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MĚSTO CHRASTAVA
náměstí 1. máje 1,  463 31  Chrastava

telefon: 485 14 3 310  fax: 485 14 3 344

  Okresní soud v Liberci 
  k rukám váženého pana soudce
  JUDr. Pavel Preisler Ph.D.
  U Soudu 540/3
  460 01  Liberec
  ID schránky: 579abps

Spisová značka                           č.j.                                                                     Chrastava
23 C 125/2017                             VED/1362/2018/mc                                       22.03.2018

Doplněk č. 2 
Vyjádření Města Chrastava jako žalovaného k soudu sp. zn. 23 C 125/2017     

Město Chrastava jako žalovaný podává na základě proběhlého jednání u soudu, nově 
získaných důkazů a analýz, které si udělal,  před dalším jednáním svolaném na 29. května 
2018 doplněk č. 2 svého vyjádření k soudu sp. zn. 23 C 125/2017.  

Žalovaný především zcela nově upozorňuje a dokazuje, že žalobce dodával i v prosinci 
2015 elektrickou energii EPK Trade s.r.o. a nikoli žalovanému (bod I) a zčásti nově také 
to, že  žalobce jednal výlučně ze svého zájmu (bod II). Dále žalovaný dokazuje zčásti nově, že 
neexistoval jakýkoli právní vztah mezi žalovaným a žalobcem (bod III) a i v dalších bodech 
dokazuje, že je žaloba neopodstatněná (body IV až VI). Žalovaný též dokazuje, že je tvrzení 
žalobce o tom, že by v případě přerušení dodávek žádný jiný dodavatel elektrickou energii do 
zaplacení dlužné částky nesměl dodávat, nepravdivé (bod VII).    

Důvody a důkazy pro neoprávněnost žaloby: 

I) Žalobce dodával elektrickou energii v prosinci 2015 de iure naprosto stejně jako 
v celém roce 2015 a to společnosti EPK Trade s.r.o., nikoli přímo žalovanému. Tato 
skutečnost je sama o sobě důvodem pro zamítnutí žaloby v plném rozsahu. 

Žalovaný tvrdí, že žalobce dodával elektrickou energii do odběrných místa na katastru a ve 
vlastnictví města Chrastava v prosinci 2015 de iure naprosto stejně jako v v období leden až 
listopad 2015 a to společnosti EPK Trade s.r.o., nikoli napřímo žalovanému, a předkládá pro 
toto své tvrzení následující důkazy:

1) Ohledně žalovaného:
Na soudním jednání dne 13.03.2018 bylo prokázáno, že se žalobce ve své veškeré písemné  
komunikaci se žalovaným v prosinci 2015 (soud jí má ve spise) ani jednou nezmínil o tom, že 
by dodával energii žalovanému přímo, že by jí dodával z titulu nepřikázaného jednatelství a 
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že by za tuto dodávku požadoval platbu od žalovaného, což také přiznal do soudního 
protokolu (str.8).

Žalobce naopak ve svém dopise, který má soud ve spisu, datovaným dnem 30.11. 2015, který 
žalovaný obdržel dne 04.12.2015, sděluje, že podá návrh (doslova „… jsme nuceni podat 
návrh…“) na přerušení dodávek elektřiny do všech odběrných míst. Jak je prokázáno dále, 
nikdo (ani žalovaný ani EPK Trade s.r.o. ani OTE a.s. ani PXE a.s. ani ERU) žádný takovýto 
návrh nikdy, tím méně v prosinci 2015, neobdržel. Zároveň v dopise žalobce žalovanému 
sděluje, že má možnost odvrátit tuto  hrozbu tím, že do 8. prosince odešle mailem žalobci 
podepsanou smlouvu mezi žalovaným a žalobcem, kterou mu žalobce zaslal v příloze svého 
dopisu.  

Žalobce se nezmínil o tom, že by dodával energii přímo žalovanému, natož pak v režimu 
nepřikázaného jednatelství, ani v e-mailové  komunikaci z prosince 2015, které má taktéž 
soud ve spise, kdy zástupce žalobce zaslal dva e-maily ve dnech 9. prosince a 13. prosince. 

Žalobce v období od ledna do poloviny srpna 2016 se žalovaným nikterak nekomunikoval a  
až najednou - jako blesk z čistého nebe - dopisem ze dne 15.08.2016 (město Chrastava 
obdrželo na podatelnu dne 17.08.2016)  tzn. 7 ½ měsíce po uplynutí prosince 2015 – oznámil 
žalovanému, že má zaplatit náhradu nákladů  na zajištění dodávek elektřiny s tím že  k dopisu 
byly přiloženy veškeré faktury. Dokonce ani v tomto dopise neuvedl žalobce, že by od 
01.12.2015 přerušil dodávky elektrické energie EPK Trade s.r.o. a dodával přímo 
žalovanému, to bylo uvedeno až v přiloženém stanovisku právního zástupce žalobce 
nazvaného „Stanovisko k povinnosti uhradit společnosti Amper Market, a.s. cenu za elektřinu 
dodanou do odběrných míst obce v měsíci prosinci roku 2015“ datovaného dnem 04.02.2016.  
Protože nevíme, zda má tuto písemnost soud ve spise, zasíláme jí v příloze č. 1 včetně 
Stanoviska právní kanceláře (z důvodu objemnosti písemnosti bez faktur).          

2) Ohledně EPK Trade s.r.o.:
a) Žalobce na soudním jednání dne 13.03.2018 přiznal, že smlouvu mezi ním a společností 
EPK Trade, která byla uzavřena celý rok 2015, nikdy nevypověděl. Smlouva tak byla platná a 
účinná i prosinci 2015. Doslovná citace ze soudního protokolu (str. 2): „K dotazu soudu 
zástupce žalobce uvádí, že smlouva s EPK Trade byla uzavřena na dobu určitou do 
31.12.2015. K 1. 12. 2015 byla dodávka elektřiny přerušena a smluvní vztah zanikl uplynutím 
sjednané doby.“  
 
b) V soudním protokolu je uvedeno:  „čl. 56 dopis Zástupce žalobce uvádí, že z této listiny má 
vyplývat, že společnost EPK Trade v prosinci 2015 nedodal žádnou elektřinu a  ani jí za to 
nefakturoval.“  K tomu žalovaný uvádí, že z technického hlediska elektřina po celý rok 2015 
tekla z elektrárny do odběrných míst žalovaného, nijak se nemohla shromažďovat či protékat 
přes kanceláře či jiná pracoviště žalobce či EPK Trade s.r.o. a tudíž by ukončení dodávky 
EPK Trade s.r.o. mohlo býti realizováno a evidováno jen a pouze vypovězením smlouvy, 
nikoli dopisem, kde by EPK Trade s.r.o.  (případně někomu jinému)  toto bylo oznamováno a 
to i kdyby toto bylo oznamováno před či v průběhu prosince 2015..

c) Přestože žalovaný dopis uvedený v čl. 56 nemá k dispozici, předkládá důkaz, že žalobce 
neinformoval EPK Trade s.r.o. před prosincem 2015 nebo v jeho průběhu, ale informoval 
EPK Trade s.r.o. (o tom, že mu od 1. prosince 2015 přerušil dodávku energie) až sdělením ze 
dne 29.01.2016 (zřejmě se jednalo právě o dopis zmíněný v čl. 56 soudního protokolu). Uvádí 
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to totiž advokátní kancelář Doucha Šikola ve svém Stanovisku datovaném 04.02.2016, který 
obdržel žalovaný jako přílohu dopisu žalobce ze dne 15.08.2016 (viz předcházející bod), kde 
je v bodu č.6 uvedeno doslova: „vůči dotčeným obcím, např. lze odkázat na sdělení ze dne 
26.11.2015 a sdělení ze dne 02.12.2015 (pozn. žalovaného: tato sdělení žalovaný neobdržel a 
v dopise ze dne 30.11.2015 nic takového nebylo viz bod 1), vůči EPK Trade s.r.o. pak na 
sdělení Ampér Market, a.s. ze dne 29. 1. 2016.“   

3) Ohledně OTE a.s.
OTE a.s. eviduje pouze to, kdo je dodavatelem elektrické energie.Tím byla pro odběrná místa 
na katastru a ve vlastnictví žalovaného. Tím byla bezesporně po celý rok 2015 společnost 
Amper Market a.s. OTE a.s. neeviduje, zda dodavatel elektrickou energii dodává do sběrných 
míst vlastníka přímo nebo přes nějakého správce v tomto případě EPK Trade s.r.o. 
Důkaz: příloha č. 2: odpověď  OTE, a.s.  naše značka  2018/O/288  ze dne 15.03.2018
příloha č. 2b: žádost Chrastavy k OTE 
 

4) Ohledně PXE  a.s. 
Žalovaný nebyl ani v roce 2015 (a není jím ani dnes) koncovým zákazníkem z hlediska 
pravidel PXE. 
Důkaz: příloha č. 3: odpověď PXE, ze dne 15.03.2018 
Příloha č. 3b: žádost Chrastavy k PXE

To ovšem znamená, že žalobce nakupoval elektrickou energii na velkoobchodním trhu, kdy 
PXE ani nezjišťuje ani neeviduje, komu ten, kdo elektrickou energii nakupuje, tuto 
elektrickou energii dále prodává.    

5) Ohledně ERU
Žalobce dodal soudu do spisu tiskovou zprávu ERU ze dne 13.01.2016. V odpovědi na žádost 
žalovaného však ERU uvádí, že ani před prosincem 2015 ani v prosinci 2015 neinformoval 
žalobce ERU o tom, že by ukončil dodávky elektrické energie společnosti EPK Trade s.r.o. a 
už vůbec před prosincem či v jeho průběhu žalobce neinformoval ERU o tom, že by zavedl či 
chtěl zavést přímé dodávky obcím resp. žalovanému prostřednictvím nepřikázaného 
jednatelství. 
Důkaz: příloha č. 4: odpověď ERU,č.j. 02845-2/2018-ERU ze dne 21.03.2018 
Příloha č. 4b: žádost Chrastavy k ERU

Shrnutí bodu I):  Právní režim byl po celý rok 2015 neměnný. Žalobce dodával na základě 
uzavřené smlouvy elektrickou energii EPK Trade s.r.o., která byla dle této smlouvy povinna 
za tyto dodávky platit, což dle sdělení žalobce nečinila ani několik měsíců před prosincem  
2015 a ani v prosinci 2015. Žalobce neučinil před prosincem 2015 a ani v průběhu prosince  
2015 žádný právní krok k ukončení dodávek elektrické energie EPK Trade s.r.o., kterým by 
bezpochyby muselo být vypovězení jeho smlouvy s EPK Trade s.r.o. Neučinil dokonce ani  
jakýkoli jiný krok, kterým by byl dopis či oznámení  žalovanému, EPK Trade s.r.o., OTE a.s., 
PXE a.s. či ERU, kde by oznámil, že ukončuje dodávání elektrické energie EPK Trade s.r.o. a 
v nepřikázaném jednatelství začíná dodávat elektrickou energii přímo  žalovanému. 

Naopak, jak je uvedeno v soudním protokolu v bodě 178, ještě 7. prosince 2015 doručil 
společnosti EPK Trade s.r.o., potvrzení o ceně zafixované v listopadu 2015. 
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Za dodávky energie v prosinci 2015 je tak povinna zaplatit žalobci EPK Trade s.r.o. (úplně 
stejně jako v měsících před prosincem 2015, kdy také nezaplatila). Tato skutečnost je sama o 
sobě důvodem pro zamítnutí žaloby plném rozsahu. Jakákoli argumentace žalobce o 
komunikaci učiněné po prosinci 2015, je bez významu.   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II) Žalovaný se důvodně domnívá, že žalobce učinil v roce 2016 svůj ex post krok 
ohledně údajného dodávání elektrické energie v nepřikázaném jednatelství přímo 
žalovanému výlučně ze svého zájmu, aby snížil své ztráty za nakoupenou elektrickou 
energii na velkoobchodním trhu PXE.  Tato skutečnost je sama o sobě důvodem pro 
zamítnutí žaloby dle § 2992 občanského zákoníku (skutek učiněný výlučně ve vlastním 
zájmu). 

Žalovaný je důvodně názoru, že žalobce nakoupil elektrickou energii na velkoobchodním trhu 
PXE na prosinec 2015 nejen za  určitou cenu za jednotku zafixovanou v  listopadu 2015 (viz 
soudní protokol bod 178), ale také v určitém kvantitativním množství. 

Žalobce byl na konci listopadu v situaci, kdy mu dle vlastního sdělení EPK Trade s.r.o. již 
několik měsíců neplatila. Nemohl si dovolit kvůli tomu ukončit dodávky energie bez náhrady, 
protože elektrickou energii v patřičném objemu  již nakoupil. Pokud by za této situace ukončil 
dodávky společnosti EPK Trade s.r.o. bez náhrady, neprodaná energie by byla jeho ztrátou. 
Protože se jednalo o stovky obcí a další právnické osoby, jednalo by se o ztrátu velice 
citelnou.  I nouzový prodej na poslední chvíli jiným spotřebitelům, by skončil nepochybně 
velkou ztrátou, neboť  by musel být velice silně pod cenou.  
 
Proto se rozhodnul žalobce, že stovky obcí, včetně žalovaného, a dalších právních subjektů 
donutí pod hrozbami odpojení od elektrické energie před vánocemi, uzavřít smlouvu napřímo 
s nimi a to zpětně (sic!) od 1. prosince 2015 a navíc o celý rok déle tj. do 31.12.2016. Vůči 
žalovanému tak učinil žalobce dopisem ze dne 30.11.2015, který žalovaný obdržel dne  
04.12.2015 se žádostí o odsouhlasení do 08.12.2015. Je pravděpodobné, že část subjektů 
těmto hrozbám podlehla, ale je též pravděpodobné (a u žalovaného jisté), že část nikoliv. Pro 
obce, včetně žalovaného, a jejich příspěvkové organizace, které hrozbám nepodlehly, tak 
vymyslel ex post v průběhu roku 2016 žalobce fintu s nepřikázaným jednatelstvím a 
pohádkou o tom, jak je zachránil před přerušením dodávky  elektřiny. 

Ve skutečnosti však jednal žalobce výlučně ve svém zájmu, aby snížil ztráty či dokonce 
udržel zisk z nakoupené elektrické energie na velkoobchodním trhu PXE a navíc získal 
smluvní jistotu zisku pro budoucnost (uzavření smlouvy na celý rok 2016 navíc) a zcela 
bezohledně nutil oslovené subjekty, aby zaplatily za prosinec 2015 podruhé, neboť 
samozřejmě již v době svých dopisů z přelomu listopadu a prosince 2015 velmi dobře věděl, 
že za elektřinu zaplatily subjekty svým správcům zálohově předem, a tím spíše si toho byl 
vědom ex post v průběhu roku 2016, kdy si vymyslel vůči těm obcím (včetně žalovaného 
v polovině srpna 2016) a dalším subjektům, které nepodlehly v prosinci 2015 jeho 
vyděračským dopisům, pohádku o nepřikázaném jednatelství a o tom, jak obce zachránil 
v prosinci 2015 před přerušením dodávky elektrické energie. 

Žalovaný za dodávku elektrické energie v prosinci 2015 zálohově zaplatil v listopadu 2015 
(soud má důkazy ve spise) svému smluvnímu partnerovi Energii pod kontrolou o.p.s. Nemůže 
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se tedy jednat ze strany žalovaného o nedovolené o obohacení natož bezdůvodné. Ovšem i  
kdyby se o obohacení jednalo, tak vzhledem k tomu, že žalobce jednal výlučně ve svém 
zájmu, nevznikla by pak dle § 2992 občanského zákoníku žalovanému povinnost obohacení 
vydat.     
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III)  Jakýkoli právní vztah (byť třeba přes další subjekty) mezi žalovaným a žalobcem 
nikdy neexistoval. Žalobce byl proto celý rok 2015 dodavatelem elektrické energie na 
odběrná místa na katastru a ve vlastnictví žalovaného neoprávněně na základě 
nepravdivých údajů.  Tato skutečnost je sama o sobě vylučuje jakékoli zavinění 
žalovaného a naopak je sama o sobě dle § 3006 a také dle § 2992 občanského zákoníku 
(skutek učiněný na vlastní nebezpečí) důvodem pro zamítnutí žaloby a měla by být i 
důvodem pro odebrání licence žalobce.   

Žalobce soudu  tvrdí, že žalobce a žalovaný spolu měli v roce 2015 právní vztah založený na 
čtyřsubjektovém modelu:  dodavatel obchodník  správce konečný spotřebitel
v konkrétní podobě: žalobce EPK Trade s.r.o.  Energie pod kontrolou o.p.s. žalovaný.

Žalovaný předkládá pro své tvrzení, že nikdy žádný právní vztah (byť třeba přes další 
subjekty) mezi žalovaným a žalobcem neexistoval, následující důkazy:
1. Smlouva mezi žalovaným a Energií pod kontrolou, stejně jako dokument „Plná moc a 
potvrzení o právních vztazích“, které jsou v soudním spise,  definuje vztah mezi konečným 
spotřebitelem a správcem a správci ukládá, že musí uzavřít smlouvu s dodavatelem, zakládá 
tedy třísubjektový (a tím vylučuje čtyřsubjektový) model: 
dodavatel správce  (Energie pod kontrolou o.p.s.)  konečný spotřebitel  ( žalovaný) 
Žalobce u soudu uvedl, že v roce 2015 jako dodavatel  žádnou smlouvu s Energií pod 
kontrolou o.p.s. neuzavřel, do vztahu se žalovaným se tedy touto cestou nedostal..  

2. Smlouva mezi žalobcem a EPK Trade s.r.o., jejíž podstatné záležitosti byly sděleny na 
soudním jednání (dle kterých EPK Trade ve smlouvě nepravdivě tvrdí, že je správcem 
odběrných míst žalovaného a má od něho plnou moc), definuje  totožný  třísubjektový (a tím 
vylučuje čtyřsubjektový) model až na to, že existuje konkrétní dodavatel  a především  je jiný 
správce:  
dodavatel (žalobce)  správce (EPK Trade s.r.o.)   konečný spotřebitel ( žalovaný) 

3. Podle všech dostupných indicií neexistuje žádná smlouva mezi Energií pod kontrolou o.p.s. 
a EPK Trade s.r.o.  Žalovaný je přesvědčen, že žádná smlouva mezi Energií pod kontrolou 
o.p.s. a EPK Trade s.r.o. skutečně neexistuje, ale i kdyby se nyní někde zázrakem objevila 
smlouva, která by definovala vztah mezi EPK Trade s.r.o.  a Energií pod kontrolou o.p.s.  jako  
obchodník  správce, byla by v rozporu jak se smlouvou  mezi žalovaným a Energií pod 
kontrolou o.p.s.,  tak  se smlouvou  mezi žalobcem a EPK Trade s.r.o., které jednoznačně 
definují  třísubjektový  a vylučují čtyřsubjektový model.  Protože, jak pro žalovaného, tak pro 
žalobce jsou právně závazné smlouvy, kde jsou sami smluvní stranou, byla by pro ně 
v takovémto případě smlouva mezi Energií pod kontrolou a EPK Trade s.r.o. bez významu.  

4.  Žalobce sám při soudním jednání uvedl,  že  v roce 2014 měl se správcem úplně stejnou 
smlouvu, až na to, že v roce 2014 byla správcem Energie pod kontrolou o.p.s.  (namísto EPK 
Trade o.p.s. v roce 2015) a že  to představovalo vztah tří – nikoli čtyř - subjektů (třísubjektový 
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model dodavatel (žalobce)  správce  (Energie pod kontrolou o.p.s.)    konečný 
spotřebitel.  

Skutečnost neexistence jakéhokoli právního vztahu mezi žalobcem a žalovaným (byť přes 
prostředníky) sama o sobě vylučuje jakékoli zavinění žalovaného a naopak, protože se tím 
pádem stal žalobce k 1. lednu 2015 na celý rok 2015 dodavatelem elektrické energie na místa 
na katastru a ve vlastnictví žalovaného neoprávněně, jdou, dle § 3006 občanského zákoníku, 
k jeho tíži následky z toho vzniklé a je to samo o sobě důvodem pro zamítnutí žaloby.  
Žalobce tím navíc porušil § 11, odst. (1), písm. j) energetického zákona, neboť neuvedl 
pravdivé a úplné informace o podmínkách dodávek energie, a protože tak zřejmě učinil nejen 
v případě žalovaného, ale i dalších stovek obcí a jejich příspěvkových organizací,  mělo by to 
být i důvodem pro odebrání licence žalobce.   

Navíc, v takovémto případě, bez jakéhokoli smluvního propojení žalobce se žalovaným (byť 
přes prostředníky), jednal žalobce na vlastní nebezpečí ve smyslu § 2992 občanského 
zákoníku. I to je samo o sobě důvodem pro zamítnutí žaloby a to i v případě, kdyby se jednalo 
ze strany žalovaného o obohacení (což se nejednalo, neboť žalovaný za dodávku elektrické 
energie v prosinci 2015 zálohově zaplatil v listopadu 2015 svému smluvnímu partnerovi 
Energii pod kontrolou o.p.s.). V takovémto případě by totiž neměl žalovaný dle § 2992 
občanského zákoníku povinnost žalobci obohacení vydat.      
  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV) Dle smlouvy mezi žalobcem a EPK Trade s.r.o., uhradí společnost EPK Trade s.r.o.  
škodu, pokud se ujednání ukáží nepravdivá.  Tato skutečnost je sama o sobě důvodem 
pro zamítnutí žaloby. 

Jak již konstatoval žalovaný v soudním protokolu (str. 3), EPK Trade s.r.o. uvedla ve smlouvě 
se žalobcem řadu nepravd, jako to, že má zplnomocnění od žalovaného a smlouvu s ním a že 
je správcem žalovaného, což jsou vše, jak již bylo jednoznačně prokázáno, zcela nepravdivá 
tvrzení. Zároveň je ve smlouvě uvedeno, že pokud se uvedená tvrzení ukážou jako 
nepravdivá, uhradí EPK Trade s.r.o. žalobci škodu. Z toho vyplývá, že pokud vznikla žalobci 
prosincovými dodávkami škoda, je jí povinen hradit EPK Trade s.r.o.  Tato skutečnost je 
sama o sobě důvodem pro zamítnutí žaloby.   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V) Žalovaný zaplatil spotřebovanou energii svému smluvnímu partnerovi Energii pod 
kontrolou, o.p.s.  Tato skutečnost je sama o sobě důvodem pro zamítnutí žaloby. 

Žalovaný platil spotřebovanou energii svému smluvnímu partnerovi, Energii pod kontrolou 
o.p.s. a to vždy měsíc dopředu, formou záloh. Energii za měsíc prosinec 2015 zaplatil již 
v listopadu 2015.  Dle smlouvy konkrétně článku 2.7. byla povinna společnost Energie pod 
kontrolou uzavírat své smluvní vztahy s vybranými dodavateli. Žalovaný netušil, s kterými 
dodavateli uzavřela společnost Energie pod kontrolou o.p.s. své smluvní vztahy, protože 
z hlediska jeho smluvního vztahu to žalovaného nemuselo  zajímat, zajímalo ho jen to, zda 
Energie pod kontrolou o.p.s. plnila své smluvní povinnosti vůči němu a zda je elektřina 
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skutečně dodávána, což po celý rok 2015 byla. Žalovaný si své smluvní povinnosti plnil 
vzorně.  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VI) Žalovanému ani teoreticky nehrozilo ukončení dodávek elektřiny neboť by 
v případě ukončení dodávek od žalobce, elektrickou energii musel ze zákona dodávat 
dodavatel poslední instance. Tato skutečnost je důvodem sama o sobě pro zamítnutí 
žaloby.     

Vzhledem k tomu, že žalobce prokazatelně neupozornil Energii pod kontrolou o.p.s. na 
údajný neoprávněný odběr elektřiny (samotný žalobce totiž uvádí, že upozorňoval jen  EPK 
Trade s.r.o., který však odběratelem elektřiny v místech ve vlastnictví žalovaného nebyl),  
nejednalo se ze zákona § 51 (1) b) EZ o neoprávněný odběr elektřiny a tudíž v kombinaci s § 
12a (5) EZ v rozhodném znění, byl dodavatel poslední instance ze zákona povinen dodávat  
elektřinu při ukončení dodávek ze strany žalobce (nebyl by povinen jen při zjištění 
neoprávněného odběru). Při ukončení dodávky elektřiny ze strany žalobce tak nehrozilo 
žalovanému ukončení  dodávek elektřiny ani teoreticky (jen by ze zákona nahradil žalobce 
dodavatel poslední instance).  Tato skutečnost je důvodem sama o sobě pro zamítnutí žaloby.     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VII) Žalovaný označuje tvrzení žalobce o tom, že by v případě přerušení dodávky do 
odběrných míst žalovaného, žádný jiný dodavatel nemohl do odběrných míst elektřinu 
dodávat, až do uhrazení dlužných plateb, za nepravdivé.  To dokazuje samo o sobě, že 
žalobce použil institut nepřikázaného jednatele neoprávněně, žalovaného ani v případě 
přerušení dodávek žádná škoda nehrozila.        

I když žalovaný pro argumentaci v tomto bodě pomine, že správce odběrných míst Energie 
pod kontrolou o.p.s. neprováděl neoprávněný odběr elektrické energie ve smyslu 
energetického zákona, neboť  nebyl upozorněn na případné neplnění platebních povinností dle 
§ 51 (1) b) a za dodávky dlužil dle tvrzení žalobce EPK Trade s.r.o., který ale elektrickou 
energii do míst ve vlastnictví žalovaného neodebíral, a tak byl dodavatel poslední instance 
povinen dodávat elektrickou energii při ukončení dodávek ze strany žalobce ze zákona (viz 
předcházející bod), je nepravdivé tvrzení žalobce, které je zachyceno v soudním protokolu na 
str. 6 (čl. 149 – 164) a zní doslova takto:  „…žalobce od počátku tvrdí, že pokud by došlo 
k přerušení dodávky do odběrných míst žalovaného, žádný jiný dodavatel by nemohl do 
odběrných míst elektřinu dodávat až do uhrazení dlužných plateb…Zástupce žalobce 
nemožnost obnovení dodávky dovozuje z § 25 odst. 6 energetického zákona ve znění do 
31.12.2015.“    

Důkaz o nepravdivosti tvrzení žalobce: § 25 odst. (6) energetického zákona v rozhodném 
znění totiž určuje, že po odstranění dlužných plateb je provozovatel distribuční soustavy 
bezprostředně obnovit dodávku povinen. To ale současně znamená, že provozovatel 
distribuční soustavy obnovit dodávku v případě, kdy dlužné platby odstraněny nejsou, může. 
Jelikož, a to uznává i žalobce, žalovaný nebyl  dlužníkem za období leden až listopad 2015, 
neexistuje sebemenší důvod, proč by provozovatel distribuční soustavy nevyhověl v prosinci 
2015 žádosti žalovaného a dodávku, v případě jejího přerušení ze strany žalovaného,  
bezprostředně  neobnovil, resp. neodsouhlasil dodávku přímo pro žalovaného, tím spíše, že je 
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žalovaný obcí s více než 6 tisíci obyvateli.  To dokazuje samo o sobě, že žalobce použil 
institut nepřikázaného jednatele neoprávněně, žalovanému ani v případě přerušení dodávek 
žádná škoda nehrozila.        

      

Michael Canov
starosta Chrastavy 
  

Přílohy:
č. 1: Dopis žalobce žalovanému ze dne 15.08.2016 s přílohou Stanovisko právní kanceláře 
datované 04.02.2016 (bez faktur přiložených k dopisu) 

č. 2: odpověď  OTE, a.s.  naše značka  2018/O/288  ze dne 15.03.2018
č. 2b: žádost Chrastavy k OTE 

č. 3: odpověď PXE, ze dne 15.03.2018 
č. 3b: žádost Chrastavy k PXE

č. 4: odpověď ERU, č.j. 02845-2/2018-ERU ze dne 21.03.2018 
č. 4b: žádost Chrastavy k ERU
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