
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odvolatel:  

Amper Market, a.s., IČ: 24128376, se sídlem Antala Staška 1076/33a, 140 00 Praha 4  

 

 

právně zastoupen:  

Mgr. Luďkem Šikolou, advokátem, ev. č. ČAK 10497, společníkem advokátní kanceláře 

Doucha Šikola advokáti s.r.o., se sídlem Mezibranská 579/7, 110 00 Praha 1, IČ: 04442687  

 

 

Žalovaný:  

Město Chrastava, se sídlem náměstí 1. máje 1, 46331, Chrastava, IČ 00262871 

 

o zaplacení částky 162.426,- Kč s příslušenstvím 

 

 

 

 

 

Odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Liberci č.j. 23 C 125/207-233 ze dne 

5.6.2018 

 

 

 

 

 

 

 

Krajský soud v Ústí and Labem 

Národního odboje 1274 

40092 Ústí nad Labem 50 

 

prostřednictvím 

 

Okresního soudu v Liberci 

U Soudu 540/3 

460 72 Liberec 

 

Sp. zn.: 23 C 125/2017 

 

 

V Praze dne 3.7.2018 
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I. 

Skutkový stav 

 

Odvolatel se žalobou ze dne 8.3.2017 domáhal úhrady částky ve výši 162.426,- Kč 

s příslušenstvím, jako náhrady účelně vynaložených nákladů dle ust. § 3007 zákona č. 

89/2012 Sb., protože odvrátil škodu hrozící žalovanému, spočívající v nákladech na 

zajištění jiného zdroje energie pro provoz města, případně ve výši nákladů na zajištění 

jiné nemovitosti pro provoz města, které by žalovaný byl nucen vynaložit v případě 

přerušení dodávky elektřiny.  

 

Odvolatel uzavřel dne 8.12.2014 se společností EPK Trade s.r.o., IČ: 03202950, se sídlem 

Brněnská 3883/48, 695 01 Hodonín, Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny 

pro hladinu NN (nízkého napětí), na základě které se odvolatel zavázal poskytovat 

sdružené služby dodávky elektřiny do odběrných míst uvedených v příloze č. 2 této 

smlouvy a to pro období od 1.1.2015 do 31.12.2015. Na základě této smlouvy se 

odvolatel zavázal poskytovat sdružené služby dodávky elektřiny rovněž do odběrných 

míst žalovaného. 

 

EPK Trade s.r.o.  vystupovala v tomto vztahu jako zprostředkovatel a správce odběrných 

míst, který zprostředkovával dodávku elektřiny odvolatelem jako dodavatelem 

(obchodníkem s elektřinou) do odběrných míst žalovaného jako vlastníka odběrného 

místa a odběratele elektřiny.  

 

Vzhledem k tomu, že společnost EPK Trade s.r.o. opakovaně odvolateli za sdružené služby 

dodávky elektřiny neuhradila sjednané zálohové platby, a to ani po opakovaných výzvách, 

přerušil odvolatel této společnosti k 1.12.2015 dodávku elektřiny. O této skutečnosti byl 

žalovaný opakovaně informován např. dopisem odvolatele ze dne 27.11.2015. 

 

Odvolatel si byl v této souvislosti vědom, že konečným odběratelem ve výše uvedených 

odběrných místech byl žalovaný jakožto subjekt plnící úkoly ve veřejném zájmu, který by 

byl přerušením dodávky elektřiny v měsíci prosinci výrazně poškozen. Rovněž z tohoto 

důvodu se odvolatel rozhodl, že nepřistoupí k přerušení dodávky elektřiny žalovanému a 

do odběrných míst žalovaného bude elektřinu dodávat i nadále, napřímo, nikoliv jako 

plnění pro EPK Trade, s.r.o. Tím tedy odvolatel zabránil vzniku významné škody 

žalovanému. Tuto skutečnost potvrdil a pozitivně hodnotil rovněž Energetický regulační 

úřad ve své tiskové zprávě z 13.1.2016, ve které úřad uvedl: "Rádi bychom touto cestou 

ocenili dosavadní postoj společnosti Amper Market, která i přes vlastní ekonomickou 

újmu, jež vznikla v důsledku neplnění smluvních povinností ze strany společnosti Energie 

pod kontrolou zprostředkovávající dodávky elektřiny zákazníkům, dotčeným zákazníkům 

nepřerušila dodávky elektřiny. Společnost Amper Market mohla v souladu s energetickým 

zákonem dodávky elektřiny přerušit, upřednostnila však samotné zákazníky a umožnila 

jim pokračovat v odběru elektřiny do konce roku 2015."    
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Sdružené služby dodávky elektřiny tedy byly v měsíci prosinci roku 2015 dodávány přímo 

žalovanému na základě nepřikázaného jednatelství dle ust. § 3007 občanského zákoníku. 

Odvolatel postupoval tak, aby žalovanému nevznikla škoda, a ačkoliv byly splněné 

podmínky pro přerušení dodávky elektřiny do odběrného místa, odvolatel dodávku 

nepřerušil a celou záležitost zařídil ve prospěch žalovaného.  Z toho důvodu požaduje 

odvolatel po žalovaném náhradu účelně vynaložených nákladů na sdružené služby 

dodávky elektřiny za období měsíce prosince 2015.  

 

Okresní soud v Liberci vydal dne 5.6.2018 pod č.j. 23 C 125/2017 – 233 rozsudek, kterým 

žalobu, kterou se odvolatel domáhal po žalovaném zaplacení částky 162.426,- Kč 

s příslušenstvím, zamítl. 

 

Odvolatel je přesvědčen, že soud prvního stupně dospěl na základě provedených důkazů 

k nesprávným skutkovým zjištěním, a dále že rozhodnutí soudu spočívá na nesprávném 

právním posouzení věci, a proto shora označené rozhodnutí ve lhůtě 15 dnů od jeho 

doručení (18.6.2018) napadá v celém rozsahu tímto  

 

odvoláním, 

 

které odůvodňuje následovně. 

 

 

 

 

      II. 

Odůvodnění 

 

1. Přerušení dodávky elektřiny 

 

Okresní soud ve shora označeném rozsudku dospěl k závěru, že pokud žalující strana 

dodávala i v měsíci prosinci 2015 elektřinu žalovanému, plnila závazek ze smlouvy vůči 

společnosti EPK Trade, s.r.o., nikoliv žalovanému.  

 

Okresní soud v odůvodnění rozsudku na str. 9 k přerušení dodávky odvolatelem uvedl: 

 

„Jak bylo uvedeno výše, společnost EPK Trade s.r.o. se nikdy zákazníkem ve smyslu 

energetického zákona nestala, a proto ani nemohlo dojít k přerušení dodávky elektřiny ve 

vztahu mezi žalující stranou a EPK Trade s.r.o., neboť podle § 30 odst. 1 písm. d) EZ lze 

dodávku přerušit jen zákazníkům, nikoliv jiným účastníkům trhu s elektřinou.“ 

 

Odvolatel s tímto závěrem Okresního soudu nesouhlasí. Právo na přerušení dodávky 

elektřiny se týká nejen zákazníků ve smyslu energetického zákona, ale rovněž dalších 

účastníků trhu s elektřinou, na které se oprávnění obchodníka aplikuje analogicky.  
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V této souvislosti odvolatel odkazuje na ust. § 25 odst. odst. 3 písm. c) bod 4. 

energetického zákona, ve kterém je obdobně zakotveno právo provozovatele distribuční 

soustavy přerušit dodávku elektřiny účastníkům trhu v případě neoprávněného odběru 

elektřiny. Toto ustanovení výslovně zakotvuje, že provozovatel distribuční soustavy má 

právo omezit nebo přerušit v nezbytném rozsahu dodávku elektřiny účastníkům trhu 

s elektřinou při neoprávněném odběru elektřiny podle § 51 energetického zákona.  

 

Je třeba vycházet ze smyslu a účelu institutu přerušení dodávky elektřiny, kterým je 

motivovat odběratele, aby dodavateli uhradil dlužné platby za elektřinu. Vzhledem 

k tomu, že smluvní stranou smlouvy o dodávce elektřiny/sdružených službách dodávky 

elektřiny dle ust. § 50 odst. 1 a 2 energetického zákona může být i jiný subjekt než 

zákazník, je třeba tento institut aplikovat i na další účastníky trhu s elektřinou.  

 

Právo přerušit dodávku elektřiny se tak vztahuje na všechny účastníky trhu 

s elektřinou, nikoliv pouze na zákazníky. 

 

 Na straně 10 rozsudku pak soud uvedl: „Pokud žalující strana poukazuje na § 1912 o.z. 

s tím, že přerušení dodávky elektřiny má charakter odepření plnění, je toto právo na 

odepření plnění vzhledem k povaze plnění (elektřina) modifikováno v energetickém 

zákoně právě úpravou přerušení dodávky elektřiny dle 30 odst. 1 písm. d) EZ, které se 

uplatní namísto § 1912 o.z. Dodávka elektřiny je navíc plněním trvajícím, na které se 

ustanovení § 1912 o.z. vzhledem k jeho dikci vztahovat nemůže.“ 

 

Odvolatel je přesvědčen, že závěry okresního soudu nejsou k otázce přerušení dodávky 

elektřiny konzistentní. 

 

Odvolatel k tomu uvádí, že pokud okresní soud dospěl k závěru, že přerušení dodávky 

elektřiny obchodníkem se vztahuje pouze na dodávku elektřiny zákazníkovi, pak 

přerušení dodávky elektřiny jinému subjektu se nemůže řídit právní úpravou § 30 odst. 1 

písm. e) energetického zákona, a uplatní se právě úprava § 1912 občanského zákoníku. 

Pokud tedy dle závěru okresního soudu nelze ust. § 30 odst. 1 písm. d) na daný právní 

vztah aplikovat, nemůže tímto ustanovením být vyloučena aplikace § 1912 občanského 

zákoníku.  

 

Dále odvolatel nesouhlasí se závěrem, že ust. § 1912 občanského zákoníku nelze 

aplikovat na opakované nebo trvající plnění. Žádné takové pravidlo z citovaného 

ustanovení nevyplývá.  

 

Odvolatel odkazuje na Komentář C.H. Beck Občanský zákoník V. Závazkové právo. 

Obecná část (§ 1721 – 2054) 1. vydání 2014, ve kterém se uvádí: 

 

„Zákon realizaci práva odepřít plnění na žádnou další podmínku neváže; zejména ji 

nepodmiňuje oznámením odepření druhé smluvní straně. Za odepření plnění lze 

nepochybně považovat např. i neposkytnutí plnění na výzvu oprávněné strany, bez 

jakéhokoliv doprovodného oznámení (půjde tedy o pouhou ignoraci zaslané výzvy), 
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stejně jako i prosté neposkytnutí plnění v termínu zakotveném ve smlouvě, byť by nebylo 

doprovozeno žádným výslovným vyjádřením o využití specifického práva. Lze za ně 

považovat i faktické přerušení provádění určitých činností (povinná strana ustane s jejich 

plněním). 

 

Jde tedy o určitý faktický úkon, který může být výslovný, může ale být i konkludentní. 

Využije-li dlužník svého práva odepřít plnění, pak plnění jednoduše neposkytne (resp. 

neposkytuje). Strany si samozřejmě mohou ve smlouvě určité náležitosti či notifikační 

postupy sjednat; neučiní-li tak ale, pak odepření plnění v zákonném režimu spočívá již 

v samotném faktu neposkytnutí plnění.“ 

 

Z komentáře C.H. Beck k občanskému zákoníku tedy vyplývá, že institut odepření plnění 

lze využít rovněž v případě opakujícího se či trvajícího plnění, kdy odepření plnění tak 

nastane přerušením provádění určitých činností, tedy v případě odvolatele přerušením 

dodávky elektřiny společnosti EPK Trade, s.r.o.  

 

Odvolatel je přesvědčen, že na přerušení dodávky společnosti EPK Trade, s.r.o. je 

třeba aplikovat ust. § 1912 občanského zákoníku, když zákon aplikaci tohoto 

ustanovení na opakující se plnění nevylučuje. 

 

Odvolatel tedy společnosti EPK Trade, s.r.o. k 1.12.2015 přerušil dodávku elektřiny, 

a dodávku v měsíci prosinci 2015 dodal přímo žalovanému. Tím odvrátil škodu 

hrozícímu žalovanému v důsledku přerušení dodávky elektřiny do odběrného místa 

žalovaného, za což náleží odvolateli náhrada účelně vynaložených nákladů.  

 

 

 

2. Emailová komunikace žalovaného 

 

Okresní soud ve svém rozsudku dále uvedl, že žalovaný sdělil odvolateli, že nemá o 

dodávku elektřiny v měsíci prosinci nemá zájem. Viz str. 11 rozsudku: 

 

„Bez ohledu na výše uvedené, závazek z bezdůvodného obohacení vylučuje i skutečnost, 

že žalující strana dodávala elektřinu do odběrných míst žalované strany i přesto, že 

žalovaná strana její návrh na uzavření smlouvy neakceptovala a sdělila jí, že v prosinci 

2015 od ní odebírat elektřinu nemá zájem. Žalující strana tak při dodávání elektřiny 

jednala na vlastní nebezpečí (§ 2992 o.z.), a v tomto případě žádný nárok 

z bezdůvodného obohacená nevzniká.“ 

 

Závěr okresního soudu, že žalovaný sdělil odvolateli, že nemá zájem odebírat od něj 

elektřinu v prosinci 2015 je nesprávný a nevyplývá z provedeného dokazování. Žalovaný 

nikdy nesdělil odvolateli, že o dodávku elektřiny z jeho strany nemá zájem.  

 

Poslední komunikací se žalovaným v tomto měsíci byla emailová komunikace ze dne 

10.12.2015, ve které žalovaný požádal odvolatele o zaslání podepsaného návrhu smlouvy 
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a podepsaného dodatku. Následně odvolatel od žalovaného neobdržel žádné další 

sdělení či reakci.  

 

Z emailové komunikace tedy vyplývá, že žalovaný si byl vědom toho, že v měsíci prosinci 

odebírá od odvolatele elektřinu, a s odvolatelem jednal o uzavření smlouvy, s cílem 

odvrátit přerušení dodávky elektřiny. K uzavření smlouvy s odvolatelem ovšem následně 

nepřistoupil. 

 

Závěr okresního soudu, že žalovaný sdělil odvolateli, že nemá zájem odebírat od něj 

elektřinu v prosinci 2015 je nesprávný a nevyplývá z provedeného dokazování. 

 

 

 

3. Zajištění dodávky elektřiny jiným dodavatelem 

 

Okresní soud v Liberci dále v rozsudku uvedl, že pokud by došlo k přerušení dodávky 

žalovanému dle ust. § 25 odst. 6 energetického zákona, mohlo by dojít k obnovení 

dodávky elektřiny dříve, než by došlo k uhrazení dlužných plateb. 

 

Odvolatel tento závěr soudu považuje za nesprávný.  

 

Energetický regulační úřad ve svém sdělení ze dne 9.4.2018, kterým odpovídal na dotazy 

soudu, uvedl, že pokud by došlo k přerušení dodávky z důvodu neplacení za sdružené 

služby dodávky elektřiny, k obnovení dodávky by došlo poté co by závazky byly opět 

uhrazeny. Viz vyjádření Energetického regulačního úřadu: „Obchodník by zde realizoval 

své právo podle § 30 odst. 1 písm. d) energetického zákona. K obnovení dodávek by bylo 

přistoupeno podle § 25 odst. 6 energetického zákona, tj. poté, co by byly závazky 

uhrazeny (to je třeba dle našeho názoru rozumět odstraněním příčin vedoucích 

k přerušení dodávky, druhá část uvedeného ustanovení se nepoužije, neboť v tomto 

případě škoda nevznikla, jelikož nedošlo k neměřenému odběru ze soustavy, ale toliko 

neplnění platebních povinností).“ 

 

Podle ust. § 34 odst. 6 vyhlášky č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, platí, že k 

obnovení dodávky elektřiny dochází po odstranění příčin neoprávněného odběru. O 

obnovení dodávky žádá účastník trhu s elektřinou příslušného provozovatele distribuční 

soustavy, případně dodavatele, na jehož žádost byla dodávka elektřiny přerušena. Z toho 

ustanovení vyplývá, že o obnovení dodávky může žádat nejen zákazník nebo dodavatel, 

na jehož žádost byla elektřina přerušena, ale rovněž i nový dodavatel, protože vyhláška 

používá obecný pojem účastník trhu s elektřinou. Z tohoto ustanovení tedy vyplývá, že 

rovněž v případě, kdy elektřinu bude do odběrného místa dodávat nový dodavatel na 

základě smlouvy se zákazníkem, nový dodavatel žádá o obnovení dodávky elektřiny poté, 

co byly odstraněny příčiny neoprávněné dodávky, tedy poté, co byly uhrazeny dlužné 

platby předchozímu obchodníku s elektřinou. 

 



 

7 
 

Dle odst. 7 vyhlášky pak platí, že o obnovení dodávek elektřiny z důvodu odstranění 

příčin neoprávněného odběru elektřiny informuje provozovatel distribuční soustavy, ke 

které je dané odběrné místo připojeno, prostřednictvím operátora trhu účastníky trhu 

s elektřinou, kteří mají u operátora trhu zaregistrovanou přenesenou nebo vlastní 

odpovědnost za odchylku u odběrných míst, u kterých došlo k obnovení dodávky 

elektřiny, a to nejpozději pracovní den po obnovení dodávek elektřiny. Toto ustanovení 

tedy předpokládá, že zde může být i jiný obchodník s elektřinou, který má se zákazníkem 

uzavřenou smlouvu o dodávce elektřiny/sdružených službách dodávky elektřiny, na 

základě které se obchodník zaváže dodávat elektřinu od odběrného místa zákazníka a 

převzít v daném odběrném místě odpovědnost za odchylku. Provozovatel distribuční 

soustavy informuje všechny dotčené obchodníky s elektřinou, kteří pro dané odběrné 

místo mají zaregistrovanou odpovědnost za odchylku. Tedy rovněž v případě, že do 

daného odběrného místa má dodávat elektřinu jiný obchodník s elektřinou, je třeba 

nejprve odstranit příčiny přerušení dodávky elektřiny, o čemž provozovatel distribuční 

soustavy informuje všechny dotčené obchodníky s elektřinou.  Teprve poté může nový 

dodavatel zahájit dodávku elektřiny.  

 

Rovněž ze smyslu a účelu ust. § 25 odst. 6 energetického zákona vyplývá, že dodávku do 

odběrného místa kterýmkoliv dodavatelem není možné zahájit před tím, než dojde 

k obnovení dodávky po odstranění příčin přerušení dodávky, tedy po úhradě dlužných 

plateb. Účelem institutu přerušení dodávky je motivovat dlužníka k úhradě dlužných 

plateb za dodávku elektřiny. Pokud by se přerušení dodávky bylo možné vyhnout 

sjednáním smlouvy s novým dodavatelem, postrádal by tento institut jakýkoliv smysl, kdy 

obchodník s elektřinou by ukončení dodávky ze své strany mohl řešit odstoupením od 

smlouvy pro podstatné porušení povinností ze smlouvy.  

 

K obnovení dodávky do daného odběrného místa tedy může dojít teprve poté, co 

dojde k uhrazení dlužných závazků, a to rovněž v případě, že dodávku elektřiny má 

zajišťovat jiný obchodník s elektřinou. I v takovém případě je nejprve třeba 

odstranit důvody, které vedly k přerušení dodávky elektřiny, tedy uhradit dlužné 

platby, a až poté může být zahájena dodávka elektřiny ze strany jiného obchodníka.  

 

V případě, že by došlo k přerušení dodávky elektřiny do odběrného místa 

žalovaného v důsledku opakovaného neplnění smluvených platebních povinností ze 

strany EPK Trade, s.r.o., nebyl by odvolatel nijak motivován ani povinen dodávku 

elektřiny žalovanému obnovit předtím, než by došlo k úhradě dlužných částek ze 

strany EPK Trade, s.r.o. Žalovaný by se tak ocitnul bez elektřiny, kterou by si 

nemohl opatřit od jiného dodavatele. 

 

Aby zabránil vzniku škody žalovanému, přerušil odvolatel dodávku elektřiny pouze 

společnosti EPK Trade, s.r.o. Sdružené služby dodávky elektřiny tedy byly v měsíci 

prosinci roku 2015 dodávány přímo žalovanému na základě nepřikázaného 

jednatelství dle ust. § 3007 občanského zákoníku.  

 

Odvolatel postupoval tak, aby žalovanému nevznikla škoda, a ačkoliv byly splněny 

podmínky pro přerušení dodávky elektřiny do odběrného místa žalovaného, 
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odvolatel dodávku žalovanému nepřerušil a celou záležitost zařídil ve prospěch 

žalovaného.  Z toho důvodu požaduje odvolatel po žalovaném náhradu účelně 

vynaložených nákladů na sdružené služby dodávky elektřiny za období měsíce 

prosince 2015.  

 

 

 

III. 

Závěrečný návrh 

 

Na základě výše uvedeného odvolatel navrhuje, aby Krajský soud v Ústí nad Labem 

postupem dle ust. § 220 občanského soudního řádu rozsudek Okresního soudu v Liberci 

č.j. 23 C 125/207-233 ze dne 5.6.2018 změnil a rozhodl následovně: 

 

I. Žalovaný je povinný uhradit odvolateli částku ve výši 162.426,- Kč s úrokem 

z prodlení ve výši 8,05 % ročně z částky 162.426,- Kč od 31.8.2016 do zaplacení a 

náklady spojené s uplatněním pohledávky ve výši 1200 Kč, a to do tří dnů od 

právní moci rozsudku. 

 

II. Žalovaný je povinný uhradit odvolateli náhradu nákladů řízení do tří dnů od 

právní moci rozsudku.  

 

 

Amper Market, a.s. 

 

 

 

 

 

 


