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Shodu s prvopisem potvrzuje Martina Růzhová. 

 
 

ČESKÁ REPUBLIKA 

ROZSUDEK 
JMÉNEM REPUBLIKY 

Okresní soud v Liberci rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Preislerem, Ph.D., ve věci 

žalobkyně:  Amper Market, a.s., IČO 24128376 
sídlem Antala Staška 1076, 14000 Praha 
zastoupená advokátem Mgr. Luďkem Šikolou 
sídlem Mezibranská 7, 110 00 Praha 

proti 
žalovanému:  město Chrastava, IČO 00262871 

sídlem náměstí 1. máje 1, 463 31 Chrastava 

o zaplacení částky ve výši 162 426 Kč s příslušenstvím, 
 
 

takto: 

I. Žaloba, kterou se žalobkyně domáhá po žalovaném zaplacení částky 162 426 Kč 
s úrokem z prodlení ve výši 8,05 % ročně z této částky od 31. 8. 2016 do zaplacení a 
částky 1 200 Kč, se zamítá. 
 

II. Žalobkyně je povinna na náhradě nákladů řízení zaplatit žalovanému částku ve výši 2 900 
Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.  
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Odůvodnění: 

1. Žalující strana se domáhala, aby soud uložil žalované straně zaplatit jí částku 162 426 Kč 
s úrokem z prodlení 8,05 % ročně od 31. 8. 2016 do zaplacení a 1 200 Kč představujících 
paušální částku nákladů spojených s uplatněním pohledávky. 

2. Žalující strana tvrdila, že uzavřela dne 8. 12. 2014 se společností EPK Trade s.r.o. smlouvu o 
sdružených službách dodávky elektřiny pro hladinu NN (nízkého napětí), na základě které se 
zavázala 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 žalující 
strana poskytovala sdružené služby dodávky elektřiny rovněž do odběrných míst žalovaného 
EAN 859182400406701698, 859182400406646371, 859182400406646418, 859182400406525812, 
859182400406525836, 859182400406525850, 859182400406525867, 859182400406525935, 
859182400406525249, 859182400406525348, 859182400406525355, 859182400406525430, 
859182400406524341, 859182400406524457, 859182400406524464, 859182400406523818, 
859182400406523979, 859182400406524143, 859182400406524150, 859182400406523276, 
859182400406523283, 859182400406523528, 859182400406523641, 859182400406523672, 
859182400406522934, 859182400406522422, 859182400406522514, 859182400406522569, 
859182400406522576, 859182400406522583, 859182400406522590, 859182400406522606, 
859182400406522620, 859182400406522637, 859182400406522705, 859182400406522040, 
859182400406522057, 859182400403495712, 859182400402833751, 859182400400350144, 
859182400400528079, 859182400400412507, 859182400400142107, 859182400400142114, 
859182400400142121, 859182400400319097, 859182400400203761, 859182400400203778, 
859182400400158320, 859182400400134485, 859182400400134522, 859182400400134553, 
859182400406817474,     859182400407602369,     859182400407792039, 859182400406696529. 

EPK Trade s.r.o. vystupovala v tomto vztahu jako zprostředkovatel a správce odběrných míst, 
který zprostředkovával dodávku elektřiny žalující strany jako dodavatele (obchodníka s 
elektřinou) do odběrných míst žalované strany jako vlastníka odběrného místa a odběratele 
elektřiny. Žalující strana tedy netvrdí, že by žalovaná strana byla v právním vztahu se společností 
EPK Trade s.r.o. 

Vzhledem k tomu, že společnost EPK Trade s.r.o. opakovaně žalující straně za sdružené služby 
dodávky elektřiny neuhradila sjednané zálohové platby, a to ani po opakovaných výzvách, přerušil 
žalobce této společnosti dle § 30 odst. 1 písm. d) ve spojení s § 51 odst. 1 písm. b) zákona č. 
458/2000 Sb., energetického zákona, dodávku elektřiny počínaje dnem 1. 12. 2015. O této 
skutečnosti byla žalovaná strana informována např. dopisem žalobce ze dne 27. 11. 2015. 

Žalující strana si byla vědoma, že konečným odběratelem ve výše uvedených odběrných místech 
je žalovaná strana jakožto subjekt plnící úkoly ve veřejném zájmu, který by byl přerušením 
dodávky elektřiny v měsíci prosinci výrazně poškozen. Z tohoto důvodu se žalující strana 
rozhodla, že nepřistoupí k přerušení dodávky elektřiny žalované straně a do jejích odběrných míst 
dodávala elektřinu v měsíci prosinec 2015 i nadále. Tím žalující strana zabránila vzniku významné 
škody žalované straně.  

Sdružené služby dodávky elektřiny tedy byly v měsíci prosinci roku 2015 dodávány přímo 
žalované straně na základě nepřikázaného jednatelství dle § 3007 a 3009 občanského zákoníku. 
Žalující strana postupovala tak, aby žalované straně nevznikla škoda, a ačkoliv byly splněné 
podmínky pro přerušení dodávky elektřiny do odběrného místa, dodávka přerušena nebyla. Z 
toho důvodu je žalovaná strana povinna žalující straně uhradit účelně vynaložené náklady na 
sdružené služby dodávky elektřiny v měsíci prosinci 2015. Na účelně vynaložené náklady na 
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dodávku elektřiny v období prosince roku 2015 vystavila žalující strana žalované straně dne 
15. 8. 2016 fakturu č. FA2016024187 ve výši 165 627 Kč se splatností dne 30. 8. 2016. K faktuře 
č. FA2016024187 byl vystaven dne 24. 2. 2017 dobropis č. DO2017000104 na částku 3 188 Kč a 
dobropis č. DO2017000091 na částku ve výši 13 Kč. Dlužná částka tedy činí 162 426 Kč. Při 
stanovení ceny za dodávku elektřiny v měsíci prosinci žalující strana vyšla z ceny dodávky 
elektřiny na energetické burze PXE. Celková spotřeba činila 55,965 MWh, cena elektřina na 
burze PXE činila 871 Kč/MWh, ale žalující strana účtuje žalované straně cenu 822 Kč/MWh, 
což odpovídá ceně 30,40 eur/MWh. 

Žalující strana spatřuje odvracení hrozící škody u žalované strany v tom (§ 3007 o.z.), že 
vzhledem k tomu, že byla dodávka elektřiny společnosti EPK Trade s.r.o. přerušena z důvodu 
dlužných plateb, žádný dodavatel elektřiny by nemohl dodávat elektřinu do odběrného místa 
žalované strany, a to ani dodavatel poslední instance. Podle § 30 odst. 1 písm. d) energetického 
zákona je obchodník s elektřinou oprávněn přerušit dodávku při neoprávněném odběru elektřiny, 
přičemž podle § 51 odst. 1 písm. b) energetického zákona je odběr při opakovaném neplnění 
smluvených platebních povinností považován za neoprávněný odběr elektřiny. Žalující strana 
měla se společností EPK Trade s.r.o. sjednány zálohové platby měsíčně a tyto nehradila od září 
2015. Elektřinu by nemohl dodávat ani dodavatel poslední instance, neboť tento dodává pouze 
v případě, kdy pozbude oprávnění k provozování dosavadní dodavatel a navíc cena elektřiny 
takového dodavatele je vyšší, když cena společnosti ČEZ prodej s.r.o., která je dodavatel poslední 
instance v daném území, je se ve vysokém tarifu v závislosti na distribuční sazbě, kterou měla 
žalovaná strana, pohybuje v rozmezí v ceně od 1 492,82 do 1 683,50 Kč. 

3. Žalovaná strana se žalobou nesouhlasila. Její námitky lze shrnout do následujících bodů: 

a) Žalovaná strana nikdy neměla nic společného se společností EPK Trade s.r.o. ani se žalující 
stranou. 

b) Žalovaná strana měla v předmětné době uzavřenou smlouvu se společností Energie pod 
kontrolou, obecně prospěšná společnost a řádně jí platila veškeré zálohové platby za elektřinu, 
včetně měsíce prosince 2015. 

c) Dne 30. 11. 2015 žalující strana odeslala žalované straně nabídku na uzavření smlouvy o 
dodávkách elektřiny na období 1. 12. 2015 – 31. 12. 2016. Žalovaná strana tuto nabídku odmítla a 
smlouvu nepodepsala. 

d) Pokud žalující strana elektřinu dodávala, činila tak bez souhlasu a proti vůli žalované strany a 
platí § 3006 o.z. 

e) Zpochybnila, že by nemohla uzavřít smlouvu o dodávce elektřiny s jiným obchodníkem 
s elektřinou. Od 1. 1. 2016 jí elektřinu dodává společnost ČEZ prodej s.r.o. 

4. K výzvě soudu žalující strana doplnila, že Amper Market, a.s. (žalující strana) měla uzavřenou 
smlouvu se společností EPK Trade s.r.o. Společnost EPK Trade s.r.o. vystupovala jako 
prostředník mezi Amper Market, a.s. a společností Energie pod kontrolou, obecně prospěšná 
společnost. Energie pod kontrolou, obecně prospěšná společnost byla dalším prostředníkem, 
který měl uzavřenou smlouvu s městem Chrastava (žalovanou stranou). Žalující strana přímo se 
společností Energie pod kontrolou, obecně prospěšná společnost žádnou smlouvu uzavřenou 
neměla. 

5. Žalující strana tvrdí, že žalované straně dodávala do jejích odběrných míst v měsíci prosinec 2015 
elektřinu, ačkoliv mezi nimi nebyl žádný právní vztah založený na smlouvě, neboť v případě, že 
by dodávku elektřiny přerušila, ocitla by se žalovaná strana bez elektřiny. Žalující strana tak 
odvrátila na straně žalované škodu, resp. jednala ve prospěch žalované strany, a požaduje za to 
zaplacení ceny spotřebované elektřiny. 



  23 C 125/2017 

Shodu s prvopisem potvrzuje Martina Růzhová. 

 
 

4 

6. Podle § 3007 o.z. obstará-li někdo, ač k tomu nebyl povolán, cizí záležitost, aby odvrátil hrozící 
škodu, pak mu ten, jehož záležitost byla obstarána, nahradí účelně vynaložené náklady, třebaže se 
výsledek bez zavinění nepřikázaného jednatele nedostavil. 

7. Podle § 3009 o.z. 

(1) Ujme-li se někdo záležitosti ve prospěch jiné osoby bez jejího svolení, nahradí mu tato 
osoba účelně vynaložené náklady, zařídil-li záležitost k jejímu převážnému užitku. Zda 
byla záležitost provedena k užitku jiného, se neposoudí podle obecných hledisek, ale se 
zřetelem k jeho pochopitelným zájmům a záměrům. 

(2) Není-li užitek převážný, nemá nepřikázaný jednatel právo na náhradu nákladů. Osoba, 
jejíž záležitost na sebe vzal, může po nepřikázaném jednateli požadovat, aby vše uvedl do 
předešlého stavu, a není-li to dobře možné, aby nahradil škodu. 

8. Vzhledem k tvrzeným nárokům se zaměřil soud v rámci dokazování na zjištění, zda byly splněny 
předpoklad § 3007 a § 3009 o.z., popř. jiné předpoklady, které by žalovanou stranu zavazovaly 
k zaplacení žalované částky (§ 1723 o.z.). 

9. Z provedených důkazů bylo zjištěno: 

10. Z faktury FA 2016024187 (čl. 24-52) bylo zjištěno, že žalující strana provedla vyúčtování ceny za 
dodávky elektrické energie do odběrných míst žalované strany v období 1. 12.-31. 12. 2015. 
Celková cena činila 165 627 Kč. 

11. Z opravného daňového dokladu DO 2017000091 (čl. 18-20) bylo zjištěno, že žalované straně 
byla připsána částka 13 Kč a z opravného daňového dokladu DO 2017000104 (čl. 21-22) bylo 
zjištěno, že žalované straně byla připsána částka 3 188 Kč. 

12. Vůči vyúčtovanému množství elektrické energie žalovaná strana žádné námitky nevznesla. 

13. Z dopisu ze dne 16. 2. 2017 bylo zjištěno, že žalovaná strana byla na dluh vyzvána (čl. 55) a z 
doručenky pro datové schránky bylo zjištěno, že žalované straně byla dne 16. 2. 2017 zaslána 
předžalobní výzva (čl. 23). 

14. Ze smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny pro hladinu NN (dále také smlouva o 
dodávce elektřiny nebo SDE, čl. 58-62) bylo zjištěno, že Amper Market, a.s. jako účastník trhu 
s elektřinou (§ 22 odst. 1 písm. e) zákona č. 458/2000 Sb., ve znění ke dni uzavření SDE, dále 
také energetický zákon nebo EZ) vystupující jako obchodník s elektřinou (§ 30 odst. 1 písm. b) 
EZ) uzavřel se společností EPK Trade s.r.o. jako „zákazníkem“ smlouvu, jejímž předmětem bylo 
poskytnout zákazníkovi sdružené služby dodávky elektřiny, tzn. dodávat sjednané množství silové 
elektřiny zákazníkovi v odběrném místě, jakož i zajistit pro zákazníka distribuci elektřiny a 
systémové služby. Pokud jde o odběrná místa, byla uvedena v příloze 2 smlouvy. Účtování bylo 
dohodnuto, že bude za všechny odběrná místa souhrnně a zákazník se zavázal tyto platby hradit. 
Smlouva byla uzavřena na dobu jednoho roku od 1. 1. 2015. Smlouva byla podepsána 8. 12. 2014. 
Jednatelské oprávnění osob jednajících za strany smlouvy nijak nebylo zpochybněno a z výpisu 
z OR bylo zjištěno, že smlouvu podepsaly oprávněné osoby. 

15. V článku IX. SDE bylo sjednáno, že zákazník (EPK Trade s.r.o.) prohlašuje, že na odběrná místa 
uvedená v příloze č. 2 má zplnomocnění od vlastníků nebo zřizovatelů jednotlivých odběrných 
míst, kteří mají v době zahájení dodávky platnou smlouvu o připojení k distribuční soustavě, 
k uzavření této SDE v rozsahu této smlouvy, tzn. že zákazník má pro odběrná místa uvedená 
v příloze č. 2 uzavřenou platnou „smlouvu o energetickém poradenství a správě odběrných míst a 
zařízení pro spotřebu elektrické energie a zemního plynu“. Na základě této smlouvy a smlouvy o 
energetickém poradenství a správě odběrných míst a zařízení pro spotřebu elektrické energie a 
zemního plynu zákazník opravňuje obchodníka k uzavření smlouvy o distribuci elektřiny pro 
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odběrná místa uvedená v samostatné příloze č. 2 SDE a dodávat elektřinu i do odběrných míst, 
kde zákazník není přímo uveden jako zákazník ve smlouvě o připojení. 

16. Ze seznamu odběrných míst (č.l. 57 + elektronický dokument v ISAS) bylo zjištěno, že pro 
odběrná místa žalované strany je jako dodavatel elektřiny uvedena společnost Amper Market a.s. 
Uvedený seznam tvořil přílohu č. 2 dle článku II. odst. 1. Smlouvy o sdružených službách 
dodávky elektřiny pro hladinu NN. Ačkoli výslovně na seznamu není uvedeno, že by tvořil 
přílohu smlouvy nebo se k ní nějak vztahoval, tato skutečnost nebyla žádným z účastníků 
zpochybněna a z celkového kontextu lze dovodit, že se jedná o odběrná místa, která měly strany 
smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny pro hladinu NN na vůli učinit součástí 
smlouvy dle článku II. odst. 1. 

17. Součástí SDE na základě doložky v ní obsažené jsou rovněž obchodní podmínky obchodníka (čl. 
62 p.v., 64). Jejich obsah však pro toto řízení není nyní podstatný.  

18. Z dopisu ze dne 27. 11. 2015 (čl. 63) rozeslaného žalující stranou bylo zjištěno, že tato se obrátila 
na zákazníky společností EPK Trade s.r.o. a Energie pod kontrolou, obecně prospěšná 
společnost s informací o nutnosti žalující strany přistoupit k přerušení dodávek elektřiny do 
odběrných míst a s návrhem na uzavření nových smluv o dodávce elektřiny.  

19. Z dopisu ze dne 30. 11. 2015 (čl. 145), předloženého žalovanou stranou, rozeslaného žalující 
stranou bylo zjištěno, že tato se obrátila na žalovanou stranu s informací o nutnosti přistoupit 
k přerušení dodávek elektřiny do odběrných míst a s návrhem na uzavření nových smluv o 
dodávce elektřiny. Dopis z 27. 11. 2015 a 30. 11. 2015 jsou obsahově shodné a liší se jen datem 
v záhlaví. Dopis ze dne 30. 11. 2015 byl žalované straně doručen dne 4. 12. 2015, jak bylo 
zjištěno z podacího razítka na listině čl. 145. 

20. Z listiny ze dne 6. 6. 2017, žalované straně došlé dne 8. 6. 2017 (čl. 94), bylo zjištěno, že žalující 
strana ji vyzvala k úhradě žalované částky. 

21. Ze seznamu operátora trhu s elektřinou (čl. 125-126) bylo zjištěno, že žalující strana byla u 
operátora trhu s elektřinou vedena jako dodavatel elektřiny do odběrných míst, které náleží 
žalované straně. 

22. Z dopisů ze dne 25. 9. 2015 a 11. 6. 2015 a dodejek k nim (čl. 173-176) bylo zjištěno, že žalující 
strana vyzvala společnost EPK Trade s.r.o. k úhradě dluhu. 

23. Z listin předložených žalovanou stranou – platebního kalendáře na rok 2015, výpisu z účtu, 
rozpisu záloh podle míst odběru a potvrzení z Raifreisenbank a.s. (čl. 74-78) bylo zjištěno, že 
žalovaná strana zálohy na elektřinu za měsíc 12/2015 zaplatila společnosti Energie pod 
kontrolou, obecně prospěšná společnost, se kterou měla uzavřenou smlouvu. 

24. Z listiny označené smlouva o energetickém poradenství a správě odběrných míst a odběrných 
zařízení pro spotřebu elektrické energie a zemního plynu (čl. 79-82) bylo zjištěno, že žalovaná 
strana a Energie pod kontrolou, obecně prospěšná společnost (dále také EPO), uzavřely 
smlouvu, v níž se dohodly na tom, že žalovaná strana jako zákazník a odběratel elektrické energie 
předá do komplexní přenesené správy odběrná místa a odběrná zařízení pro spotřebu elektrické 
energie. Komplexní přenesenou správou se rozumí změna / přeregistrace zákazníka u odběrných 
míst zákazníka na EPO, který se tak stane pro zákazníka správcem předmětných odběrných míst 
a nevýhradním provozovatelem odběrných míst a odběrných zařízení. Jednatelské oprávnění 
osob jednajících za strany smlouvy nijak nebylo zpochybněno a z výpisu z veřejného rejstříku 
bylo zjištěno, že smlouvu podepsala za EPO oprávněná osoba a z listiny doložka o schválení bylo 
zjištěno, že za žalovanou stranu byla smlouva schválena (čl. 82 p.v.) a rovněž podepsána 
oprávněnou osobou  (§ 2, § 102 odst. 3, § 103 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., § 20 o.z.). 
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25. Dále bylo ze smlouvy zjištěno, že EPO zajistí žalované straně dodávky elektrické energie do 
odběrných míst, které převzal, která jsou uvedena v příloze smlouvy, a žalovaná strana se zavázala 
za to zaplatit. 

26. EPO v rámci uzavřené smlouvy vystupovalo ve vztahu k žalované straně v rámci oprávnění dle 
§ 3 odst. 3 věta třetí EZ. 

27. Ze smlouvy (čl. 2.2., 5.3.) bylo dále zjištěno, že EPO měla odběrná místa u operátora trhu 
s elektřinou přeregistrovat ze žalované strany na sebe a žalovaná strana jí vystavit plnou moc 
k tomu.  

28. Z listiny Plná moc a potvrzení o právních vztazích (čl. 172) bylo zjištěno, že žalovaná strana 
udělila plnou moc EPO k přehlášení odběrných míst na nového odběratele, kterým je EPO. 
V řízení nebylo zjištěno (natož tvrzeno), že by EPO jménem žalované strany uzavřela se žalující 
stranou jakoukoliv smlouvu.  

29. Z mailové korespondence mezi účastníky (čl. 147-148) bylo zjištěno, že spolu mezi sebou 
komunikovali ohledně smluv mezi EPO a Amper Makert, a.s. 

30. Z mailové komunikace ze dne 10. 12. 2015 (čl. 171) bylo zjištěno, že žalovaná strana sdělila 
žalující straně, že aktuálně má smlouvu uzavřenou s EPO. K žalující straně by mohla přejít od 
1. 4. 2016. 

31. Z této listiny jednoznačně plyne závěr, že pro období prosinec 2015 žalovaná strana neměla 
zájem se žalující stranou uzavřít smlouvu ani od ní odebírat elektřinu, neboť měla za to, že jí 
dodávky elektřiny zajišťuje jiný subjekt. Pokud by měl platit závěr, že i přesto žalující strana 
žalované straně elektřinu dodávala, byť mezi sebou žádný smluvní vztah neměly, a ani ji na to 
předem nijak neupozornila, muselo by takové jednání žalující strany být hodnoceno jako 
nepoctivé (§ 6 o.z.). Proti vůli určité osoby nelze navíc ani obstarávat její záležitost (§ 3006 o.z.). 

32. Z listin smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN na období 1. 1. 2016-
31. 12. 2016 (čl. 149-164) bylo zjištěno, že žalovaná stana uzavřela smlouvu o dodávce elektřiny 
se společností ČEZ Prodej, s.r.o. Žalovaná strana z toho dovozuje, že si mohla v případě potřeby 
zajistit dodávku elektřiny dodavatelem dle své volby, a nebylo třeba, aby se do jejích záležitostí 
vmísila žalující strana. 

33. Z dopisu EPO neznámé osobě (čl. 122) bylo zjištěno, že společnost EPO rozeslala dopis, ve 
kterém vysvětluje situaci zákazníků společností Energie pod kontrolou, obecně prospěšná 
společnost a EPK Trade s.r.o. ve vztahu ke společnosti Amper Market, a.s. a úhradám za 
dodávku elektřiny. 

34. Ze smlouvy o energetickém poradenství a správě odběrných míst a odběrných zařízení pro 
spotřebu elektrické energie a zemního plynu ani z jiných důkazů (listina čl. 122) však nebylo 
zjištěno, že by mezi společností EPK Trade s.r.o. a EPO existoval právní vztah, resp. o jaký vztah 
se jednalo. Účastníci shodně uvedli, že jim vztah mezi těmito společnostmi není znám, resp. 
žalující strana dovozuje existenci vztahu z dopisu na čl. 122. Existenci vztahu nelze vyloučit, pro 
posouzení věci ale není rozhodné, zda mezi EPK Trade s.r.o. a EPO nějaký vztah vůbec byl a 
soud ho na základě listiny čl. 122 za prokázaný nemá. 

35. Z výpisu držitelů licencí databáze Energetického regulačního úřadu (čl. 181-184) a shodných 
tvrzení účastníků bylo zjištěno, že společnost Amper Market, a.s. i EPK Trade s.r.o. byly i 
v měsíci prosinec 2015 držiteli licence pro obchod s elektřinou. 

36. Ze zprávy Energetického regulačního úřadu (210-211), kterou si soud vyžádal za účelem 
objasnění fungování trhu s elektřinou, bylo zjištěno, že ERÚ je toho názoru, že a) EPK Trade 
s.r.o. nenaplňovala znaky zákazníka dle energetického zákona, b) žalovaná strana v předmětné 
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době dodavatele elektřiny neměla, a mohla proto zvolit jakéhokoliv jiného dodavatel elektřiny a c) 
dále, že případný problém s dodávkou bylo možné řešit za součinnosti žalující strany umožněním 
obnovní dodávek. 

37. Za nerozhodný důkaz soud považuje listinu zachycující tiskovou zpráva ERÚ (č.l. 16), usnesení 
Okresního soudu v Hodoníne (čl. 103-116) a rozsudek Okresního soudu v Jičíně (čl. 119-121). 
Nalézací soud tato rozhodnutí nijak nezavazují a pro věc z hlediska zjištění sporných skutečností 
nejsou nijak relevantní. Pokud jde o výpisy z datové schránky (č.l. 71-73), ze samotných listin bez 
toho, aby k nim byl označen dokument, který byl doručován, nebo obsah zprávy, z nich nelze 
dovodit, co bylo doručeno, a proto soud je považuje nadbytečné jako důkazy. 

38. Ohledně listin označených ceny dodávek elektřiny dodavatelem poslední instance (čl. 177), 
potvrzení konečné ceny elektřiny na M12 2015 (čl. 178), grafu vývoje ceny elektřiny (čl. 179) a 
oficiální kurzový lístek (čl. 180) soud uzavřel, že vzhledem k tomu, že v jednání žalující strany 
neshledal jednání bez příkazu, nečinil z těchto listin žádné závěry. To samé platí i ohledně 
vyjádření burzy Power Exchange Central Europe, a.s. (čl. 206-208), ze kterého navíc vyplývá, že 
žalující strana na této burze nenakoupila na měsíc prosinec 2015 žádnou elektřinu.   

39. Rovněž pokud jde o listinné důkazy, které žalovaná strana předložila (aniž by označila k jakým 
tvrzením) po té, co nastaly účinky koncentrace (čl. 196-204), nemohl k nim soud přihlížet. 

40. Po provedeném dokazování a zhodnocení provedených důkazů soud učinil následující skutkový a 
právní závěr.  

41. Pokud jde o odběrná místa žalované strany, k této problematice soud učinil následující závěry: 

a) Podle § 2 odst. 2 písm. a) bod 6 EZ odběrným místem je místo, kde je instalováno 
odběrné elektrické zařízení jednoho zákazníka, včetně měřicích transformátorů, do něhož 
se uskutečňuje dodávka elektřiny. Z provedeného dokazování bylo zjištěno, že žalovaná 
strana uzavřela smlouvu o energetickém poradenství a správě odběrných míst a 
odběrných zařízení pro spotřebu elektrické energie a zemního plynu, na jejímž základě 
měla společnost EPO převzít odběrná místa žalované strany, včetně jejich převedení 
v evidence operátora trhu s elektřinou, a zajistit do nich dodávku elektřiny. Tuto 
povinnost splnila jen částečně, jelikož byla sice zajištěna dodávka elektřiny do odběrných 
míst, avšak odběrná místa byla stále vedena u operátora trhu s elektřinou na žalovanou 
stranu (což potvrdila i žalovaná stran při jednání /čl. 187 p.v./ a  tato skutečnost ani není 
mezi účastníky sporná). Společnost EPK Trade s.r.o. se žalující stranou uzavřela SDE, 
v níž se do totožných odběrných míst (tj. odběrných míst vedených u operátora trhu 
s elektřinou na žalovanou stranu) zavázala žalující strana vůči společnosti EPK Trade 
s.r.o. dodávat elektřinu. Mezi žalující stranou a žalovanou stranou žádná smlouva o 
dodávce elektřiny uzavřena nebyla.  

b) Z definice uvedené v § 2 odst. 2 písm. a) bod 6 EZ ve spojení s vymezením smlouvy o 
dodávce elektřiny pro zákazníka (§ 50 odst. 1, 2 EZ) se podává, že mezi osobou, která 
uzavřela smlouvu o dodávce elektřiny, popř. smlouvu o sdružených službách dodávky 
elektřiny, a odběrným místem (které musí být uvedeno ve smlouvě), musí existovat shoda 
(srov. shodně také vyjádření ERÚ). Jinak řečeno, zákazníkem pro určité odběrné místo je 
pouze ta osoba, která elektřinu spotřebovává nebo přeúčtovává (§ 2 odst. 2 písm. a) bod 
17 EZ), uzavřela smlouvu o dodávce elektřiny (§ 50 odst. 1, 2 EZ) a k odběrnému místu 
má dispoziční oprávnění, resp. náleží jí odběrné elektrické zařízení (§ 2 odst. 2 písm. a) 
bod 6 EZ). 

c) Tyto podmínky splněny nebyly. Bez ohledu na údaje v evidenci operátora trhu 
s elektřinou tak žalovaná strana nebyla zákazníkem žalující strany.  
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d) Žalující strana dovozuje závazek žalované strany vůči ní (mimo jiné) z toho, že v evidenci 
operátora trhu s elektřinou byla žalující strana vedena jako dodavatel elektřiny a žalovaná 
strana jako vlastník odběrných míst. V této souvislosti soud poukazuje na to, že z § 20a 
EZ ani z žádných jiných ustanovení energetického zákona (z prováděcích předpisů 
podzákonných toto vyvozováno být nemůže), nevyplývá, že by údaje v této evidenci měly 
materiální právní účinky a zakládaly osobám závazky. Operátor trhu s elektřinou pouze 
organizuje, administruje a eviduje trh s elektřinou. Navíc údaje do jeho evidence vkládají 
sami účastníci. 

42. Pokud žalující strana dodávala společnosti EPK Trade s.r.o. elektřinu, dodávala jí ji na základě 
smlouvy, kterou mezi sebou tyto společnosti měly uzavřenou, přičemž již z článku IX. smlouvy o 
sdružených službách dodávky elektřiny pro hladinu NN vyplývá, že žalující strana byla minimálně 
srozuměna s tím, že dodávky elektřiny mohou probíhat i do odběrných míst, která nejsou vedena 
na EPK Trade s.r.o. 

43. Pro žalovanou stranou byla subjektem, který jí zajišťoval elektřinu ve smyslu § 3 odst. 3 věta třetí 
EZ, společnost EPO, která žalované straně poskytovala elektřinu, kterou sama odebrala. Jinak 
řečeno v režimu energetického zákona byla zákazníkem na uvedených odběrných místech 
společnost EPO, neboť tato elektřinu přeúčtovávala (srov. i ujednání v čl. 2.6. smlouvy o 
energetickém poradenství a správě odběrných míst a odběrných zařízení pro spotřebu elektrické 
energie a zemního plynu), a to i přesto, že v evidenci operátora trhu s elektřinou byly jiné údaje, 
neboť dle § 3 odst. 3 věta třetí EZ stačí, aby osoba provádějící přeúčtování odběrné zařízení 
provozovala, přičemž provozování bylo založeno smlouvou o energetickém poradenství a správě 
odběrných míst a odběrných zařízení pro spotřebu elektrické energie a zemního plynu. 

44. Pokud jde o smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny pro hladinu NN, kterou Amper 
Market, a.s. uzavřel se společností EPK Trade s.r.o., k ní soud uvádí: 

a) Sama žalující strana připustila, že věděla, že smlouvu uzavírá s dalším obchodníkem 
s elektřinou, a nikoliv se zákazníkem dle energetického zákona a tento subjekt elektřinu 
nespotřebovává. 

b) EPK Trade s.r.o. je sice ve smlouvě označena jako zákazník, avšak vystupovala jako jiný 
(další) obchodník s elektřinou dle § 30 EZ, neboť dle § 2 odst. 2 písm. a) bod 17 EZ je 
zákazníkem osoba odebírající elektřinu odběrným elektrickým zařízením, které je 
připojeno k přenosové nebo distribuční soustavě, která nakoupenou elektřinu pouze 
spotřebovává nebo přeúčtovává. Jak bylo zjištěno z dokazování, společnost EPK Trade 
s.r.o. elektřinu nespotřebovávala. Společnost EPK Trade s.r.o. ani elektřinu 
nepřeúčtovávala ve smyslu energetického zákona. K odběrným místům uvedeným 
v příloze č. 2 měla mít společnost EPK Trade s.r.o. přístup na základě ujednání v čl. IX 
SDE, avšak fakticky ani právně se tato místa nikdy odběrnými místy společnosti EPK 
Trade s.r.o. nestaly a tato společnost nikdy v těchto místech elektřinu nespotřebovávala. 

c) Přestože je tedy ve smlouvě společnost EPK Trade s.r.o. označena jako „zákazník“ a 
smlouva je označena jako „smlouva o sdružených službách dodojky elektřiny pro hladinu 
NN“, nelze na ni pohlížet jako na smlouvu uzavřenou se zákazníkem tak, jak pojmy 
„zákazník“ a „smlouva o sdružených službách dodojky elektřiny“ chápe energetický 
zákon (§ 2 odst. 2 písm. a) bod 17, § 50 odst. 1, 2 EZ). I v režimu energetického zákona 
se pro soukromoprávní jednání použijí ustanovení § 555 odst. 1 a 2 o.z., a smlouvu je 
tudíž třeba hodnotit podle svého obsahu. 

d) Ve smyslu § 50 odst. 2 EZ lze smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny uzavřít 
jen se zákazníkem. Současně ale energetický zákon nevylučuje, aby smlouva o dodávce 
elektřiny mezi účastníky trhu s elektřinou podle § 50 odst. 1 věta prvá EZ obsahovala 
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stejná ujednání jako smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny podle § 50 odst. 2 
EZ. Ostatně v obou případech se jedná typově o kupní smlouvu modifikovanou povahou 
předmětu plnění (§ 497, § 2079 o.z.). 

e) I ve smlouvě mezi účastníky trhu s elektřinou lze uvést výčet odběrných míst (srov. § 7 
odst. 2 vyhlášky č. 541/2005 Sb., ve znění ke dni 30. 11. 2015, a dikci § 50 odst. 1 EZ). 

f) Na uzavřenou smlouvu tak je třeba pohlížet jako na smlouvu dle § 50 odst. 1 věta prvá 
EZ, tedy jako smlouvu o dodávce elektřiny mezi účastníky trhu s elektřinou (jinými než 
zákazníkem), neboť EPK Trade s.r.o. v předmětné době byla držitelem příslušné licence 
pro obchod s elektřinou. Ve smyslu § 30 odst. 1 písm. b) EZ může obchodník 
s elektřinou prodávat elektřinu ostatním účastníkům trhu s elektřinou, tedy nejen 
zákazníkům, ale i jiným obchodníkům s elektřinou.  

45. Žalující strana tvrdí, že společnosti EPK Trade s.r.o. přerušila dle § 30 odst. 1 písm. d) ve spojení 
s § 51 odst. 1 písm. b) EZ dodávku.  

46. Toto tvrzení uvedla v žalobě a zopakovala ve svých vyjádřeních v průběhu řízení (č.l. 98 p.v., 166 
p.v.). Rovněž z dopisu ze dne 13. 4. 2016 adresovaného EPK Trade. s.r.o. bylo zjištěno, že 
žalující strana společnosti oznamuje, že k 1. 12. 2015 jí (tj. EPK Trade, s.r.o.) přerušila dodávku 
elektřiny a elektřinu v měsíci prosinec 2015 dodala přímo jednotlivým vlastníkům odběrných míst 
(odběrných elektrických zařízení). 

47. K tomu soud uvádí: 

a) Skutečnost, že by společnost EPK Trade s.r.o. za dodávky elektřiny žalující straně 
nezaplatila, nebyla žádným z účastníků zpochybněna. Ostatně za situace, kdy v řízení 
vyšlo najevo, že je tato společnost v konkurzu, lze mít za to, že své platební povinnosti 
řádně neplnila.  

b) Podle § 30 odst. 1 písm. d) EZ má obchodník s elektřinou (tedy žalující strana) při 
neoprávněném odběru právo přerušit dodávku elektřiny zákazníkům. Podle § 51 odst. 1 
písm. b) EZ je neoprávněným odběrem odběr při opakovaném neplnění smluvených 
platebních povinností.  

c) 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. Oprávnění 
přerušit dodávku elektřiny má sice ze stejných důvodů i provozovatel distribuční soustavy 
(§ 25 odst. 1 písm. c) EZ), který ji může přerušit účastníkům trhu s elektřinou (tedy 
nejenom zákazníkům, ale i obchodníkům s elektřinou), ale v řízení nevyšlo najevo (natož 
aby bylo tvrzeno), že by k tomuto přerušení provozovatelem distribuční soustavy došlo.    

d) Stejně tak ani žalovaná strana nikdy zákazníkem žalující strany nebyla. Z provedeného 
dokazování vyplývá, že elektřina měla být pro žalovanou stranu zajištěna společností 
EPO. S žalující stranou žádná smlouva uzavřena nebyla. 

e) Na základě toho lze uzavřít, že závěr žalující strany, že odvracela přímo hrozící škodu 
žalované straně, když přerušila dodávku elektřiny společnosti EPK Trade s.r.o. a přímo 
dodávala elektřinu do odběrných míst žalované stany, neobstojí. 

f) A to kromě již uvedených důvodů rovněž kvůli tomu, že dodávku elektřiny nelze fakticky 
přerušit tak, jak žalující strana uvádí (srov. § 34 odst. 3 vyhlášky č. 541/2005 Sb., ve znění 
ke dni 30. 11. 2015), neboť přerušení dodávky v tomto případě spočívá v zamezení 
možnosti odebírat elektřinu v odběrném místě. Odběrné místo se ale váže k určitému 
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zákazníkovi (srov. 2 odst. 2 písm. a) bod 6 EZ). Bylo tak prakticky nemožné, aby žalující 
strana dodávku elektřiny přerušila výlučně EPK Trade s.r.o., když tato žádnou elektřinu 
sama nespotřebovávala. Dodávku bylo možné přerušit jen u žalované strany, resp. na 
odběrných zařízeních. K tomu ale nedošlo, resp. právně ani fakticky dojít nemohlo. 

g) K přerušení dodávky tak mohlo dojít jedině vůči EPK Trade s.r.o. a současně i ve vztahu 
k odběrnému místu, a to za předpokladu, že EPK Trade s.r.o. by naplňovala znaky 
zákazníka dle energetického zákona, tj. elektřinu v odběrných místech spotřebovávala. 
Tak tomu ale v tomto případě nebylo. 

h) V této souvislosti soud poznamenává, že žalující strana žalovanou stranu ani 
neupozornila, že EPK Trade s.r.o. (byť s ní žalovaná strana žádný přímý vztah neměla) 
zálohové platby za elektřinu nehradí, ani ji předem neupozornila (tj. před prosincem 
2015), že vůči ní kvůli neplacení za odběr elektřiny spolčeností EPK Trade s.r.o. učinila 
nebo chtěla učinit nějaké opatření a že bude žalované straně „dodávat“ elektřinu, jelikož 
se chystá přistoupit k „přerušení dodávky elektřiny EPK Trade s.r.o.“.  

48. Pokud tudíž žalující strana dodávala i v měsíci prosinec 2015 elektřinu tak, jak bylo sjednáno ve 
smlouvě SDE, plnila závazek z této smlouvy vůči společnosti EPK Trade, s.r.o., nikoliv žalované 
straně.  

49. Nemohlo se tak jednat o některou formu nepřikázaného jednatelství, neboť žalující strana ani ve 
skutečnosti neměla co obstarávat, jelikož k přerušení dodávky elektřiny vůči společnosti EPK 
Trade s.r.o. ani vůči žalované straně přistoupit nemohla a žalovaná strana jejím zákazníkem také 
nebyla, neboť měla elektřinu zajištěnou smluvně s jiným subjektem.  

50. 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, která 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. 

51. Čistě nad rámec výše uvedeného soud dále sděluje, že pokud žalující strana dovozuje, že 
v případě přerušení dodávky elektřiny by nebylo možné, aby jakýkoliv jiný dodavatele elektřinu 
dodával do odběrných místa žalované strany do uhrazení dlužných plateb společností EPK Trade 
s.r.o. s ohledem na § 25 odst. 6 EZ, není tento výklad správný. I z vyjádření ERÚ vyplývá, že 
v daném případě za situace, kdy i žalující straně bylo známé, že žalovaná strana není zákazníkem, 
ani nemá se žalující stranou uzavřenou smlouvu o dodávce elektřiny a ani jí nic nedluží, by bylo 
možné za součinnosti žalující strany zajistit obnovení dodávky elektřiny, pokud by došlo k jejímu 
přerušení (k čemuž však nedošlo a ani dojít nemohlo, viz výše). V § 25 odst. 6 EZ v dikci „je 
povinen obnovit dodávku elektřiny bezprostředně po odstranění příčin“ (tj. dle žalující strany po 
uhrazení dluhu) se stanoví nejzazší okamžik, resp. povinnost bezprostředně po odstranění příčiny 
přerušení dodávku elektřiny obnovit. Ustanovení ale nevylučuje (nezakazuje), aby provozovatel 
distribuční soustavy dodávku obnovil (k žádosti obchodníka s elektřinou – žalující strany) již 
dříve a žalovaná strana by tedy mohla uzavřít smlouvu s jiným dodavatelem a dodávka elektřiny 
by mohla probíhat, aniž by bylo třeba, aby žalující strana zasáhla a takový zásah by tudíž nemohl 
být hodnocen jako oprávněné nepřikázané jednatelství (§ 3006 o.z.). 

52. Vzhledem k výše uvedenému se pak soud ani nemusel zabývat otázkou, zda by žalovaná strana 
mohla elektřinu odebírat od tzv. dodavatele poslední instance. 

53. Zbývá posoudit, zda by věc nebylo možné posoudit podle jiných zavazovacích důvodů. V tomto 
soud konstatuje, že se nemohlo na straně žalované jednat ani o bezdůvodné obohacení, neboť 
mezi žalující stranou a společností EPK Trade, s.r.o. byla až do 31. 12. 2015 platná a účinná 
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smlouva, na jejímž základě žalující strana dodávala elektřinu do odběrných míst žalované strany, 
které byly uvedeny v příloze č. 2 SDE. Na straně žalované tak k žádnému bezdůvodnému 
obohacení ze strany žalující nedošlo, neboť odběrná místa žalované strany uvedená v příloze č. 2 
SDE byla fakticky „místem plnění“ sjednaným ve smlouvě o dodávce elektřiny (srov. § 50 odst. 1 
EZ, § 7 odst. 2 vyhlášky č. 541/2005 Sb.), kam obě strany vědomě sjednaly, že bude elektřina 
dodávána a žalující strana si byla vědoma toho, že se může jednat o místa, která nejsou na 
společnost EPK Trade s.r.o. vedena, aniž by to přitom mělo vliv na plnění závazku dodávat do 
těchto míst elektřinu. Na jakém právním základě pak žalovaná strana elektřinu od společnosti 
Energie pod kontrolou, resp. tato společnost od svého dodavatele odebírala, je věcí vztahu mezi 
nimi, nikoliv však vztahu mezi žalující a žalovanou stranou. 

54. Žalující strana tak dodávala na základě právního důvodu, kterým byla smlouva o dodávce 
elektřiny. 

55. 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 obohacení nevzniká. 

56. Soud proto žalobu zamítl. 

57. O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle § 142 odst. 1 o.s.ř., neboť žalovaná strana měla ve 
věci plný úspěch. Žalované straně podle § 151 odst. 3 o.s.ř. náleží paušální náhrada nákladů 
účastníka nezastoupeného advokátem podle § 2 odst. 3 vyhlášky č. 254/2015 Sb. ve výši 300 Kč 
za jeden úkon. Učiněné úkony: přípravné jednání 9. 1. 2018 8.36-12.25, jednání 13. 3. 2018 8.30-
13.15, jednání 29. 5. 2018 8.40-11.29, vyhlášení rozsudku 5. 6. 2018. 

58. Žalované straně dále náleží náhrada cestovních výdajů podle § 30 odst. 2 vyhlášky č. 37/1992 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů. 

Ujetá vzdálenost: 22 km (ověřeno dle www.mapy.cz).  

Náhrada cestovních výdajů se skládá ze základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 písm. 
b) zákoníku práce. Tato náhrada za 1 km činí podle vyhlášky č. 463/2017 Sb. 4 Kč na 1 km. 

A dále se skládá z náhrady za pohonné hmoty podle § 158 odst. 2, odst. 3 zákoníku práce určené 
násobkem ceny pohonné hmoty a množství spotřebované pohonné hmoty. Výše ceny za 1 litr 
pohonné hmoty činí podle vyhlášky č. 463/2017 Sb. 30,50 Kč pro palivo benzín 95. 

Spotřeba vozidla činí 5,5 l/100 km. 

 

Poučení: 

Proti tomu tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému 
soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci prostřednictvím nadepsaného soudu.  

Nebude-li uložená povinnost splněna dobrovolně, lze se domáhat soudního výkonu rozhodnutí 
nebo exekuce. 

 

Liberec 5. června 2018 

 

 

http://www.mapy.cz/�
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JUDr. Pavel Preisler, Ph.D., v.r. 
samosoudce 
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