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Shodu s prvopisem potvrzuje Olga Plíhalová. 
 

 
 
 
 

 
 

ČESKÁ REPUBLIKA 

ROZSUDEK  
JMÉNEM REPUBLIKY 

Krajský soud v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci rozhodl v senátě složeném z předsedy 
Mgr. Ondřeje Plška a soudkyň Mgr. Heleny Bláhové a JUDr. Andrey Milichovské ve věci 

žalobkyně:  Energie Pro s.r.o., IČO 24701921 
sídlem U Sluncové 666/12a, 180 00 Praha 8 
zastoupená advokátkou JUDr. Valerií Vodičkovou 
sídlem Vodičkova 792/40, 110 00 Praha 1 

proti 
žalovanému:  Město Chrastava, IČO 00262871 

sídlem náměstí 1. máje 1, 463 31 Chrastava 

pro zaplacení částky 19 654,88 Kč s příslušenstvím, in eventum zaplacení částky 27 277,85 Kč 
s příslušenstvím, o odvolání žalobkyně proti rozsudku Okresního soudu v Liberci č. j. 23 C 
51/2018-385 ze dne 2. 7. 2019 

takto: 

I. Rozsudek okresního soudu se potvrzuje. 

II.  Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení. 

Odůvodnění: 

1. Napadeným rozsudkem okresní soud zamítl žalobu, prostřednictvím níž se žalobkyně 
domáhala po žalovaném zaplacení částky 19 654,88 Kč s úrokem z prodlení 8,05 % ročně 
z částky 9 348,91 Kč od 21. 3. 2016 do zaplacení, z částky 10 287,63 Kč od 14. 4. 2016 
do zaplacení a z částky 18,34 Kč od 2. 7. 2016 do zaplacení, in eventum zaplacení částky 
27 277,85 Kč s úrokem z prodlení 8,5 % ročně z této částky od 22. 8. 2018 do zaplacení s tím, že 
neúspěšné žalobkyni byla současně uložena povinnost zaplatit žalovanému náhradu nákladů 
řízení ve výši 2 850 Kč do tří dnů od právní moci rozsudku. Žalovaná částka 19 654,88 Kč 
představuje cenu dodané elektřiny do odběrných míst žalovaného EAN 859182400406524150 
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a EAN 859182400400319097 v období od 23. 1. 2016 do 10. 2. 2016, kdy tuto cenu dodané 
elektrické energie vyúčtovala žalobkyně fakturou č. 40160110, splatnou 20. 3. 2016, znějící 
na částku 9 348,91 Kč, fakturou č. 40160313, splatnou dne 13. 4. 2016, znějící na částku 
10 287,63 Kč a fakturou č. 40160996, splatnou 1. 7. 2016, znějící na částku 18,34 Kč. Žalovaný 
uvedené částky nezaplatil.  Žalobkyní in eventum částka 27 277,85 Kč je požadována pro případ, 
kdyby nebylo vyhověno prvnímu žalobnímu petitu, jako náhrada škody za cenu neoprávněně 
odebrané elektřiny podle § 51 odst. 1 energetického zákona (dále jen EZ).  

2. Okresní soud vyšel ze zjištění, že dne 2. 11. 2015 byla uzavřena smlouva o sdružených službách 
dodávky elektřiny, v níž jako obchodník je uvedena žalobkyně, jako zákazník žalovaný, přičemž 
dodávka elektřiny se měla uskutečňovat do míst uvedených v příloze, v níž figurují obě uvedená 
místa EAN. V místě pro podpis za zákazníka je ve smlouvě připojen otisk razítka Energie pod 
kontrolou, obecně prospěšná společnost (dále jen EPK) a nečitelný podpis. Podpisy za obě strany 
ve smlouvě vyhodnotil okresní soud jako elektronický scan podpisu, což však nezpůsobuje 
neplatnost smlouvy pro nedostatek formy, neboť smlouva o sdružených službách dodávky 
elektřiny nemusí být uzavřena písemně. Okresní soud dále vyšel ze zjištění, že dopisem, který 
žalobkyně obdržela dle dodejky 22. 12. 2015, žalovaný žalobkyni sdělil, že EPK neměla zmocnění 
k uzavření předmětné smlouvy, s jejím uzavřením žalovaný nesouhlasí, necítí se jí být právně 
vázán. Tomuto dopisu předcházel dopis EPK doručený žalovanému 3. 12. 2015, jímž EPK 
sdělila žalovanému zasmluvnění dodávek na odběrných místech ve správě EPK pro období 1. 1. 
2016 – 31. 12. 2019. V souvislosti s uzavřením předmětné smlouvy o sdružených službách 
dodávky elektřiny byla žalobkyní předestřena listina označená „Plná moc a potvrzení o právních 
vztazích“ ze dne 25. 8. 2014, podepsaná starostou žalovaného, v jejímž prvním odstavci žalovaný 
jako Zákazník potvrdil, že EPK je na základě uzavřených smluvních vztahů (Smlouva 
o energetickém poradenství a správě odběrných míst a odběrných zařízení) oprávněna nakládat 
s odběrnými místy a odběrnými zařízeními energií Zákazníka. V jejím druhém odstavci 
je uvedeno, že toto oprávnění zejména zahrnuje právo zastupovat Zákazníka před dodavateli 
a distributory energií při přehlášení odběru těchto energií a jednotlivých odběrných míst 
na nového odběratele (přepis zákazníka), kterým je EPK. Toto oprávnění dále zahrnuje právo 
Zákazníka žádat opis aktuálně platné Smlouvy o sdružených službách dodávky energií 
u současného dodavatele Zákazníka, opis aktuálně platné Smlouvy o připojení k distribuční síti 
místního distributora zákazníka a žádat informace ke všem odběrným místům Zákazníka, 
do kterých je uskutečňována dodávka energií. V posledním odstavci plné moci žalovaný jako 
Zákazník potvrzuje, že EPK je oprávněna na základě uzavřených smluvních vztahů (Smlouva 
o energetickém poradenství a správě odběrných míst a odběrných zařízení) se zákazníkem uzavřít 
s dodavateli a distributory nové smluvní vztahy (Smlouva o sdružených službách dodávky, 
Smlouva o připojení k distribuční soustavě) v místech dosavadních odběrů zákazníka, a že jí 
náleží právo takto s těmito odběrnými místy a odběrnými zařízeními nakládat. Pokud jde 
o smlouvu o energetickém poradenství, na níž plná moc odkazuje, ve vztahu k ní okresní soud 
zjistil, že byla mezi žalovaným jako Zákazníkem a EPK jako Poskytovatelem uzavřena dne 11. 8. 
2014 poté, co byl návrh této smlouvy schválen radou Města Chrastava, tedy žalovaného 
usnesením č. 2014/13/IX ze dne 6. 8. 2014. 

3. V bodě 37 odůvodnění napadeného rozsudku dospěl okresní soud k závěru, že pokud jde 
o vymezení zástupčího oprávnění EPK v plné moci, prostým jazykovým výkladem z ní výslovně 
vyplývá zplnomocnění pro EPK co do přehlášení odběru energií na nového odběratele, kterým 
je EPK. Z takto vymezeného zmocnění lze dle soudu prvého stupně učinit jediný závěr, a to, 
že EPK je oprávněna k odběrným místům, jež jsou evidovány na žalovaného, uzavřít na sebe 
(vlastním jménem a na vlastní odpovědnost) novou smlouvu o dodávkách (lidově nazýváno jako 
„přepis“), nikoliv ale uzavřít tuto smlouvu jménem města Chrastava.  V bodě 38 odůvodnění 
rozsudku okresní soud uzavřel, že z textu plné moci nevyplývá zplnomocnění pro EPK uzavřít 
smlouvu za žalovaného. Žalobkyně, pokud by jednala s běžnou péčí a opatrností, kterou od ní 
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každý může v právním styku očekávat jakožto od subjektu pohybujícího se na trhu s elektrickou 
energií, nemohla ve smyslu § 4 odst. 1 o.z. č. 89/2012 Sb. rozumně předpokládat, že společnosti 
EPK bylo uděleno zmocnění nad rámec výše uvedeného v plné moci, tj. aby smlouvu uzavřela 
za žalovaného. V bodě 40 odůvodnění napadeného rozsudku pak okresní soud dále uzavírá, 
že pokud by měl být podpis EPK na předmětné smlouvě o dodávce elektřiny považován za 
podpis zmocněnce za zákazníka, jímž je žalovaný, pak ani takové jednání společnosti EPK 
nemůže zavazovat žalovaného, který poté, co se o uzavření smlouvy dozvěděl, vyjádřil s jednáním 
EPK nesouhlas ve smyslu překročení jeho zmocnění a v takovém případě podle § 440 odst. 2, 
ve spojení s § 446 o.z. je zavázán ze smlouvy přímo jednající zmocněnec. Okresní soud pak 
finálně uzavřel, že za dané situace proto není žalovaný z předmětné smlouvy zavázán, tedy 
nesvědčí mu pasivní věcná legitimace, jak je uvedeno v bodě 41 odůvodnění. 

4. V bodě 42 odůvodnění napadeného rozsudku nad rámec výše uvedeného okresní soud dále 
dospěl k závěru, že předmětná smlouva o dodávce elektrické energie trpí vadou neplatnosti podle 
§ 41 odst. 2 zákona o obcích č. 128/2000 Sb., neboť nebyla schválena radou města. Ta schválila 
jen rámcovou Smlouvu o energetickém poradenství a správě odběrných míst a odběrných 
zařízení pro spotřebu elektrické energie a zemního plynu a v ní obsaženou plnou moc převzatou 
do listiny označené „Plná moc a potvrzení o právních vztazích“. 

5. Za situace, kdy okresní soud dospěl k závěru, že předmětná smlouva o dodávce elektrické energie 
nezavazuje žalovaného, avšak současně v posuzovaném období byla elektřina žalobkyní 
dodávána do odběrných míst evidovaných na žalovaného, řešil okresní soud, zda má žalobkyně 
právo na úplatu vůči žalovanému z jiného důvodu, uplatněného žalobkyní eventuálním petitem 
žaloby. Vycházel přitom z energetického zákona č. 458/2000 Sb., jenž je v poměru speciality vůči 
obecnému předpisu – občanskému zákoníku, pokud jde o smlouvy o dodávkách elektrické 
energie, a to konkrétně z § 51 odst. 1 písm. a) EZ, dle něhož neoprávněným odběrem elektřiny 
z elektrizační soustavy je odběr bez uzavřené smlouvy, jejímž předmětem by byla dodávka 
elektřiny. Toto ustanovení vyložil okresní soud v návaznosti na ustanovení občanského zákoníku 
týkajících se bezdůvodného obohacení, k němuž má úprava neoprávněného odběru nejblíže. 
Poukázal přitom zejména na dopisy žalovaného žalobkyni ze dne 16. 12. a 21. 12. 2015, kterými 
smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny žalovaný výslovně odmítl. Tyto dopisy 
žalobkyně obdržela 22. 12. a 29. 12. 2015, tedy ještě předtím, než měla být zahájena dodávka 
elektřiny v žalovaném období. Pro žalované období měl žalovaný uzavřenu smlouvu 
s dodavatelem ČEZ Prodej a.s. Jelikož žalobkyně neměla souhlas od žalované strany, nemohlo 
dojít ani ke změně dodavatele u akciové společnosti OTE, jsoucí ve vlastnictví ČR, která plní 
mimo jiné funkci administrátora změny dodavatele do odběrných míst v jeho informačním 
systému operátora trhu. Okresní soud vyhodnotil jednání žalobkyně jako nepoctivé, pokud i přes 
nesouhlas žalovaného zahájila v předmětném období dodávku elektřiny do výše specifikovaných 
odběrných míst. Proto takovému jednání nelze přiznat ochranu ve smyslu § 6 odst. 2 a § 433 
odst. 1 o.z. 

6. Okresní soud neprovedl důkaz žalobou na zdržení se nekalosoutěžního jednání podanou 
žalobkyní na Amper Market, a.s. a J. Palščáka, ani znaleckým posudkem na porovnání vybraných 
složek cen elektrické energie, které z hlediska předmětu daného řízení nepovažuje za významná. 
V té souvislosti podotkl, že společnost Amper Market, a.s. přestala být jako dodavatel 
do odběrných míst žalovaného evidována od 31. 12. 2015, tedy ještě před žalovaným obdobím. 

7. Proti rozsudku okresního soudu se včas odvolala žalobkyně, požadujíc zrušení napadeného 
rozsudku a vrácení věci soudu prvého stupně k dalšímu řízení, případně jeho změnu takovou, 
že nechť je žalobě vyhověno. Má za to, že soud prvního stupně dospěl k nesprávným skutkovým 
zjištěním i právnímu posouzení věci. V prvé řadě nesouhlasí s výkladem „Plné moci a potvrzení 
o právních vztazích ze dne 25. 8. 2014 (dále jen plná moc) provedeným soudem prvého stupně, 
který považuje za zužující, neberoucí ohled na komplexnost uzavřených smluvních vztahů 
účastníků a společnosti EPK. EPK na sebe nikdy fakticky nepřepsala odběrná místa žalovaného. 
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Protože neměla příslušnou licenci dle energetického zákona k tomu, aby uzavírala smlouvy 
v pozici obchodníka, neměla ani jinou možnost, než uzavřít smlouvu o sdružených službách 
dodávky elektřiny jménem a na účet žalovaného. Uzavřela-li by tuto smlouvu v pozici 
obchodníka, dopustila by se tím neoprávněného podnikání a přestupku dle energetického zákona. 
Smlouvu nemohla uzavřít ani v pozici zákazníka, neboť nesplňovala definiční znaky zákazníka, 
když energii nespotřebovávala a ani nevlastnila odběrná místa. Žalobkyně společnosti EPK od 
samého počátku dávala najevo, že smlouvy na dodávku elektrické energie má v úmyslu uzavřít 
přímo se zákazníky. V textu plné moci neexistovalo žádné omezení, z nějž by bylo možné 
dovodit, že nebylo na základě této plné moci možné uzavřít smlouvu jménem zmocnitele, tedy 
žalovaného. Žalobkyně nesouhlasí s názorem okresního soudu v bodě 38 odůvodnění 
napadeného rozsudku, že s ohledem na samotný text plné moci žalobkyně, pokud by jednala 
s běžnou péčí a opatrností, nemohla rozumně předpokládat, že EPK bylo uděleno zmocnění, aby 
smlouvu uzavřela jménem žalovaného. Žalobkyně v té souvislosti zdůrazňuje, že naopak 
postupovala při uzavírání předmětné smlouvy o dodávce elektřiny s běžnou péčí a opatrností 
osoby podnikající na trhu s energiemi, neboť měla ověřeno, že rada žalovaného města Chrastava 
schválila smlouvu o energetickém poradenství uzavřenou s EPK a v intencích této smlouvy pak 
byla EPK následně v pozici zástupce žalovaného při uzavírání smluv o sdružených službách 
dodávky elektřiny do odběrných míst žalovaného. S ohledem na výše řečené je tedy zřejmé, že při 
uzavírání smlouvy byla ze strany EPK žalobkyni předložena plná moc udělená žalovaným 
společnosti EPK coby osobě jednající jako zmocněnec žalovaného, nikoliv vlastním jménem 
(když, jak již bylo výše řečeno, bez příslušné licence EPK ani nemohla vystupovat jako dodavatel 
komodity koncovému zákazníkovi). Chtěl-li žalovaný vyloučit možnost uzavření smlouvy v jeho 
zastoupení, měl takové omezení do plné moci napsat, tj. aby EPK neuzavírala smlouvy jeho 
jménem a na jeho účet, neboť žalobkyně při uzavírání smlouvy o sdružených službách dodávky 
elektřiny neměla k dispozici smlouvu o energetickém poradenství uzavřenou mezi žalovaným 
a EPK a nebyla povinna její obsah zkoumat. Rizika spojená s případným nesouladem mezi 
obsahem smlouvy o energetickém poradenství a obsahem plné moci na základě ní vystavené nese 
zmocnitel, tedy žalovaný. Dále dle žalobkyně nelze přehlédnout, že ona sama byla mimo jiné 
vázána vůči svému obchodnímu partnerovi ČEZ Prodej, a.s. Rámcovou smlouvou uzavřenou 
dne 26. 3. 2015 ohledně dodávek odběru elektřiny a zemního plynu, v rámci které se žalobkyně 
zavázala uzavírat smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny a plynu napřímo 
se zákazníky, kdy je třeba současně zohlednit, že bez této rámcové smlouvy by žalobkyně nebyla 
schopna garantovat koncovým zákazníkům mimořádně nízké ceny komodit, což bylo smyslem 
Smlouvy o energetickém poradenství uzavřeném mezi žalovaným a EPK (na základě níž byla 
vystavena předmětná plná moc), podrobená výkladu okresního soudu právě bez kontextu 
s těmito okolnostmi na trhu s elektrickou energií. Žalobkyně má též za to, že ze strany okresního 
soudu jde o nesprávné právní posouzení věci, co se týče úvah o neplatnosti předmětné smlouvy 
o dodávkách elektřiny. A to proto, že soud prvního stupně nerespektoval vztah speciality 
ustanovení energetického zákona vůči obecným ustanovením o náhradě škody v občanském 
zákoníku. V případě odběru elektrické energie na základě neplatné smlouvy, tedy bez její 
existence, nejde o nárok z titulu bezdůvodného obohacení podle občanského zákoníku, nýbrž 
o nárok z titulu neoprávněného odběru energií podle § 51 odst. 1 písm. a) EZ a v takovém 
případě má dodavatel nárok na náhradu škody vůči osobě, která elektřinu neoprávněně odebrala, 
což byl žalovaný. Odpovědnost odběratele je v takovém případě v zákoně konstruována jako 
objektivní. Žalovanému tedy svědčí povinnost uhradit fakticky uskutečněné dodávky elektřiny 
i bez ohledu na existenci smluvního vztahu. Obsah odůvodnění napadeného rozsudku 
se žalobkyni navíc jeví nesrozumitelným v tom směru, že není zřejmé, zda za důvod nezávaznosti 
žalovaného předmětnou smlouvou o dodávkách elektrické energie považuje okresní soud 
neplatnost smlouvy nebo překročení zástupčího oprávnění. Žalobkyně dále nesouhlasí s výtkou 
soudu prvého stupně v bodě 47 odůvodnění napadeného rozsudku, že žalující strana 
se zachovala nepoctivě, pokud i přes sdělení žalovaného o absenci zmocnění pro EPK (které 
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žalovaný učinil dopisy ze dne 16. 12. a 21. 12. 2015, doručenými žalobkyni 22. 12. a 29. 12. 2015) 
na toto nijak nereagovala a zahájila v předmětném období dodávky elektřiny. Žalobkyně 
je názoru, že jednala v souladu se zákonem, pokud se obracela na zástupce žalovaného, neboť 
energetický zákon nevylučuje jednání prostřednictvím zástupce a je to dokonce nejčastější způsob 
jednání účastníků při registraci odběrných míst. To byla i daná situace, když žalobkyně ve věci 
dodávek elektřiny do odběrných míst žalovaného jednala s EPK od samého počátku, tedy 
od předložení plné moci, jako se zástupcem žalovaného. Žalobkyně v odvolání dále podrobně 
rozvádí důvody, proč ze strany EPK bylo řádně jednáno též s operátorem trhu OTE, a.s. 
z pozice zmocněnce, což energetický zákon nezakazuje. Pokud jde o neprovedení důkazů 
soudem prvého stupně, a to žalobou podanou žalobkyní na nekalosoutěžní jednání společnosti 
Amper Market, a.s. s argumentem, že je irelevantní, s tímto žalobkyně nesouhlasí, neboť 
ji navrhovala z důvodu, že z nekalosoutěžní kampaně této společnosti zaměřené na koncové 
zákazníky žalobkyně vyplývá, že se žalovaný nechal zcela ovlivnit nepravdivými tvrzeními této 
společnosti zpochybňujícími postavení žalobkyně na trhu s elektrickou energií. Co se týče 
okresním soudem neprovedeného důkazu znaleckým posudkem znaleckého ústavu PROSCON, 
s.r.o. ze dne 21. 12. 2017, žalobkyně jej do řízení navrhovala jako důkaz k prokázání, že ze strany 
EPK a žalobkyně byla naplňována Smlouva o energetickém poradenství (na základě které byla 
vystavena předmětná plná moc pro EPK), v rámci níž se EPK zavázala, že bude vyhledávat 
dodavatele, kteří nabídnou nejnižší ceny a garantovala subjektům, jejichž odběrná místa měla 
ve správě, meziroční pokles cen. Žalobkyně byla schopna zajistit tak nízké a výhodné ceny jen při 
současném naplnění podmínek stanovených v Rámcové smlouvě o dodávce odběru elektřiny 
a zemního plynu, kterou uzavřela s ČEZ Prodej, a.s. 26. 3. 2015 (v níž, jak bylo výše řečeno, bylo 
podmínkou, že smlouvy o dodávkách elektrické energie budou uzavírány žalobkyní přímo 
s koncovými zákazníky). 

8. K odvolání žalobkyně se vyjádřil žalovaný s návrhem, aby odvolací soud napadený rozsudek 
potvrdil, neboť se s jeho odůvodněním plně ztotožňuje, tedy jak se závěry o obsahu plné moci, 
z níž vyplývá, že z předmětné smlouvy o dodávkách elektrické energie žalovaný zavázán není, tak 
se závěrem o neplatnosti této smlouvy uvedeným v bodě 42 odůvodnění napadeného rozsudku. 
Žalovaný se domnívá, že existují i další důvody pro shledání smlouvy o sdružených službách 
dodávky elektrické energie neplatnou. Smlouva o energetickém poradenství a správě odběrným 
míst vylučuje uzavření smlouvy mezi žalovaným a dodavatelem (žalobkyní). Uzavření smlouvy 
přímo mezi žalovaným a dodavatelem by totiž zcela znemožnilo společnosti EPK, aby on mohl 
naplňovat Smlouvu o energetickém poradenství a uzavírat smlouvy s dodavateli vlastním jménem 
a na vlastní zodpovědnost. Dále má žalovaný za to, že je třeba vzít v potaz též skutečnost, 
že žalovaný nemůže nikdy žádnou smlouvu ani jakýkoliv jiný závazek uzavřít ústně, jak vyplývá 
z § 41 zákona o obcích. To pak znamená, že i smlouvy podléhající schválení orgánem obce (což 
je daný případ) musí být činěny v písemné podobě. EPK podepisující smlouvu o sdružených 
službách dodávky elektřiny za žalovaného však nahradil podpis smlouvy elektronickým scanem 
nenaplňujícím písemnou formu. Navíc žalovaný tvrdí s pravděpodobností hraničící s jistotou, 
že podpis za EPK ve skutečnosti činil zástupce žalobkyně, k čemuž ho vede skutečnost, 
že zatímco smlouvu za žalovaného měl podepisovat David Tejml z EPK 2. 11. 2015 v Praze, tak 
tentýž den David Tejml podepisoval evidentně jiným tiskárenským razítkem dopis „oznámení 
o zasmluvnění dodávek ...“ v Hodoníně. Vzhledem k tomu, že se v obou případech nejednalo jen 
o žalovaného, ale o další stovky obcí a jejich příspěvkových organizací, je prakticky vyloučené 
vykonat obě tyto činnosti uvedeného dne jedním člověkem, když navíc David Tejml by neměl 
žádného důvodu po příjezdu z Prahy do Hodonína sepisovat dopisy, když je odesílal až 3. 12. 
2015. V neposlední řadě žalovaný upozorňuje na to, že samotná žalobkyně mu 2. 6. 2016 sdělila, 
že smlouva je dle ní neplatná. I v případě neplatnosti smlouvy žalovaný zcela souhlasí se závěry 
v bodech 44 – 49 odůvodnění napadeného rozsudku. 
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9. Jelikož obě strany sporu po výzvě odvolacího soudu učiněné podle § 214 odst. 3 o.s.ř. souhlasily 
s projednáním odvolání žalobkyně proti napadenému rozsudku bez nařízení odvolacího jednání, 
krajský soud přezkoumal napadený rozsudek včetně jemu předcházejícího řízení bez nařízení 
odvolacího jednání, tedy v nepřítomnosti účastníků v souladu s citovaným ustanovením, 
v a shledal jej věcně správným z níže vysvětlených důvodů. 

10. Okresní soud vycházel ze správně zjištěného skutkového stavu o rozhodných skutečnostech, 
že dne 2. 11. 2015 byla uzavřena žalobkyní v pozici dodavatele pod č. 100/1/711 smlouva 
o sdružených službách dodávky elektřiny pro období 1. 1. 2016 – 31. 12. 2019 (s možností 
prolongace) do odběrných míst žalovaného uvedených v příloze č. 1 této smlouvy, tedy mimo 
jiné do EAN 859182400406524150 a č. 859182400400319097, ve vztahu k nimž za odběr 
elektrické energie do těchto odběrných míst žalobkyně uplatnila žalovanou částku za období 
dodávek elektřiny od 23. 1. do 10. 2. 2016, což doložila výpisem ze systému operátora trhu OTE, 
a.s. V záhlaví Smlouvy je jako zákazník označen žalovaný, v místě určeném pro podpis zákazníka 
je elektronický scan nečitelného podpisu s razítkem EPK, kdy má jít o podpis Davida Tejmla, 
jenž byl v době uzavření smlouvy jejím statutárním orgánem – ředitelem. V místě určeném pro 
podpis dodavatele je elektronický scan podpisu Vítězslava Fialy s razítkem žalobkyně. Sama 
žalobkyně jak v průběhu řízení před soudem prvého stupně, tak v odvolání potvrzuje, 
že Smlouva byla podepsána společností EPK na základě plné moci ze dne 25. 8. 2014 vystavené 
pro ni starostou žalovaného ve znění převzatém do bodu 6 odůvodnění napadeného rozsudku, 
jejíž text měla žalobkyně při uzavření smlouvy k dispozici. Tato plná moc byla vystavena 
na základě Smlouvy o energetickém poradenství a správě odběrných míst a odběrných zařízení 
pro spotřebu elektrické energie a zemního plynu ze dne 11. 8. 2014 podepsané mezi EPK jako 
poskytovatelem a žalovaným jako zákazníkem poté, co byla schválena radou města žalovaného 
pod č. 2014/13/IX dne 6. 8. 2014. V řízení bylo dále prokázáno (bod 19 a 20 odůvodnění 
napadeného rozsudku), že dne 3. 12. 2015 byl žalovaný na základě Oznámení o zasmluvnění 
dodávek a o cenách spotřebované elektrické energie a zemního plynu na odběrných místech 
ve správě EPK pro období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2019 ze strany EPK vyrozuměn o uzavření 
předmětné Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny. Na to žalovaný reagoval dopisem 
ze dne 16. 12. 2015, který žalobkyně obdržela podle dodejky dne 22. 12. 2015, tedy ještě před 
účinností Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny (když k zahájení dodávek elektrické 
energie mělo dojít od 1. 1. 2016). V dopise žalovaný žalobkyni oznámil překročení zástupčího 
oprávnění společností EPK vyplývajícího této společnosti ze Smlouvy o energetickém 
poradenství ze dne 11. 8. 2014 s tím, že žalovaný nesouhlasí s uzavřením smlouvy o sdružených 
službách dodávky elektřiny, necítí se touto smlouvou vázán. Na tento dopis navazuje další dopis 
žalovaného z 21. 12. 2015, doručený dle dodejky žalobkyni dne 29. 12. 2015, v němž kromě 
odkazu na předchozí dopis z 16. 12. 2015 dal žalovaný žalobkyni výpověď ze Smlouvy z 2. 11. 
2015 s odkazem na článek VI, odst. 6.1. Smlouvy o energetickém poradenství a současně učinil 
námitku neplatnosti této smlouvy. 

11. Pokud jde o právní hodnocení věci, okresní soud správně konstatoval, že předmětná Smlouva  
o sdružených službách dodávky elektřinyz 2. 11. 2015 je uzavřena v režimu energetického zákona 
č. 458/2000 Sb.  ve znění účinném do 31. 12. 2015 (konkrétně podle § 50 odst. 2 tohoto zákona), 
který upravuje právní vztahy mezi účastníky trhu s elektřinou a který je ve vztahu k občanskému 
zákoníku předpisem speciálním, tj. majícím přednost před obecnými ustanoveními občanského 
zákoníku použitelnými pouze subsidiárně pro situace energetickým zákonem neupravené. 

12. Okresní soud se pak správně v prvé řadě zabýval výkladem obsahu plné moci dané žalovaným 
společnosti EPK dne 25. 8. 2014, z níž vycházela a měla ji k dispozici při uzavírání předmětné 
smlouvy též žalobkyně; neboť to je stěžejní pro posouzení otázky pasivní věcné legitimace 
žalovaného ve sporu. Tj. rozhodující je, zda z obsahu plné moci v kontextu s uzavřenou 
předmětnou smlouvou z 2. 11. 2015 lze dovodit, koho smlouva jako zákazníka vůči dodavateli 
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elektrické energie zavazuje, zda žalovaného nebo společnost EPK, která ji v kolonce určené pro 
podpis zákazníka podepsala. 

13. S ohledem na použité pojmy v plné moci je nezbytné zmínit pojmosloví v energetickém zákoně 
k některým výrazům použitým v plné moci. Odběrným místem v elektroenergetice se podle § 2 
odst. 2 písm. a) bod 6 EZ rozumí místo, kde je instalováno odběrné elektrické zařízení jednoho 
zákazníka, včetně měřících transformátorů, do něhož se uskutečňuje dodávka elektřiny (v příloze 
ke smlouvě jsou odběrná místa označena jako EAN). 

14. Podle § 2 odst. 2 písm. a), bod 17 EZ se zákazníkem míní fyzická či právnická osoba odebírající 
elektřinu odběrným elektrickým zařízením (EAN), které je připojeno k přenosové nebo 
distribuční soustavě, která nakoupenou elektřinu pouze spotřebovává nebo přeúčtovává. 

15. § 22 odst. 1 definuje, kdo je účastníkem trhnu s elektřinou. Jsou jimi mimo jiné obchodníci 
s elektřinou, zákazníci a dále operátor trhu, jímž je OTE, a.s.. 

16. § 28 EZ definuje práva a povinnosti zákazníka, mimo jiné, že má právo na uzavření smlouvy 
o připojení svého odběrného elektrického zařízení k přenosové nebo distribuční soustavě 
a na dopravu dohodnutého množství elektřiny do odběrného místa za úplatu.  

17. § 30 EZ definuje práva a povinnosti obchodníka s elektřinou, který má mimo jiné právo 
nakupovat elektřinu od držitelů licence na výrobu a od držitelů licence na obchod a prodávat 
ji ostatním účastníkům trhu s elektřinou. 

18. Plná moc z 25. 8. 2014 byla z hlediska zákona o obcích vystavena procedurálně řádně, když její 
obsah koresponduje s obsahem Smlouvy o energetickém poradenství z 11. 8. 2014 (jež byla 
v souladu s § 102 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. schválena usnesením rady města ze dne 6. 8. 
2014), zejména s článkem II., body 2.1., 2.2., 2.4., 2.6. a 2.7. V nich bylo ujednáno, že zákazník 
(žalovaný) svěřuje poskytovateli (EPK) do komplexní přenesené zprávy odběrná místa a odběrná 
zařízení pro spotřebu elektrické energie ve vlastnictví zákazníka specifikovaná v příloze smlouvy. 
Komplexní přenesenou správou se rozumí změna/přeregistrace zákazníka u odběrných míst 
zákazníka na poskytovatele, který se tak stane pro zákazníka správcem předmětných odběrných 
míst a nevýhradním provozovatelem odběrných míst a odběrných zařízení. Poskytovatel 
je povinen zajistit zákazníkovi konkurenceschopné dodávky elektrické energie nákupem 
předmětných komodit na transparentních velkoobchodních evropských energetických trzích 
a krátkodobých trzích operátorů trhu ... Poskytovatel zajistí předmětný nákup prostřednictvím 
kvalifikovaného smluvního partnera, který je držitelem licence podle EZ. Poskytovatel bude 
zákazníkovi přeúčtovávat náklady za spotřebovanou elektrickou energii podle EZ (způsoby 
přeúčtování plateb za spotřebovanou elektrickou energii jsou sjednány v článku VII této 
smlouvy). Poskytovatel je povinen uzavírat smluvní vztahy s vybranými dodavateli pro zajištění 
nákupu na regulovaných transparentních velkoobchodních evropských energetických trzích 
a souvisejících služeb dle bodu 2.4. a 2.5. ... 

19. Výkladová pravidla k obsahu plné moci z 25. 8. 2014 jsou obsažena v § 555 a násl. o.z. č. 
89/2012 Sb. coby podpůrném právním předpisu k energetickému zákonu, který výkladová 
pravidla neobsahuje. 

20. Podle § 555 odst. 1 o.z. právní jednání se posuzuje podle svého obsahu. 

21. Podle § 556 odst. 1 o.z. co je vyjádřeno slovy nebo jinak, vyloží se podle úmyslu jednajícího, byl-li 
takový úmysl druhé straně znám, anebo musela-li o něm vědět. Nelze-li zjistit úmysl jednajícího, 
přisuzuje se projevu vůle význam, jaký by mu zpravidla přikládala osoba v postavení toho, jemuž 
je projev vůle určen. 

22. Podle § 556 odst. 2 o.z. při výkladu projevu vůle se přihlédne k praxi zavedené mezi stranami 
v právním styku, k tomu, co právnímu jednání předcházelo, i k tomu, jak strany následně daly 
najevo, jaký obsah a význam právnímu jednání přikládají. 
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23. Citovaná právní úprava kombinuje subjektivní a objektivní metodu výkladu právního jednání. 
Pokud jde o subjektivní metodu, je třeba vycházet z toho, že předmětná plná moc je jednostranné 
jednání žalovaného, kdy význam projevené vůle proto spočívá pouze na jeho úmyslu. Pro výklad 
je pak rozhodující úmysl jednajícího za předpokladu, že byl takový úmysl druhé straně znám, 
anebo musela druhá strana o tomto úmyslu vědět. Při zjišťování tohoto úmyslu je třeba zohlednit 
mimo jiné i to, co právnímu jednání (vystavení plné moci) předcházelo. 

24. V daném případě byla plná moc vystavena na základě Smlouvy o energetickém poradenství ze 
dne 11. 8. 2014, jejímž předmětem podle článku I.1.3. písm. b) byla mimo jiné komplexní 
přenesená správa odběrných míst zákazníka na poskytovatele. Co bylo obsahem komplexní 
přenesené správy odběrných míst a odběrných zařízení definuje výše citovaný článek II. 2.2. tak, 
že jde o změnu/přeregistraci zákazníka u odběrných míst (jež má ve vlastnictví) na poskytovatele, 
tedy EPK. Z uvedeného plyne, že zákazník (tedy žalovaný) nadále zůstává vlastníkem těchto 
odběrných míst a zařízení, EPK se pak stává jejich nevýhradním provozovatelem. V rámci tohoto 
svého postavení podle článku II. 2.5. písm. d) pak bude realizovat nákup a prodej nezbytného 
množství elektrické energie prostřednictvím kvalifikovaných smluvních partnerů na trhu 
s elektřinou s tím, že podle článku II. 2.6. bude žalovanému jako zákazníkovi přeúčtovávat 
náklady za spotřebovanou elektrickou energii způsobem uvedeným v článku VII, v jehož bodě 
7.6. se poskytovatel zavázal zúčtovat platby hrazené na základě platebního kalendáře zákazníka 
tak, jak budou zúčtovány poskytovateli (tedy společnosti EPK) smluvními dodavateli. Podle 
článku II. 2.7. se EPK jako poskytovatel zavázala uzavírat smluvní vztahy s vybranými dodavateli 
pro zajištění nákupu elektrické energie na příslušných energetických trzích. Významnými pro 
výklad obsahu plné moci jsou v neposlední řadě též ustanovení v článku VI smlouvy, týkající 
se ukončení smluvního vztahu. Dle článku VI. 6.3. a 6.4. v případě výpovědi smlouvy ze strany 
zákazníka byl poskytovatel EPK povinen za patřičných podmínek přeregistrovat všechna 
odběrná místa zpět na zákazníka, tedy žalovaného, kdy den přeregistrace odběrných míst zpět 
na zákazníka je dnem převzetí závazků odebrat elektrickou energii zpět na zákazníka. 

25. Z výše citovaných ustanovení Smlouvy o energetickém poradenství je nepochybné, že obsahově 
žalovaný s EPK uzavřeli komisionářskou smlouvu ve smyslu § 2455 o.z. (energetický zákon tento 
druh smlouvy neupravuje), dle níž se komisionář (zde EPK) zavázal obstarat pro komitenta (zde 
žalovaného) na jeho účet vlastními jménem určitou záležitost za odměnu. Základním znakem této 
smlouvy na rozdíl od smlouvy mandátní je, že komisionář jedná vlastním jménem, tj. vstupuje 
do smluvních vztahů sám, nikoliv jako zástupce komitenta. Že smyslem sjednané smlouvy 
o energetickém poradenství byla komise (tj. že smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny 
bude uzavírat jako odběratel s příslušnými distributory elektrické energie EPK) vyplývá zejména 
z ujednání o přeregistraci odběrných míst žalovaného na EPK (byť ta zůstávají ve vlastnictví 
žalovaného), EPK pak uzavře smluvní vztahy s vybranými dodavateli, kteří zúčtují náklady 
za spotřebovanou elektrickou energii společnosti EPK (viz článek VII. 7.6. smlouvy) a tyto 
náklady následně EPK přeúčtuje žalovanému (viz článek II 2.6. smlouvy). 
Že změna/přeregistrace ve smyslu článku II. 2.2. smlouvy znamená, že do odběrného místa 
ve vlastnictví žalovaného uzavře smlouvu s dodavatelem elektrické energie jako odběratel přímo 
EPK (nikoliv jako zástupce žalovaného) je nepochybné též z článku VIII. 8.4., v němž se praví, 
že zákazník bere na vědomí, že v případě výpovědi této smlouvy či jejího ukončení přechází 
závazek odebrat elektrickou energii podle uzavřených smluv s vybranými smluvními partnery 
z poskytovatele na zákazníka. 

26. Lze tedy uzavřít, že z hlediska subjektivního výkladu obsahu plné moci žalovaný zavázal 
společnost EPK k jednáním s dodavateli elektrické energie v pozici komitenta, který bude 
vlastním jménem a na jeho účet uzavírat smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny. 

27. Pokud jde o objektivní metodu výkladu obsahu plné moci, podle ní se právní jednání posuzuje 
podle toho, jaký význam by mu přisoudila rozumná osoba ve stejném postavení jako účastníci 
Smlouvy o energetickém poradenství za stejných okolností, za kterých bylo jednání učiněno. Jak 
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již bylo výše naznačeno, obsah plné moci koresponduje s ujednáními ve Smlouvě o energetickém 
poradenství, na niž se plná moc odkazuje v prvním odstavci. V první větě druhého odstavce plné 
moci je výslovně uvedeno, že oprávnění nakládat s odběrnými místy (k němuž žalovaný 
zmocňuje společnost EPK) znamená přehlášení odběru energií jednotlivých odběrných míst 
na nového odběratele, kterým je společnost EPK.. Toto ujednání, zejména formulace 
„přehlášení odběru na nového odběratele“, nevzbuzuje žádné pochybnosti o tom, že v případě 
uzavírání smluv o sdružených službách dodávky elektřiny má být odběratelem společnost EPK; 
a to ani pokud jde o jeho vnímání z pozice třetí osoby, jímž je v daném případě žalobkyně, která 
měla k dispozici toliko text plné moci (nikoliv smlouvu o energetickém poradenství). Třetí 
odstavec plné moci je dalším ujištěním pro třetí osoby, že do smluvního vztahu týkajícího 
se dodávek elektrické energie do příslušných EAN ve vlastnictví žalovaného bude jako odběratel 
vstupovat společnost EPK namísto dosavadních odběrů zákazníka (žalovaného), která uzavře 
„s distributory nové smluvní vztahy (smlouva o sdružených službách dodávky ...) 
v místech dosavadních odběrů zákazníka a že jí náleží právo takto s těmito odběrnými 
místy a odběrnými zařízeními nakládat“. 

28. O tom, že žalobkyně nemohla mít pochybnosti o možnosti uzavření smlouvy o sdružených 
službách dodávky elektřiny s osobou odlišnou od vlastníka odběrného místa (jímž je v daném 
případě žalovaný) svědčí i znění energetického zákona v době uzavírání předmětné smlouvy. Ten 
na takovou možnost pamatoval ve výše citovaném § 2 odst. 2 písm. a) bod 17, kdy připouštěl, 
že zákazníkem odebírajícím elektřinu do příslušného odběrného místa může být třetí osoba 
odlišná od vlastníka tohoto odběrného místa, která pak nakoupenou elektřinu přeúčtovává. 

29. S ohledem na výše řečené se proto krajský soud plně ztotožňuje se závěrem okresního soudu 
v bodě 37, 38 a 41 napadeného rozsudku, že ze Smlouvy o sdružených službách dodávky 
elektřiny z 2. 11. 2015 nebyl jako odběratel zavázán žalovaný, nýbrž přímo společnost EPK. 

30. Z tohoto důvodu je však nesprávný právní závěr okresního soudu v bodě 42 odůvodnění 
napadeného rozsudku (na což žalobkyně v odvolání poukazovala), že předmětná smlouva je dle 
něj neplatná pro nedostatek schválení jejího obsahu radou města žalovaného. Takového úkonu 
nebylo totiž třeba, když v pozici odběratele (s ohledem na výše řečené závěry okresního 
i krajského soudu) nebyl žalovaný, tedy obec, nýbrž společnost EPK, která nepodléhá v rámci 
jejího právního jednání režimu zákona o obcích. 

31. I pro případ tvrzení žalobkyně, že společnost EPK uzavírala smlouvu o sdružených službách 
dodávky elektřiny v pozici zmocněnce žalovaného, je závěr okresního soudu uvedený v bodě 48 
odůvodnění napadeného rozsudku, vycházející z ustanovení § 440 o.z. správný. Ten pamatuje 
na situace, kdy zmocněnec překročí vymezený rozsah oprávnění jednat za zmocnitele na základě 
plné moci. V tomto případě by šlo o překročení rozsahu oprávnění společností EPK k uzavírání 
smluv o sdružených službách dodávky elektřiny za žalovaného, pokud by se prezentoval jako 
jeho zmocněnec nikoli komitent. V takovém případě zavazuje právní jednání zastoupeného, 
pokud překročení schválí bez zbytečného odkladu. Není-li takové právní jednání bez zbytečného 
odkladu schváleno, je osoba, která právně jednala za jiného, zavázána sama (§ 440 odst. 2 o.z.). 
V daném případě měl okresní soud k dispozici zjištění, že společnost EPK dne 3. 12. 2015 
doručila žalovanému oznámení o zasmluvnění dodávek elektřiny na předmětná odběrní místa, 
na něž reagoval žalovaný dopisem ze dne 16. 12. 2015 adresovaným žalobkyni se sdělením, 
že společnost EPK neměla zmocnění k uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky 
elektřiny za něj, s uzavřením této smlouvy nesouhlasí, necítí se jí být vázán (body 19 a 20 
odůvodnění napadeného rozsudku). Je tak zřejmé, že byly naplněny předpoklady citovaného 
ustanovení, když žalovaný bez zbytečného odkladu poté, kdy se o uzavření smlouvy dozvěděl, dal 
dodavateli najevo, že došlo k překročení zmocnění z plné moci, kterou měl dodavatel – 
žalobkyně k dispozici. V takovém případě je proto správný závěr okresního soudu, 
že z předmětné smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny nebyl zavázán žalovaný, nýbrž 
přímo společnost EPK. 
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32.  Okresní soud pochybil tedy pouze v tom směru, když učinil závěr o neplatnosti předmětné 
smlouvy, neboť s ohledem na výše řečené krajský soud konstatuje, že smlouva z 2. 11. 2015 byla 
uzavřena platně, a to mezi žalobkyní a společností EPK. V takovém případě neplnění platebních 
povinností ze smlouvy spadá pod režim § 51 odst. 1 písm. b) EZ (nikoliv pod § 51 odst. 1 
písm. a) EZ, jak nesprávně uzavřel okresní soud v bodě 44 odůvodnění napadeného rozsudku), 
dle něhož je neoprávněným odběrem elektřiny z elektrizační soustavy odběr při opakovaném 
neplnění smluvených platebních povinností nebo platebních povinností, vyplývající z náhrady 
škody způsobené neoprávněným odběrem elektřiny, které nejsou splněny ani po upozornění. 
V pozici neoprávněného odběratele elektřiny ve smyslu citovaného ustanovení není žalovaný, 
nýbrž společnost EPK, jež je předmětnou smlouvou vázána. 

33. Bez významu je odvolací námitka žalobkyně, že okresní soud nesprávně nevzal při výkladu 
obsahu plné moci v potaz širší okolnosti daných smluvních dodavatelskoodběratelských vztahů, 
konkrétně skutečnost, že dne 2. 10. 2015 uzavřela žalobkyně se společnostmi EPK o.p.s. (zde 
EPK) a EPK Trade s.r.o. dohodu o spolupráci (jejímž předmětem bylo rámcové nastavení 
smluvních vztahů mezi těmito společnostmi, pokud jde o dodávku energie ze strany žalobkyně 
do odběrných míst z nově uzavřených smluv). Jednak těchto právních jednání nebyl žalovaný 
vůbec účasten a navíc žalobkyní prezentovaná smlouva byla uzavřena následně (za více než rok 
po vyhotovení plné moci žalovaným pro EPK). Nelze tudíž z obsahu těchto 
dodavatelskoodběratelských vztahů vyvozovat ničeho vůči obsahu projevu vůle žalovaného 
v plné moci vystavené dne 25. 8. 2014 pro EPK na základě Smlouvy o energetickém poradenství 
ze dne 11. 8. 2014 (uzavřené mezi EPK a žalovaným), jak to má na mysli výkladové pravidlo 
§ 556 odst. 2 o.z. citované výše. 

34. Obdobně je tomu, pokud se žalobkyně dovolává zohlednění existence Rámcové smlouvy 
o dodávce elektřiny a zemního plynu č. 2015.S017.01, kterou uzavřela se společností ČEZ Prodej, 
a.s. dne 26. 3. 2015, v jejímž článku I. odst. 3 se žalobkyně zavázala uzavírat smlouvy o službách 
dodávky elektřiny přímo s koncovými zákazníky (pro daný případ míněno přímo se žalovaným). 
Obsah této smlouvy se nemohl promítat do případného obsahu vůle žalovaného projeveného 
pro EPK v přezkoumávané plné moci udělené několik měsíců před podpisem této rámcové 
smlouvy. 

35. Irelevantní je pak argumentace žalobkyně v odvolání, že za situace, kdy společnost EPK neměla 
příslušnou licenci dle energetického zákona k tomu, aby uzavřela smlouvu v pozici obchodníka, 
je tak nepochybné, že nemohla uzavřít vlastním jménem smlouvu ani v pozici zákazníka, neboť 
nesplňovala definiční znaky zákazníka, když energii nespotřebovávala, ani nevlastnila odběrná 
místa. Případné podnikání společnosti EPK bez licence v rozporu s pravidly stanovenými v EZ 
je ryze otázkou přestupkové odpovědnosti společnosti EPK ve smyslu § 90 a násl. EZ, kterou 
řeší příslušné státní orgány definované v EZ. Přestupková odpovědnost je veřejnoprávní institut, 
který nemůže modifikovat projev vůle smluvních stran v občanskoprávních závazkových 
vztazích, tedy ve smlouvě o energetickém poradenství uzavřeném mezi žalovaným a EPK 
či obsah projevu vůle žalovaného v přezkoumávané plné moci. Rozhodující pro daný případ je, 
že energetický zákon v § 2 odst. 2 písm. a) bod 17 připouští, aby zákazníkem odebírajícím 
elektřinu odběrným elektrickým zařízením byla fyzická či právnická osoba, která nakoupenou 
elektřinu buď spotřebovává, nebo přeúčtovává. Z pojmu „přeúčtovává“ je pak nepochybné, 
že taková osoba nemusí mít postavení vlastníka odběrného elektrického zařízení, aby mohla být 
v pozici zákazníka. Postačí, má-li odběrné elektrické zařízení ve správě a nakoupenou elektřinu 
pak přeúčtuje vlastníkovi tohoto zařízení, jenž finálně elektrickou energii spotřeboval. 
Za zaplacení odebrané elektrické energie do předmětných odběrných míst je odpovědný ten, kdo 
má uzavřenu smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny podle § 51 odst. 1 písm. b) EZ, 
jímž však není žalovaný, jak je vysvětleno výše. Tj. není-li plněno (placeno za dodavku elektřiny) 
tím, kdo je ze smlouvy jako zákazník – odběratel zavázán, jde o neoprávněný odběr pro neplnění 
smluvených platebních povinností, kdy dodavateli vzniká právo ukončit nebo přerušit dodávku 
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elektřiny a dále právo na náhradu škody podle příslušných zvláštních právních předpisů, jimiž 
jsou energetický zákon a prováděcí vyhláška k němu č. 82/2011 Sb. o měření elektřiny a způsobu 
stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném 
přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny. Povinným k náhradě škody a tudíž pasivně 
legitimovaným v případném sporu je pak zásadně ten, kdo se ocitl v prodlení, když ani přes 
opakované upozornění neplnil platební povinnosti ze smlouvy, zde EPK. 

36. Po právu není ani výtka žalobkyně, že okresní soud nesprávně neprovedl dokazování žalobou na 
zdržení se nekalosoutěžního jednání, kterou žalobkyně podala na společnost Amper Market, a.s., 
jež přestala být jako dodavatel do odběrných míst žalované strany evidována po 31. 12. 2015, 
a dále že neprovedl důkaz též znaleckým posudkem znaleckého ústavu PROSCON s.r.o. ze dne 
21. 12. 2017, řešícím problematiku porovnávání cen elektrických energií v souvislosti 
se závazkem EPK ze smlouvy o energetickém poradenství, že bude vyhledávat dodavatele, kteří 
nabídnou nejnižší ceny. Konkurenční spory mezi „obchodníky“ s elektrickou energií nikterak 
nesouvisí s předmětem daného sporu, v rámci nějž byl rozhodující výklad plné moci žalovaného 
pro EPK, vystavené na základě smlouvy o energetickém poradenství, jíž se problematika 
společnosti Amper Market a.s. netýká. Okresní soud též správně konstatoval, že znalecký 
posudek ústavu PROSCON s.r.o. je pro danou věc neupotřebitelný, neboť se vůbec nezabývá 
problematikou obsahu plné moci, na základě níž byla smlouva o sdružených službách dodávky 
elektřiny, od nějž se odvíjí žalovaný nárok, uzavřena. 

37. Za situace, kdy i krajský soud shledal nedostatek pasivní věcné legitimace žalované obce v daném 
sporu, což je důvod pro zamítnutí žaloby, je nadbytečné, aby se odvolací soud vyjadřoval 
k názoru žalovaného ve vyjádření k odvolání, týkající se problematiky řádnosti podpisu smlouvy 
ze strany EPK, když § 50 energetického zákona nepodmiňuje platnost smlouvy o sdružených 
službách dodávky elektřiny s písemnou formou. 

38. Ze všech výše vysvětlených důvodů byl napadený rozsudek, zamítající žalobu, jako věcně správný 
potvrzen včetně výroku o nákladech řízení, když žalovanému byla v souladu s § 2 odst. 3 vyhl.č. 
254/2015 Sb. přiznána náhrada  nákladů za 9,5 úkonů specifikovaných v bodě 50 odůvodnění 
napadeného rozsudku po 300 Kč (§ 219 o.s.ř.). 

39. V odvolacím řízení byl zcela úspěšný žalovaný, měl by tudíž podle § 224 odst. 1, ve spojení 
s § 142 odst. 1 o.s.ř. právo na náhradu nákladů odvolacího řízení. Protože se jich výslovně vzdal 
v podání ze dne 9. 3. 2020, bylo rozhodnuto, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu 
nákladů odvolacího řízení. 

Poučení: 

Proti tomuto rozsudku není odvolání ani dovolání přípustné. 

Liberec 30. července 2020 

Mgr. Ondřej Plšek v.r. 
předseda senátu 
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