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JUDr. Valerie VODIČKOVÁ 

advokát 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Advokátní kancelář 

JUDr. Valerie Vodičková & partneři s.r.o. 

se sídlem Vodičkova 40, Praha 1 

PSČ: 110 00, Česká republika 

registrace ČAK č. 9569 

& tlumočník jazyka anglického 
tel.: 420 224 23 97 70  

tel.: 420 224 23 83 33  

fax:420 224 21 74 26 

ID datové schránky: gbynfv8 

e-mail: valerie@vodickova.cz 

V Praze dne 17.7.2019 

       

Krajský soud v Ústí nad Labem 

– pobočka v Liberci 

prostřednictvím 

Okresní soud v Liberci 

U Soudu 540/3 

460 72 Liberec 

 

K č.j.: 23 C 51/2018-385 

 

      

Žalobce:  Energie Pro s.r.o. 

 IČ: 247 01 921 

 se sídlem U Sluncové 666/12a, Karlín, Praha 8, PSČ: 180 00 

 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

 oddíl C, číslo vložka 167256 

 

Právně zast.: JUDr. Valerií Vodičkovou, č. registrace u ČAK 9569 

 JUDr. Valerie Vodičková & partneři s.r.o., advokátní kancelář 

 se sídlem advokáta Vodičkova 40, Praha 1, PSČ: 110 00 

 

Žalovaný:  Město Chrastava 

  IČ 00262871 

se sídlem náměstí 1. máje 1, Chrastava, PSČ: 463 31  

  

 

o zaplacení 19.654,88 Kč s příslušenstvím 

 

Odvolání proti rozsudku  

č.j. 23 C 51/2018-385 

ze dne 2.7.2019 

 

 

J e d n o u  

Datovou schránkou 
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Přílohy: 

1. Dohoda o spolupráci ze dne 2.10.2015 (součástí soudního spisu) 

2. Znalecký posudek znaleckého ústavu Proscon s.r.o. č. 2399/275/2017 ze dne 

21.12.2017 (součástí soudního spisu) 

3. Rámcová smlouva o dodávce a odběru elektřiny a zemního plynu č. 2015.S017.01 mezi 

společností ČEZ Prodej, a.s. a žalobcem ze dne 26.3.2015 (součástí soudního spisu) 

4. Rozsudek Okresního soudu v Liberci č.j. 23 C 125/2017-233 

5. Rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. 83 Co 199/2018 - 287 

6. Plná moc a potvrzení o právních vztazích ze dne 25.8.2014 (součástí soudního spisu) 

7. METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH 

CELKŮ Ministerstva vnitra 

8. Výpis ze systému operátora trhu – odběrná místa elektřiny (součástí soudního spisu) 

9. faktura č. 1000055380 

10. faktura č. 1000080684 

11. Zápis ze zasedání rady žalovaného ze dne 16.12.2015 (součástí soudního spisu) 

12. Žaloba žalobce – řízení před Městským soudem v Praze pod sp.zn. 41 Cm 36 / 2017 

(součástí soudního spisu) 

13. Protokol z ústního jednání ze dne 3.5.2019 sp.zn. 41 Cm 36/2017 
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I. 

1. 

Dne 2.7.2019 vydal Okresní soud v Liberci ve výše uvedené věci rozsudek, č.j. 23 C 51/2018-

385 (dále jen „napadené rozhodnutí“), kterým Okresní soud v Liberci zamítl žalobu žalobce, 

kterou se žalobce po žalovaném domáhal zaplacení částky 19.654,88 Kč s úrokem z prodlení 

8,05 % ročně, a to 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 částky 27.277,85 Kč od 22.8.2018 do 

zaplacení a dále uložil žalobci povinnost uhradit žalovanému náhradu nákladů řízení v částce 

2.850,- Kč. 

2. 

Proti tomuto rozsudku podává tímto žalobce v zákonné lhůtě 15 dnů  

 

odvolání, 

 

a to z následujících důvodů: 

(i) dle § 205 odst. 2 písm. c) o.s.ř., protože řízení je postiženo jinou vadou, která mohla mít 

za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, 

(ii) dle § 205 odst. 2 písm. d) o.s.ř., protože soud prvního stupně neúplně zjistil skutkový 

stav věci, neboť neprovedl navržené důkazy potřebné k prokázání rozhodných 

skutečností, 

(iii) dle § 205 odst. 2 písm. e) o.s.ř., protože soud prvního stupně dospěl na základě 

provedených důkazů k nesprávným skutkovým zjištěním, 

(iv) dle § 205 odst. 2 písm. g) o.s.ř., protože rozhodnutí soudu prvního stupně spočívá na 

nesprávném právním posouzení věci. 

3. 

Žalovaný své odvolání odůvodňuje následovně:  

 

II. 

1. 

Soud prvního stupně v odůvodnění napadeného rozhodnutí uvedl, cituji: „Pokud jde o vymezení 

zástupčího oprávnění, z listiny prostým jazykovým výkladem výslovně vyplývá zplnomocnění 

co do přehlášení odběru energií na nového odběratele, kterým je Energie pod kontrolou. Z 

takto vymezeného zmocnění však lze učinit jediný závěr, a to, že Energie pod kontrolou je 

oprávněna k odběrným místům evidovaným na žalovanou stranu uzavřít na sebe (vlastním 

jménem a na vlastní odpovědnost) novou smlouvu o dodávkách (lidově nazývané jako 

„přepis“), nikoliv ale uzavřít tuto smlouvu jménem města Chrastava. 

 

Z dalšího textu jednoznačně závěr o zplnomocnění společnosti Energie pod kontrolou 

k uzavření smlouvy za město nevyplývá (ostatně bylo by to v rozporu s rozsahem zplnomocnění 

výslovně uvedeným). Naopak, samotný text listiny „Plná moc a potvrzení o právních vztazích“ 

spíš vzbuzuje pochybnosti o dalším rozsahu zplnomocnění. Žalující strana tak, pokud by jednala 

s běžnou péčí a opatrností, kterou od ní každý může v právním styku očekávat (§ 4 odst. 1 o.z.), 

nemohla rozumně předpokládat, že společnosti Energie pod kontrolou bylo uděleno 

zmocnění nad rámec výše uvedeného k tomu, aby jménem města uzavřela s ní smlouvu o 

sdružených službách dodávky elektřiny (§ 444 odst. 1 o.z.).“ 

2. 

Žalobce uvádí, že soud prvního stupně plnou moc vyložil nesprávně, neboť není pravdou a 

z prostého jazykového výkladu jednoznačně neplyne, jak soud prvního stupně v odůvodnění 

rozsudku uvádí, že by Energie pod kontrolou, o.p.s. byla oprávněna pouze co do přehlášení 
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odběru energií na nového odběratele. Takový zužující výklad nelze obhájit a není ničím 

podložen, naopak – zákon i judikatura říkají ke způsobu výkladu v těchto případech přesný 

opak, jak je uvedeno níže. 

3. 

Plnou moc a potvrzení o právních vztazích ze dne 25.8.2014 je totiž zcela jednoznačně nutné 

vykládat tak, že její rozsah a účel byl spíše širší, neboť neobsahovala žádná omezení, ani 

konkrétní specifikace, co měl či neměl zmocněnec činit a byla jednoznačně udělena za účelem 

zajištění dodávek komodit do odběrných míst zmocnitele.  

4. 

Soud prvního stupně v rámci posuzování výkladu nebral ohled na okolnosti daných smluvních 

dodavatelsko-odběratelských vztahů, konkrétně na: 

- skutečnost, že společnost Energie pod kontrolou, o.p.s. prohlásila vůči žalobci, že 

disponuje od svých zákazníků takovou plnou mocí, která ji opravňuje uzavřít smluvní 

vztahy s předmětem dodávek elektřiny do odběrných míst svých zákazníků, tj. také do 

odběrných míst žalovaného. 

- skutečnost, že žalobce společnosti Energie pod kontrolou, o.p.s. od počátku dal najevo, 

že smlouvy s předmětem dodávek komodit má v úmyslu a také je povinen uzavřít přímo 

se zákazníky, 

- žalobce tímto způsobem uzavřel smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny a 

plynu vícero, nejen se žalovaným, tudíž jednalo se opakující se praxi,  

- skutečnost, že neobsahovala-li plná moc omezení, bylo ji nutné vykládat tak, že 

zahrnovala i oprávnění jednat, a tedy i podepisovat jménem zmocnitele, tj. žalovaného. 

- neexistovalo žádné omezení, které by zmocnitel vyjádřil v textu plné moci, z nějž by 

bylo možné dovodit, že nebylo na základě této plné moci možné uzavřít smlouvu 

jménem zmocnitele, tj. žalovaného. 

5. 

Žalobce vysvětlil, že žalovaný odebíral dodávky komodity v rámci projektu „Energie pod 

kontrolou“, do nějž se dobrovolně zapojil. Projekt „Energie pod kontrolou“ fungoval tak, že 

společnost Energie pod kontrolou, o.p.s. se smlouvou o energetickém poradenství zavázala 

zajistit do odběrných míst ve své správě, do níž mu je předal i žalovaný podpisem příslušné 

smlouvy, dodávku elektřiny, a to vždy na určitou dobu, vybraným dodavatelem. Společnost 

Energie pod kontrolou, o.p.s. tak uvedeným způsobem zajistila pro odběrná místa ve své správě, 

mimo jiné také pro odběrná místa žalovaného, dodávky elektřiny. Na rok 2016 měl být tímto 

dodavatelem žalobce.  

6. 

Za tímto účelem, tj. zajištěním dodávek elektřiny a plynu do odběrných míst ve správě 

společnosti Energie pod kontrolou, o.p.s., uzavřela společnost Energie Pro s.r.o. (žalobce) se 

společnostmi Energie pod kontrolou, o.p.s. a EPK Trade s.r.o. dne 2.10.2015 Dohodu o 

spolupráci. Předmětem uvedené Dohody o spolupráci bylo rámcové nastavení smluvních 

vztahů mezi společností Energie Pro s.r.o. a společnostmi Energie pod kontrolou, o.p.s. a EPK 

Trade s.r.o. V uvedené Dohodě o spolupráci společnosti Energie pod kontrolou, o.p.s. a EPK 

Trade, s.r.o. prohlásily, že na základě uzavřených Smluv o energetickém poradenství mají ve 

své správě odběrná místa, kterých se bude spolupráce týkat, tzn. odběrná místa, do kterých bude 

na základě nově uzavřených smluv dodávat energie společnost Energie Pro s.r.o. (viz čl. I odst. 

2 Dohody o spolupráci). 

 

Důkaz: 

• Dohoda o spolupráci ze dne 2.10.2015 
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7. 

V době zahájení této spolupráce žalobce nevěděl, ani vědět nemohl, že společnost Energie pod 

kontrolou, o.p.s. se dokonce dostane do insolvence, nebo, že její ředitel, David Tejml, bude 

trestně stíhán za skutky, které znamenaly nepochybně poškození jak obcí, tak i žalobce, neboť 

ten přihlásil do insolvenčního řízení rovněž několikamilionovou pohledávku.  

8. 

Energie pod kontrolou, o.p.s. se ve svém projektu zavázala, že bude vyhledávat dodavatele, 

kteří nabídnou nejnižší ceny a garantovala subjektům, jejichž odběrná místa měla ve své správě, 

meziroční pokles cen. Ceny energií za elektřinu dodanou žalobcem byly výrazně nižší, než-li 

ceny ostatních subjektů. Žalobce předložil znalecký posudek znaleckého ústavu Proscon 

s.r.o. č. 2399/275/2017 ze dne 21.12.2017, jehož úkolem bylo dle zadání zadavatele porovnat 

na základě předložených podkladů ceny elektrické energie dodávané vybraným konečným 

zákazníkům prostřednictvím zprostředkovatele, společnosti Energie pod kontrolou, obecně 

prospěšná společnost, IČO 29283272, v roce 2015, společností Amper Market, a.s., IČO 

24128376, v roce 2016 (dodavatel do týchž odběrných míst před žalobcem) a společností 

Energie Pro s.r.o., IČO 24701921 v roce 2016. 

 

Důkaz: 

• Znalecký posudek znaleckého ústavu Proscon s.r.o. č. 2399/275/2017 ze dne 

21.12.2017 

9. 

Ve znaleckém posudku č. 2399/275/2017 ze dne 21.12.2017 jsou porovnávány 3 ceny elektřiny: 

i. cena elektřiny, kterou skutečně společnost Energie pod kontrolou, o.p.s. účtovala 

koncovým zákazníkům v roce 2015. 

ii. cena elektřiny, kterou žalobce nabídl a za kterou skutečně dodával do odběrných míst 

obcí ve správě společnosti Energie pod kontrolou, o.p.s. v roce 2016. 

iii. cena elektřiny, kterou společnost Amper Market, a.s. nabídla, a za kterou skutečně 

dodávala do odběrných míst obcí ve správě společnosti Energie pod kontrolou, o.p.s. v 

roce 2016. 

10. 

Účelem tohoto srovnání cen znalcem bylo odpovědět na otázku, zda se jednotlivé ceny lišily a 

která cena kterého dodavatele byla výhodnější. Žalobce chce zejména poukázat na skutečnost, 

že jím nabízená a realizovaná cena na rok 2016 byla nejvýhodnější, a to významně – byla 

výhodnější nejen ve srovnání s cenou, za níž probíhaly dodávky v rámci projektu Energie pod 

kontrolu, o.p.s. v roce 2015, ale také ve srovnání s cenovou nabídkou jeho konkurenta a 

předchůdce, společnosti Amper Market, a.s. na rok 2016. 

11. 

Žalobce tak odkazuje na závěr předmětného posudku, kde na základě relativního srovnání lze 

konstatovat, že jednotkové ceny za samotný odběr silové elektřiny byly v průměru ve 

zkoumaných distribučních sazbách v případě: 

− společnosti Energie pod kontrolou, obecně prospěšná společnost, v roce 2015 o 9,88% 

vyšší než v případě společnosti Amper Market, a.s., v roce 2016; 

− společnosti Energie pod kontrolou, obecně prospěšná společnost, v roce 2015 o 28,12% 

vyšší než v případě společnosti Energie Pro s.r.o., v roce 2016; 

− společnosti Amper Market, a.s., v roce 2016 o 8,87% nižší než v případě společnosti 

Energie pod kontrolou, obecně prospěšná společnost, v roce 2015; 

− společnosti Amper Market, a.s., v roce 2016 o 16,39% vyšší než v případě společnosti 

Energie Pro s.r.o., v roce 2016; 

− společnosti Energie Pro s.r.o., v roce 2016 o 20,48% nižší než v případě společnosti 

Energie pod kontrolou, obecně prospěšná společnost, v roce 2015; 
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− společnosti Energie Pro s.r.o., v roce 2016 o 12,95% nižší než v případě společnosti 

Amper Market, a.s., v roce 2016. 

12. 

Takto nízké a výhodné ceny byl žalobce schopen zajistit pouze za splnění určitých podmínek 

stanovených v Rámcové smlouvě o dodávce a odběru elektřiny a zemního plynu č. 

2015.S017.01 uzavřené se společností ČEZ Prodej, a.s. dne 26.3.2015. Jednou z těchto 

smluvních podmínek bylo, že žalobce odebere určité nasmlouvané množství komodity. Viz 

čl. V odst. 1 a 3 Rámcové smlouvy, kde v případě neodebrání ročního množství elektřiny a také 

plynu, mimo rozsah tolerance 50%, byl žalobce vystaven riziku udělení smluvní pokuty za celé 

neodebrané množství ve výši 30% aritmetického průměru ceny dodávky v příslušném 

kalendářním roce. Vzhledem k tomu, že šlo o původně předpokládaný počet cca 7.000 

odběrných míst, jednalo se zhruba o cca 100 GWh elektrické energie a o 200 GWh zemního 

plynu ročně (každá komodita je uvažována zvlášť), žalobci tak dokonce hrozila maximální 

smluvní pokuta ve výši celkem 55.000.000 Kč. 

 

Důkaz: 

• Rámcová smlouva o dodávce a odběru elektřiny a zemního plynu č. 2015.S017.01 mezi 

společností ČEZ Prodej, a.s. a žalobcem ze dne 26.3.2015 

13. 

Z vymezení zastoupení v předmětné plné moci ze dne 25.8.2014 žádným způsobem 

nevyplývá, ani to není nijak specifikováno, jakým způsobem má společnost Energie pod 

kontrolou, o.p.s. předmětné smlouvy s vybranými dodavateli uzavřít, tj. jestli přímo, tj. 

jménem a na účet žalovaného, anebo jiným mezi zmocnitelem a zmocněncem sjednaným 

způsobem. 

14. 

Ani skutečnost, že předtím společnost Energie pod kontrolou, o.p.s. takto vztahy neuzavírala, 

jak uvádí soud, na platnost a účinnost smluv nemá vliv. Žalobce na uzavření smluv přímým 

způsobem, tj. přímo se zákazníkem, trval také z toho důvodu, že tuto povinnost mu ukládala 

Rámcová smlouva o dodávce a odběru elektřiny a zemního plynu č. 2015.S017.01 mezi 

společností ČEZ Prodej, a.s. a žalobcem ze dne 26.3.2015, tj. rámcová smlouva s jeho 

subjektem zúčtování, díky níž mohl nabídnout mimořádně nízkou cenu komodity, a současně 

také proto, že Energie pod kontrolou, o.p.s. ani nebyla nositelem oprávnění k obchodu s energií 

a plynem, a proto ani neměla být subjektem, který obchod jakoukoliv formou prováděl. 

15. 

V Rámcové smlouvě o dodávce a odběru elektřiny a zemního plynu č. 2015.S017.01 

uzavřenou mezi společností ČEZ Prodej, a.s. a žalobcem dne 26.3.2015 se žalobce v čl. I 

odst. 3 zavázal, že uzavře s konečnými zákazníky smlouvy o sdružených službách dodávky 

elektřiny a smlouvy o sdružených službách dodávky plynu.  

 

Důkaz: 

• Rámcová smlouva o dodávce a odběru elektřiny a zemního plynu č. 2015.S017.01 mezi 

společností ČEZ Prodej, a.s. a žalobcem ze dne 26.3.2015 

16. 

Z uvedeného vyplývá, že rozhodnutí o tom, zda žalobce uzavře smlouvy o sdružených službách 

dodávky elektřiny a plynu napřímo se zákazníky, či nikoliv, ani nebylo zcela na jeho vlastní 

vůli, ani na vůli společnosti Energie pod kontrolou, o.p.s. a dokonce předcházelo jednáním o 

samotné spolupráci a dohodě o spolupráci se společností Energie pod kontrolou, o.p.s. Jednalo 

se o smluvní povinnost žalobce ujednanou v rámcové smlouvě s jeho subjektem zúčtování, 

a pokud by žalobce tuto podmínku nesplnil, hrozilo by mu, že mu jeho smluvní partner 

nezajistí dodávky elektřiny a plynu pro odběrná místa. K tomu žalobce uvádí, že tuto 
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smlouvu neuzavíral on sám, ale předchozí vlastník a jednatel společnosti Energie Pro 

s.r.o., pan PhDr. Ing. Ivo Klimeš, M.B.A., který je také na této smlouvě řádně podepsán. 

Proto žalobce ani nemohl toto ujednání nijak ovlivnit či používat tento argument jako 

účelový.  

17. 

Současně jako dodavatel nemohl žalobce uzavřít smlouvu s Energií pod kontrolou, o.p.s., neboť 

ta nedisponovala příslušnými licencemi pro obchod s elektřinou a plynem a neměla tak být 

účastníkem takového obchodu.  

18. 

Žalobce upozorňuje na tu skutečnost, že soud prvního stupně ani nezkoumal další okolnosti 

týkající se udělené plné moci a následných smluvních vztahů uzavřených na základě plné moci. 

Účelem spolupráce žalovaného se společností Energie pod kontrolou, o.p.s. bylo zajištění 

dodávek komodit do odběrného místa žalovaného tak, že budou uzavřeny nové smluvní 

vztahy. To ostatně vyplývá ze samotné plné moci ze dne 25.8.2014. 

19. 

Jestliže společnost Energie pod kontrolou, o.p.s. měla zajistit do odběrných míst svých 

zákazníků dodávky elektřiny a plynu uzavřením nových smluvních vztahů, mohlo se jednat 

pouze a jen o smluvní vztahy uzavřené přímo jménem a na účet těchto zákazníků. 

Zavázala-li by se společnost Energie pod kontrolou, o.p.s. sama a následně dodávky 

zákazníkům přeúčtovávala, jednalo by se o nákup komodity za účelem jejího prodeje. 

Společnost Energie pod kontrolou, o.p.s. by tak pro své konečné zákazníky nakupovala 

komodity od jiného prodejce komodit a po jejich dodání by jim přeúčtovala ceny 

spotřebovaného množství komodity. Pro tuto činnost však společnost Energie pod 

kontrolou, o.p.s. nikdy nedisponovala příslušnou licencí dle ustanovení § 4 a násl. 

energetického zákona. 

20. 

Pokud by společnost Energie pod kontrolou, o.p.s. tímto způsobem jednala, tzn. 

neuzavřela by smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny přímo a jménem 

žalovaného, pouze by mu dodávky přeúčtovávala, stavěla by se do pozice obchodníka na 

trhu s elektřinu bez udělené licence k této činnosti a dopustila by se tím přestupku 

neoprávněného podnikání a přestupku ve smyslu § 91a odst. 1 písm. a) energetického 

zákona. 

21. 

Navíc, pokud by společnost Energie pod kontrolou, o.p.s. uzavřela smlouvu svým jménem, 

nemohla vystupovat ani jako zákazník. To ostatně soud prvního stupně ve věci tohoto 

konkrétního vztahu mezi společností Energie pod kontrolou, o.p.s. a žalovaného sám potvrdil, 

když v rozhodnutí č.j. 23 C 125/2017-233 ze dne 5.6.2018 uvedl, cituji: „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).“ Společnost Energie pod kontrolou, o.p.s. tyto 

podmínky nikdy nenaplnila, ani je naplnit nemohla.  

 

Důkaz: 

• Rozsudek Okresního soudu v Liberci č.j. 23 C 125/2017-233 

• Rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. 83 Co 199/2018 - 287 
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22. 

Žalobce tak upozorňuje, že tím, že došlo k uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky 

elektřiny ze dne 2.11.2015 jménem a na účet žalovaného, žalobce pouze učinil takové kroky, 

aby dodávky elektřiny byly žalovanému dodány legálním a oprávněným způsobem.  

23. 

Z výše uvedeného vyplývá, že společnost Energie pod kontrolou, o.p.s. neměla ani jinou 

možnost, než-li uzavřít smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny jménem a na 

účet žalovaného. Společnost Energie pod kontrolou, o.p.s. totiž: 

− neměla příslušnou licenci dle energetického zákona k tomu, aby uzavřela smlouvu 

v pozici obchodníka 

− uzavřela-li by smlouvu v pozici obchodníka, dopustila by se tím neoprávněného 

podnikání a přestupku dle energetického zákona, 

− nemohla uzavřít smlouvu ani v pozici zákazníka, neboť nesplňovala definiční znaky 

zákazníka, když energii nespotřebovávala ani nevlastnila odběrná místa. 

24. 

Nelze proto žalobci klást k tíži skutečnost, že jednal poctivě, obezřetně a dodržoval zákon. 

Žalobce se opakovaně důrazně ohrazuje proti nařčení soudu, že jeho jednání bylo 

nepoctivé. 

25. 

Soud prvního stupně tak postupoval nesprávně, neboť nesprávně vyložil účel a rozsah plné moci 

ze dne 25.8.2014 a navíc nevycházel z dalších skutečností týkajících se dodavatelsko-

odběratelských vtahů týkajících se dodávek elektřiny do odběrných míst žalovaného, zejména 

ze skutečnosti, že neuzavřením smluv jménem a na účet žalovaného by se společnost Energie 

pod kontrolou, o.p.s. dopustila neoprávněného podnikání a přestupku dle energetického zákona, 

a vybral si pouze ty části těchto vztahů, které se pro odůvodnění jeho rozhodnutí hodí a jiné 

bohužel ignoroval. 

 

III. 

1. 

Soud prvního stupně v odůvodnění napadeného rozhodnutí uvedl, cituji: „Pokud jde o vymezení 

zástupčího oprávnění, z listiny prostým jazykovým výkladem výslovně vyplývá zplnomocnění co 

do přehlášení odběru energií na nového odběratele, kterým je Energie pod kontrolou. Z takto 

vymezeného zmocnění však lze učinit jediný závěr, a to, že Energie pod kontrolou je oprávněna 

k odběrným místům evidovaným na žalovanou stranu uzavřít na sebe (vlastním jménem a na 

vlastní odpovědnost) novou smlouvu o dodávkách (lidově nazývané jako „přepis“), nikoliv ale 

uzavřít tuto smlouvu jménem města Chrastava.“ 

2. 

Žalobce opětovně uvádí, že tento výklad soudu je nesprávný a bez jakéhokoliv rozumného 

důvodu zužující, přičemž nebere ohled ani na komplexnost uzavřených smluvních vztahů. Soud 

totiž výkladem určil jediný záměr, a to to, že Energie pod kontrolou je oprávněna pouze na sebe 

přepsat odběrná místa. 

3. 

Žalobce přitom upozorňuje mimo skutečnosti uvedené v čl. II tohoto odvolání, na stěžejní 

skutečnost, kterou soud prvního stupně zcela pominul. Společnost Energie pod kontrolou, o.p.s. 

nikdy nejednala tak, jak se snaží soud prvního stupně vyložit oprávnění uvedené v plné moci, 

tzn. společnost Energie pod kontrolou, o.p.s. fakticky nikdy na sebe nepřepsala odběrná místa 

žalovaného.  
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4. 

Soudu prvního stupně a také žalovanému je tato skutečnost velice dobře známa. Zdejší soud 

totiž rozhodoval ve věci žaloby podané vůči žalovanému týkající se dodávek elektřiny, které 

měly být uskutečněny na základě té samé smlouvy o energetickém poradenství se společností 

Energie pod kontrolou, o.p.s. a té samé plné moci ze dne 25.8.2014. V daném řízení dokonce 

rozhodoval stejný soudce, jako v nadepsané věci. Soud prvního stupně v rozhodnutí 

v předmětné věci č.j. 23 C 125/2017-233 ze dne 5.6.2018 uvedl, cituji: „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).“ 

 

Důkaz: 

• Rozsudek Okresního soudu v Liberci č.j. 23 C 125/2017-233 

• Rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. 83 Co 199/2018 - 287 

5. 

Z uvedeného vyplývá, že společnost Energie pod kontrolou, o.p.s. nikdy nepřepsala na sebe 

odběrná místa, nejen v době dodávek žalobce, ale nikdy za celou historii existence smlouvy o 

energetickém poradenství mezi společností Energie pod kontrolou, o.p.s. a žalovaným. Není 

proto možné, aby se plná moc ze dne 25.8.2014 vykládala tak, že společnost Energie pod 

kontrolou, o.p.s. je oprávněna k přepisu odběrných míst, natož, že toto bylo jejím jediným 

účelem a záměrem. Společnost Energie pod kontrolou, o.p.s. takto nejednala hned od počátku 

a žalobce si byl toho vědom.  

6. 

Soud prvního stupně tak postupoval nesprávně, neboť nesprávně vyložil účel a rozsah plné moci 

ze dne 25.8.2014 a navíc nevycházel z dalších skutečností týkajících se dodavatelsko-

odběratelských vtahů týkajících se dodávek elektřiny do odběrných míst žalovaného, a to 

ačkoliv mu jsou dobře známa - v tomto konkrétním případě nejen, že jak prvoinstanční 

rozhodnutí ve věci č.j. 23 C 125/2017-233 ze dne 5.6.2018, tak i rozhodnutí odvolacího soudu 

v téže věci byla při soudním jednání prezentována a probírána, tak i proto, že ve věci rozhodoval 

i stejný soudce. 

 

IV. 

1. 

Soud prvního stupně v odůvodnění napadeného rozhodnutí uvedl, cituji: „Žalující strana tak, 

pokud by jednala s běžnou péčí a opatrností, kterou od ní každý může v právním styku očekávat 

(§ 4 odst. 1 o.z.), nemohla rozumně předpokládat, že společnosti Energie pod kontrolou bylo 

uděleno zmocnění nad rámec výše uvedeného k tomu, aby jménem města uzavřela s ní smlouvu 

o sdružených službách dodávky elektřiny (§ 444 odst. 1 o.z.).“ 

2. 

Žalobce k tomuto uvádí, že jednání žalobce bylo jednání s běžnou péčí a opatrností, kterou od 

ní každý může v právním styku očekávat. Žalobce jako osoba podnikající na trhu s energiemi, 

disponující k tomuto příslušnými licencemi: 

i. měl ověřeno, že žalovaný příslušným orgánem (radou) schválil prostřednictvím 

smlouvy o energetickém poradenství vstup do projektu „Energie pod kontrolou, o.p.s.“ 

a v intencích této smlouvy byla společnost Energie pod kontrolou, o.p.s. následně 
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v pozici zástupce žalovaného pověřena a oprávněná uzavírat smluvní vztahy 

s předmětem dodávky elektřiny do odběrných míst žalovaného. 

ii. žalobci byla ze strany společnosti Energie pod kontrolou, o.p.s. předložena plná moc ze 

dne 24.8.2014 udělená žalovaným, na jejíž základě společnost Energie pod kontrolou, 

o.p.s. žalovaného zastupovala od roku 2014 ve věci dodávek elektřiny do jeho 

odběrných míst, proto žalobce ani neměl důvod domnívat se či jakkoliv rozumně 

předpokládat, že by zmocnění nebylo dostatečné, 

iii. žalobce dále také věděl, že společnost Energie pod kontrolou, o.p.s. nedisponuje žádnou 

licencí dle energetického zákona, která by jí umožňovala vystupovat v pozici 

obchodníka, což vylučovalo uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky 

elektřiny vlastním jménem, 

iv. žalobce byl mimo jiné vázán vůči svému obchodnímu partnerovi, ČEZ Prodej, a.s. tím, 

že dle uzavřené smlouvy (viz výše) uzavře smluvní vztahy napřímo.  

3. 

Uvedený závěr soudu prvního stupně je v tomto směru zcela nesprávný a spočívá na 

nesprávném skutkovém i právním posouzení věci.  

4. 

Žalobce opakovaně uvádí, že z vymezení zastoupení v plné moci udělené žalovaným ze dne 

25.8.2014 žádným způsobem nevyplývá, ani to není nijak specifikováno, jakým způsobem má 

společnost Energie pod kontrolou, o.p.s. předmětné smlouvy s vybranými dodavateli uzavřít, 

tj. jestli přímo, tj. jménem a na účet žalovaného, anebo jiným způsobem a už vůbec zde není 

uvedeno, že by uzavření smluv napřímo bylo zakázáno.  

5. 

Jestliže se zmocněnec, společnost Energie pod kontrolou, o.p.s., při uzavíraní smluv o 

sdružených službách dodávky elektřiny a plynu ze dne 2.11.2015 prokázala plnou mocí 

udělenou žalovaným ze dne 24.8.2014, z níž takové oprávnění vyplývalo, tj. mimo jiné 

oprávnění uzavřít s dodavateli a distributory nové smluvní vztahy bez specifikace způsobu 

uzavření takových vztahů, pak společnost Energie pod kontrolou, o.p.s. jednala v mezích této 

plné moci, oprávnění vyplývající z plné moci nepřekročila a žalovaný je právním úkony 

společnosti Energie pod kontrolou, o.p.s. vázán, neboť práva a povinnosti vznikla přímo jemu. 

6. 

Neodpovídá-li zmocnění v plné moci ze dne 26.6.2013 ujednáním ve smlouvě o energetickém 

poradenství (která je dohodou o této plné moci), je nutné uplatnit pravidlo, že pro případ, že 

zmocnitel vystaví zmocněnci plnou moc, která obsahově nekoresponduje (zčásti nebo zcela) s 

dohodou o této plné moci, musí nést rizika s tím spojená. 

7. 

Navíc žalobce byl v době uzavíraní smluv o sdružených službách dodávky elektřiny a plynu ze 

dne 2.11.2015 v dobré víře a přesvědčení, neboť z obsahu plné moci není a nebylo zřejmé, že 

se zmocnění může vztahovat na jiná právní jednání, než-li ta v plné moci uvedená.  

8. 

V daném případě žalobce navíc rozumně a logicky předpokládal, že zmocnění udělené 

společnosti Energie pod kontrolou, o.p.s. v plné moci ze dne 26.6.2013 zcela odpovídá jejímu 

jednání, tj. uzavření smluv jménem a na účet zastoupeného, neboť společnost Energie pod 

kontrolou, o.p.s. neměla licenci pro obchod s komoditou a nemohla tak vystupovat jako 

dodavatel komodity, a z hlediska nastavení právních vztahů by byla pouze nadbytečným 

článkem.  

9. 

Z uvedeného tak plyne, že, mělo-li být zmocnění udělené zmocnitelem (žalobcem) jiné, než-li 

ve skutečnosti společnost Energie pod kontrolou, o.p.s. jednala: 
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i. žalovaný v takovém případě zcela zřejmě vystavil společnosti Energie pod kontrolou, 

o.p.s. plnou moc, jež obsahově nekorespondovala s dohodou o plné moci (tj. smlouvou 

o energetickém poradenství), 

ii. žalobce byl v době uzavíraní smluv o sdružených službách dodávky elektřiny a plynu 

ze dne 2.11.2015 v dobré víře a přesvědčení, že společnost Energie pod kontrolou, o.p.s. 

je zmocněna takto právně jednat a jedná v souladu s uděleným zmocněním, 

iii. v daném případě existoval rozumný předpoklad, že společnosti Energie pod kontrolou, 

o.p.s. bylo zmocnění uděleno tak, jak společnost Energie pod kontrolou, o.p.s. v 

postavení zmocněnce skutečně jednala. 

10. 

Žalobce se domnívá, že vzhledem k naplnění výše uvedených podmínek mohlo dojít maximálně 

v případě žalovaného jako zmocnitele k zdánlivému zmocnění ve smyslu § 444 odst. 1 

občanského zákoníku, dle něhož ten, kdo vlastní vinou vyvolá u třetí osoby domněnku, že 

zmocnil někoho jiného k právnímu jednání, nemůže se dovolat nedostatku zmocnění, byla-li 

třetí osoba v dobré víře a mohla-li rozumně předpokládat, že zmocnění bylo uděleno. 

11. 

Žalovaný totiž udělil zmocnění, z něhož zcela zřejmě vyplývá oprávnění společnosti Energie 

pod kontrolou, o.p.s. uzavřít předmětné smlouvy ze dne 2.11.2015, takové jednání společnosti 

Energie pod kontrolou, o.p.s. jako zmocněnce mohl žalobce bez pochybností rozumně 

předpokládat.  

Žalovaný se tak nemůže dovolávat nedostatku zmocnění společnosti Energie pod kontrolou, 

o.p.s. vůči žalobci a práva a povinnosti z takového jednání vznikla přímo žalovanému. 

12. 

Soud prvního stupně vzhledem k uvedenému nesprávně právně posoudil obsah plné moci, 

neboť vzhledem k jejímu vymezení se nejednalo ze strany společnosti Energie pod kontrolou, 

o.p.s. o překročení zástupčího oprávnění, ale maximálně se jednalo o zdánlivé zmocnění ve 

smyslu ustanovení § 444 občanského zákoníku, neboť žalovaný v takovém případě společnosti 

Energie pod kontrolou, o.p.s. vystavil plnou moc nekorespondující se zněním dohody o plné 

moci. 

13. 

Soud prvního stupně se nevypořádal ani s námitkou žalobce, že v případě plné moci ze dne 

25.8.2014 se jednalo zdánlivé zmocnění ve smyslu § 444 občanského zákoníku, neboť zcela 

nesprávně a bez provedení navržených důkazů nesprávně posoudil dobrou víru žalobce a 

rozumný předpoklad, že společnosti Energie pod kontrolou, o.p.s. bylo zmocnění uděleno tak, 

jak společnost Energie pod kontrolou, o.p.s. v postavení zmocněnce skutečně jednala. 

14. 

Žalobce dále upozorňuje na skutečnost, že v případě společnosti Energie pod kontrolou, 

o.p.s., jež uzavřela smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny a plynu ze dne 

2.11.2015 jménem a na účet žalovaného, se jednalo o smluvní zastoupení založené 

dohodou o plné moci, tj. smlouvě o energetickém poradenství.  

15. 

Zákonné zastoupení a smluvní zastoupení odlišují od sebe četná specifika, spočívající zejména 

v povaze a původu onoho zastoupení. Smluvní zastoupení má totiž na rozdíl od zákonného 

zastoupení původ v projevu vůle zastoupeného.  

16. 

Např. překročení zástupčího oprávnění u smluvního zmocnění se řídí speciálním ustanovením 

§ 446 občanského zákoníku, kdy na rozdíl od zákonného zastoupení postačuje k závaznosti 

právního jednání skutečnost, že zastoupený bez zbytečného odkladu neoznámil třetí osobě 

nesouhlas s jednáním zástupce.  
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17. 

Z uvedeného plyne, že v případě smluvního zastoupení není vzhledem k smluvní autonomii 

stran ochrana zastoupeného a případných excesů jeho zástupce tak striktní a přísná, jak je tomu 

v případě zastoupení zákonného.  

18. 

Žalobce si dovoluje také připomenout, že žalovaný je právnickou osobou – obcí. Obec je sice 

na jedné straně veřejnoprávním subjektem, na straně druhé se však do její činnosti promítá i její 

další, tj. soukromoprávní rovina, zejména při její vlastní hospodářské činnosti, v níž vystupuje 

jako právnická osoba soukromého práva a má postavení podnikatele. V tomto smyslu jsou na 

obec kladeny vyšší nároky, a naopak jí nepřísluší celá řada ochranných ustanovení, která jsou 

určena pro subjekty, které nejsou v postavení podnikatele. Z uvedeného hlediska proto nelze 

omlouvat obec, že si nebyla svých povinností vědoma, nebyla seznámena s důsledky svého 

jednání apod. Má-li obec s odstupem času pochybnosti o tom, jaké zmocnění udělila 

svému zástupci, nemůže být tato skutečnost přičítána k tíži žalobci. 

19. 

Bylo-li smyslem a účelem tohoto znění plné moci jiné oprávnění společnosti Energie pod 

kontrolou, o.p.s., jednalo se vůči žalobci o nepřesné, neurčité a zavádějící vymezení zástupčího 

oprávnění v plné moci. Jak již Nejvyšší soud opakovaně judikoval např. v rozhodnutí č.j. 22 

Cdo 2046/2010, nebo č.j. 30 Cdo 3221/2006, pro plnou moc platí zásady pro výklad právního 

jednání. Výslovně judikaturou dovozeno pravidlo výkladu nejasného pojmu k tíži osoby, která 

jej použila jako první, a ve smyslu § 557 občanského zákoníku, je takové nepřesné, neurčité a 

zavádějící vymezení k tíži toho, kdo plnou moc udělil, tj. k tíži žalovaného. 

 

V. 

1. 

Soud prvního stupně v odůvodnění napadeného rozhodnutí uvedl, cituji: „S ohledem na výše 

uvedené se tak žalovaná strana v dopise ze dne 16.12.2015 a 21.12.2015 oprávněně a včas 

(poté, co se dozvěděla žalovaná strana o „zasmluvnění“ dodávky a před samotným zahájením 

dodávky) a dovolávala nedostatku zmocnění (§ 446 o.z.).“ 

2. 

Jak již žalobce uvedl, z vymezení zastoupení v předmětné plné moci ze dne 25.8.2014 

žádným způsobem nevyplývá, ani to není nijak specifikováno, jakým způsobem má 

společnost Energie pod kontrolou, o.p.s. předmětné smlouvy s vybranými dodavateli 

uzavřít, tj. jestli přímo, tj. jménem a na účet žalovaného, anebo jiným například mezi 

zmocnitelem a zmocněncem sjednaným způsobem. 

3. 

Jestliže se zmocněnec, společnost Energie pod kontrolou, o.p.s., při uzavíraní smlouvy o 

sdružených službách dodávky elektřiny ze dne 2.11.2015 prokázala plnou mocí udělenou 

žalovaným ze dne 25.8.2014, z níž takové oprávnění vyplývalo, tj. mimo jiné tedy oprávnění 

uzavřít s dodavateli a distributory nové smluvní vztahy bez specifikace způsobu uzavření 

takových vztahů, bez jakéhokoliv omezení možností zástupce vybrat a sjednat způsob, jakým 

nové smluvní vztahy uzavře, pak společnost Energie pod kontrolou, o.p.s. jednala v mezích této 

plné moci, oprávnění vyplývající z plné moci nepřekročila a žalovaný je právními úkony 

společnosti Energie pod kontrolou, o.p.s. vázán. 

4. 

V daném případě žalovaný navíc rozumně a logicky předpokládal, že zmocnění udělené 

společnosti Energie pod kontrolou, o.p.s. v plné moci ze dne 25.8.2014 zcela odpovídá jejímu 

jednání, tj. uzavření smluv jménem a na účet zastoupeného, neboť společnost Energie pod 

kontrolou, o.p.s. neměla licenci pro obchod s komoditou a nemohla tak vystupovat jako 
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dodavatel komodity (viz také čl. II odvolání), nemohla dokonce vystupovat ani jako zákazník. 

Uzavření smluv jinak než jménem a na účet žalovaného bylo tedy jedinou možností.  

5. 

Z uvedeného tak plyne, že: 

i. žalovaný vystavil společnosti Energie pod kontrolou, o.p.s. plnou moc, jež podle jeho 

tvrzení obsahově nekorespondovala s dohodou o plné moci (tj. smlouvou o 

energetickém poradenství), 

ii. žalobce byl v době uzavíraní smluv o sdružených službách dodávky elektřiny a plynu 

ze dne 2.11.2015 v dobré víře a přesvědčení, že společnost Energie pod kontrolou, o.p.s. 

je zmocněna takto právně jednat a jedná v souladu s uděleným zmocněním, 

iii. v daném případě existoval rozumný předpoklad, že společnosti Energie pod kontrolou, 

o.p.s. bylo zmocnění uděleno tak, jak společnost Energie pod kontrolou, o.p.s. 

v postavení zmocněnce skutečně jednala. 

6. 

Žalobce se domnívá, že vzhledem k naplnění výše uvedených podmínek došlo v případě 

žalovaného jako zmocnitele k tzv. „zdánlivému zmocnění“ ve smyslu § 444 odst. 1 občanského 

zákoníku, dle něhož ten, kdo vlastní vinou vyvolá u třetí osoby domněnku, že zmocnil někoho 

jiného k právnímu jednání, nemůže se dovolat nedostatku zmocnění, byla-li třetí osoba v dobré 

víře a mohla-li rozumně předpokládat, že zmocnění bylo uděleno. 

7. 

Žalovaný totiž udělil zmocnění, z něhož zcela zřejmě vyplývá oprávnění společnosti Energie 

pod kontrolou, o.p.s. uzavřít předmětné smlouvu ze dne 2.11.2015, takové jednání společnosti 

Energie pod kontrolou, o.p.s. jako zmocněnce mohl žalobce bez pochybností rozumně 

předpokládat.  

8. 

Žalovaný se tak nemůže dovolávat nedostatku zmocnění společnosti Energie pod 

kontrolou, o.p.s. vůči žalobci a práva a povinnosti z takového jednání vznikla přímo 

žalovanému. 

9. 

Zmocněnec je povinen řídit se pokyny zmocnitele (příkazem) a jednat v souladu s rozsahem 

zástupčího oprávnění uvedeného v plné moci. Odchýlení se od pokynů zmocnitele, které 

nejsou uvedeny v plné moci, má vliv na vztah mezi zmocnitelem a zmocněncem, nikoliv 

na platnost a závaznost právního jednání s třetí osobou.  

10. 

V plné moci a potvrzení o právních vztazích ze dne 25.8.2014, kterou žalovaný udělil 

společnosti Energie pod kontrolou, o.p.s., potvrdil, že tato společnost je na základě uzavřených 

smluvních vztahů a v Plné moci potvrzených smluvních vztahů s žalovaným: 

− oprávněna zastupovat žalovaného před dodavateli a distributory energií při 

přehlášení odběru těchto energií a jednotlivých odběrných míst na nového 

odběratele, kterým je Energie pod kontrolou, o.p.s. 

− oprávněna uzavřít s dodavateli nové smluvní vztahy v místech dosavadních odběrů 

žalovaného, a že jí náleží právo takto s těmito odběrnými místy a odběrnými 

zařízeními nakládat. 

 

Důkaz: 

• Plná moc a potvrzení o právních vztazích ze dne 25.8.2014 

11. 

Výše uvedené vymezení zástupčího oprávnění je jasné, že žalobce neměl důvod se obávat, že 

by ze strany společnosti Energie pod kontrolou, o.p.s. docházelo k překročení tohoto zástupčího 

oprávnění. Zejména pak s ohledem na skutečnost, že společnost Energie pod kontrolou, o.p.s. 
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ani nedisponovala licencí pro obchodování s elektřinou, tudíž žalovaný ani nemohl čekat, 

že bude jeho dodavatelem samotná společnost Energie pod kontrolou, o.p.s. Tím by tato 

společnost spáchala přestupek neoprávněného podnikání dle energetického zákona. 

12. 

Společnost Energie pod kontrolou, o.p.s. vystupovala jako zmocněnec žalovaného s platně 

udělenou plnou mocí, kde podpis starosty je úředně ověřen, kterou žalobci řádně předložila 

a která je přiložena i k uzavřeným smlouvám o sdružených službách dodávek energií. Žalobce 

tedy jednal v rámci těchto smluvních ujednání a plnil si své závazky ze smluv vyplývající. 

13. 

Žalobce, jak již uvedl opakovaně dříve, měl k dispozici plnou moc udělenou ze strany 

žalovaného, neboť společnost Energie pod kontrolou, o.p.s. se touto plnou mocí při jednání 

s žalobcem prokázala. Žalobce se s obsahem uvedené plné moci seznámil a po shlédnutí 

přesného znění jejího obsahu, kde bylo zejména uvedeno, že společnost Energie pod kontrolou, 

o.p.s. je oprávněna uzavřít s dodavateli nové smluvní vztahy v místech dosavadních odběrů 

žalovaného, a že jí náleží právo takto s těmito odběrnými místy a odběrnými zařízeními 

nakládat, neměl důvod mít, byť i jen podezření, že společnost uzavřením smluv jménem a 

na účet žalovaného může překračovat své zástupčí oprávnění. 

14. 

Žalobce upozorňuje, že z objektivního hlediska ani nelze citaci „oprávněna uzavřít 

s dodavateli nové smluvní vztahy v místech dosavadních odběrů žalovaného, a že jí náleží 

právo takto s těmito odběrnými místy a odběrnými zařízeními nakládat“ z plné moci 

vykládat jinak, než-li jako výslovné oprávnění společnosti Energie pod kontrolou, o.p.s. uzavřít 

za žalovaného nový smluvní vztah s dodavatelem komodit.  

15. 

Pro žalobce bylo takové zmocnění logické, neboť byl seznámen se způsobem fungování 

projektu „Energie pod kontrolou“, v jehož rámci Energie pod kontrolou, o.p.s. sdružila odběrná 

místa obcí, aby pro ně zajistila co nejlevnější energie. Proto bylo logické, že budou uzavírány 

smlouvy s dodavateli, aby do těchto odběrných míst energie dodávali.  

16. 

Žalobce navíc na uzavření smluv přímým způsobem, tj. přímo se zákazníkem, trval od počátku, 

a to z toho důvodu, že tuto povinnost mu ukládala Rámcová smlouva o dodávce a odběru 

elektřiny a zemního plynu č. 2015.S017.01 mezi společností ČEZ Prodej, a.s. a žalobcem ze 

dne 26.3.2015, tj. rámcová smlouva s jeho subjektem zúčtování, tj. se subjektem, od něhož 

nakupoval komoditu pro účely dodávek do odběrných míst žalovaného. 

17. 

V Rámcové smlouvě o dodávce a odběru elektřiny a zemního plynu č. 2015.S017.01 

uzavřenou mezi společností ČEZ Prodej, a.s. a žalobcem dne 26.3.2015 se žalobce v čl. I 

odst. 3 zavázal, že uzavře smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny a smlouvy o 

sdružených službách dodávky plynu s koncovými zákazníky.  

 

Důkaz: 

• Rámcová smlouva o dodávce a odběru elektřiny a zemního plynu č. 2015.S017.01 mezi 

společností ČEZ Prodej, a.s. a žalobcem ze dne 26.3.2015 

18. 

Z uvedeného vyplývá, že se jednalo o smluvní povinnost žalobce ujednanou v rámcové 

smlouvě s jeho subjektem zúčtování a subjektem, který umožnil získání takto výhodné ceny 

komodit, a pokud by žalobce tuto podmínku nesplnil, hrozilo by mu, že mu jeho smluvní partner 

nezajistí dodávky elektřiny a plynu pro odběrná místa. K tomu žalobce uvádí, že tuto smlouvu 

neuzavíral on sám, ale předchozí vlastník a jednatel společnosti Energie Pro s.r.o., tj. tuto 
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smlouvu „zdědil“ po svém příchodu do společnosti. Proto toto ujednání ani nemohl nijak 

ovlivnit. 

19. 

Bylo-li smyslem a účelem tohoto znění plné moci jiné oprávnění společnosti Energie pod 

kontrolou, o.p.s., jednalo se vůči žalobci o nepřesné, neurčité a zavádějící vymezení zástupčího 

oprávnění v plné moci. Jak již Nejvyšší soud opakovaně judikoval např. v rozhodnutí č.j. 22 

Cdo 2046/2010, nebo č.j. 30 Cdo 3221/2006, pro plnou moc platí zásady pro výklad právního 

jednání.  

20. 

Výslovně je tak judikaturou dovozeno pravidlo výkladu nejasného pojmu k tíži osoby, která jej 

použila jako první, a ve smyslu § 557 občanského zákoníku, je takové nepřesné, neurčité a 

zavádějící vymezení k tíži toho, kdo plnou moc udělil, tj. k tíži žalovaného. 

21. 

Žalobce dále upozorňuje, že má-li být rozsah zmocněncova oprávnění jednat za zmocnitele 

omezen, musí to být výslovně v plné moci vyjádřeno. Pokyny a omezení do plné moci 

nezahrnuté nejsou vůči třetím osobám relevantní. Tudíž omezil-li žalovaný společnost 

Energie pod kontrolou, o.p.s. nějakým způsobem v jejím zastupování a neuvedl tuto skutečnost 

výslovně do plné moci, není takové omezení vůči žalobci relevantní. S uvedeným se ztotožňuje 

také Nejvyšší soud rozhodnutí č.j. 33 Cdo 4385/2007, kde uvádí, cituji: „Jakékoli omezení, 

pokyny či výhrady nezahrnuté v plné moci nejsou ve smyslu § 32 odst. 2 obč. zák. vůči třetím 

osobám právně relevantní, ledaže by byly známy osobám, vůči kterým zmocněnec jednal (jinými 

slovy řečeno, má-li být rozsah zmocněncova oprávnění jednat za zmocnitele omezen, musí to 

být výslovně v plné moci vyjádřeno). Pro vymezení rozsahu oprávnění zmocněnce jednat za 

zmocnitele je tak rozhodující obsah plné moci.“ 

22. 

Pokud tedy chtěl žalovaný vyloučit možnost uzavření smluv v jeho zastoupení, měl takové 

omezení do plné moci napsat. Udělil-li žalovaný společnosti Energie pod kontrolou, o.p.s. 

pokyn, aby smlouvy neuzavírala jeho jménem a na jeho účet, který nebyl uveden v plné 

moci ze dne 25.8.2014, takový pokyn má vliv pouze na vztah mezi zmocnitelem a 

zmocněncem (tj. na vztah mezi žalovaným a společností Energie pod kontrolou, o.p.s.), 

nikoliv na platnost a závaznost právního jednání s třetí osobou. 

23. 

Je-li rozsah zástupčího oprávnění vymezen jinak v plné moci a jinak ve smlouvě mezi 

zástupcem a zastoupeným, může být obsah této smlouvy (v tomto případě Smlouvy o 

energetickém poradenství) právně významný v případě, že by zástupce třetí osobě tuto smlouvu 

předložil jako doklad o svém zmocnění a jeho rozsahu, tedy jako plnou moc svého druhu. 

Nicméně žalovaný a ani jeho zástupce, společnost Energie pod kontrolou, o.p.s., Smlouvu o 

energetickém poradenství při uzavíraní smluv o sdružených službách dodávky elektřiny ze dne 

2.11.2015 nikdy nepředložili, tudíž žalobce neznal obsah této smlouvy a ani nebyl povinen 

tento obsah zkoumat. 

24. 

Tento názor vyslovil také Nejvyšší soud v rozhodnutí č.j. 32 Cdo 1519/2012, cituji: 

„Rozhodující ve vztahu k třetím osobám (navenek) je plná moc jako osvědčení o existenci a 

rozsahu zastoupení, které zmocnitel – formou jednostranného právního úkonu - vystavuje 

zmocněnci pro účely jeho jednání s třetími osobami; jí se zmocněnec při takovém jednání 

vykazuje. Vzhledem k tomu by mohl být v souzené věci obsah smlouvy právně významný pouze 

v tom případě, že by zprostředkovatel žalobci smlouvu (obsahující v článku 2 prohlášení 

žalovaného o udělení plné moci) předložil jako doklad o svém zmocnění a jeho rozsahu, tedy 

jako svého druhu plnou moc; poznatek o tom, že se tak stalo, však ve zjištěném skutkovém stavu 

věci zahrnut není.“ 
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25. 

Dále si žalobce také dovoluje upozornit na rozhodnutí Nejvyššího soudu č.j. 33 Cdo 4445/2010, 

kde je uvedeno, cituji: „Jestliže zmocnitel vystaví zmocněnci plnou moc, jež obsahově 

nekoresponduje s jejich dohodou o zmocnění (tj. v rozporu s dohodou o zmocnění neobsahuje 

v ní sjednaná omezení), musí nést rizika s tím spojená. Jde totiž (jak již bylo výše řečeno) o jeho 

jednostranný právní úkon, jímž vůči třetím osobám prohlašuje, v jakém rozsahu je zmocněnec 

oprávněn jeho jménem jednat; je tedy na něm, aby zmocněnci udělil plnou moc obsahově 

shodnou s dohodou o zmocnění.“ 

26. 

Z uvedeného vyplývá, že rizika spojená s nesouladem mezi obsahem smlouvy o zastoupené 

a vystavenou plnou mocí nese zmocnitel. Tvrdí-li žalovaný, že rozsah zástupčího oprávnění 

je vymezen jinak v udělené plné moci ze dne 25.8.2014 a jinak ve Smlouvě o energetickém 

poradenství, je to k tíži žalovaného, neboť je na něm jako zmocniteli, aby byla zmocněnci 

udělena plná moc obsahově shodná s dohodou o plné moci, tj. se Smlouvou o energetickém 

poradentství. Žalobce upozorňuje také na skutečnost, že žalovaný nemůže argumentovat 

omezeními zástupčího oprávnění obsaženými v dohodě o plné moci, tj. ve Smlouvě o 

energetickém poradenství, a nikoliv v plné moci, pokud taková dohoda o plné moci nebyla 

žalobci nikdy, a to ani při jednání se zmocněncem předložena. Nepřipouští se ani to, aby 

obsah dohody o plné moci (v tomto případě Smlouvy o energetickém poradenství) 

posloužil jako interpretační vodítko pro výklad obsahu plné moci.  

27. 

Ve smyslu ustanovení § 446 občanského zákoníku překročení zástupčího oprávnění ze strany 

zmocněnce nastává při porušení ujednání či pokynů mezi zástupcem a zastoupeným, přičemž 

rozsah toho zástupčího oprávnění je obsažen v plné moci.  

28. 

Žalobce takové překročení s ohledem na konkrétně specifikovanou plnou moc udělenou 

žalovaným vyloučil. Nicméně, i v případě pochybností je nutné odkázat na uvedenou plnou 

moc, která je rozhodující. To uvedl také Nejvyšší soud v rozhodnutí č.j. 30 Cdo 1355/2015, 

cituji: „Je třeba rozlišovat právní vztahy mezi zmocnitelem a zmocněncem vzniklé na základě 

dohody o plné moci, a právní vztahy mezi zmocnitelem a osobami třetími, které vznikají v 

důsledku právních úkonů zmocněnce, učiněných jménem zmocnitele. Pro vymezení rozsahu 

oprávnění zmocněnce jednat za zmocnitele je rozhodující znění plné moci; omezení, vyplývající 

ze vztahů mezi zmocněncem a zmocnitelem (např. z dohody o plné moci) jsou vůči třetím 

osobám účinné, jen byla-li jim známa.“ 

29. 

Žalobce si také dovoluje poukázat na skutečnost, že důkazní břemeno ohledně překročení 

zástupčího oprávnění nese ten, kdo plnou moc udělil, tj. zmocnitel, v tomto případě 

žalovaný.  

30. 

K dnešnímu dni však žalovaný žádným způsobem nedoložil, ani neprokázal, v jakém ohledu a 

jakým způsobem došlo k překročení zástupčího oprávnění, neboť: 

i. v plné moci je řádně a konkrétně vymezeno oprávnění společnosti Energie pod 

kontrolou, o.p.s. uzavřít smlouvy o sdružených službách dodávky energií s vybraným 

dodavatelem, 

ii. argumentace, že omezení zástupčího oprávnění je uvedeno v dohodě o plné moci, tj. ve 

Smlouvě o energetickém poradenství, neobstojí, neboť pro třetí strany včetně žalobce 

je závazné znění plné moci a znění dohody o plné moci irelevantní, 

iii. plná moc sama žádná omezení neobsahuje, natož zákaz sjednat smluvní vztahy napřímo. 
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31. 

Z výše uvedeného je zřejmé, že v případě uzavření smlouvy o sdružených službách nedošlo k 

překročení zástupčího oprávnění. 

32. 

Žalobce dále upozorňuje na skutečnost, že v případě společnosti Energie pod kontrolou, o.p.s., 

jež uzavřela smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze dne 2.11.2015 jménem a na 

účet žalovaného, se jednalo o smluvní zastoupení založené dohodou o plné moci, tj. smlouvě o 

energetickém poradenství.  

33. 

Zákonné zastoupení a smluvní zastoupení odlišují od sebe četná specifika, spočívající zejména 

v povaze a původu onoho zastoupení. Smluvní zastoupení má totiž na rozdíl od zákonného 

zastoupení původ v projevu vůle zastoupeného.  

34. 

Např. překročení zástupčího oprávnění u smluvního zmocnění se řídí speciálním ustanovením 

§ 446 občanského zákoníku, kdy na rozdíl od zákonného zastoupení postačuje k závaznosti 

právního jednání skutečnost, že zastoupený bez zbytečného odkladu neoznámil třetí osobě 

nesouhlas s jednáním zástupce.  

35. 

Z uvedeného plyne, že v případě smluvního zastoupení není vzhledem k smluvní autonomii 

stran ochrana zastoupeného a případných excesů jeho zástupce tak striktní a přísná, jak je tomu 

v případě zastoupení zákonného.  

36. 

Žalobce si dovoluje také připomenout, že žalovaný je právnickou osobou – obcí. Obec je sice 

na jedné straně veřejnoprávním subjektem, na straně druhé se však do její činnosti promítá i její 

další, tj. soukromoprávní rovina, zejména při její vlastní hospodářské činnosti, v níž vystupuje 

jako právnická osoba soukromého práva a má postavení podnikatele. V tomto smyslu jsou na 

obec kladeny vyšší nároky, a naopak jí nepřísluší celá řada ochranných ustanovení, která jsou 

určena pro subjekty, které nejsou v postavení podnikatele. Z uvedeného hlediska proto nelze 

omlouvat obec, že si nebyla svých povinností vědoma, nebyla seznámena s důsledky svého 

jednání apod. Má-li obec s odstupem času pochybnosti o tom, jaké zmocnění udělila 

svému zástupci, nemůže být tato skutečnost přičítána k tíži žalobci. Jak také popsat chování 

starosty obce, který svůj podpis pod plnou mocí nechá úředně ověřit a předá ji zmocněnci 

k dalším krokům a následně účelově tvrdí, že je neplatná. 

37. 

Žalobce tak vzhledem k výše uvedenému uvádí, že smlouva o sdružených službách dodávky 

elektřiny ze dne 2.11.2015 žalovaného zavazuje. 

38. 

V soukromém právu se aplikuje zásada pacta sunt servanda (smlouvy se musí dodržovat) a to 

dokonce i v případech, kdy je to pro některou ze smluvních stran nevýhodné. Žalobce uvádí, že 

uzavření smlouvy ze dne 2.11.2015 bylo navíc pro žalovaného výhodné, jak žalobce opakovaně 

v tomto podání vysvětluje (viz čl. I tohoto podání). Žalovaný si proto musí být vědom své 

odpovědnosti ve smluvních vztazích a nemůže smlouvy uzavírat a později dle své vlastní 

vůle odmítat plnit závazky z nich vzniklé. 

39. 

Žalobce však upozorňuje, že pro žalovaného zmíněná smlouva o sdružených službách dodávek 

elektřiny ze dne 2.11.2015 ani nebyla nevýhodná, neboť zajistila žalovanému výhodnější ceny 

komodity. Odmítá-li žalovaný uhradit žalobcem uplatněný nárok plynoucí ze smlouvy o 

sdružených službách dodávek elektřiny ze dne 2.11.2015, jedná tak v rozporu se zásadou pacta 

sunt servanda. 
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40. 

Žalobce dále upozorňuje na skutečnost, že výhodné ceny, které se dokonce blížily cenám 

dumpingovým, mohl pro žalovaného zajistit pouze za splnění určitých podmínek stanovených 

v Rámcové smlouvě o dodávce a odběru elektřiny a zemního plynu č. 2015.S017.01 uzavřené 

mezi společností ČEZ Prodej, a.s. dne 26.3.2015. Společnost ČEZ Prodej, a.s. totiž žalobci 

prodala energie za výhodné ceny, pokud žalobce dodrží mimo jiné, tyto podmínky: 

− v čl. I odst. 3 Rámcové smlouvy, tj. že uzavře s konečnými zákazníky smlouvy o 

sdružených službách dodávky elektřiny a smlouvy o sdružených službách dodávky 

plynu,  

− odebere nasmlouvané množství komodity, kdy v čl. V odst. 1 a 3 Rámcové smlouvy 

v případě neodebrání ročního množství elektřiny a také plynu, mimo rozsah 

tolerance 50%, žalobce vystaven riziku udělení smluvní pokuty za celé neodebrané 

množství ve výši 30% aritmetického průměru ceny dodávky v příslušném 

kalendářním roce. Vzhledem k tomu, že šlo o původně předpokládaný počet cca 

7.000 odběrných míst, jednalo se zhruba o cca 100 GWh elektrické energie a o 200 

GWh zemního plynu ročně (každá komodita je uvažována zvlášť), žalobci tak 

dokonce hrozila maximální smluvní pokuta ve výši celkem 55.000.000 Kč. 

 

Důkaz: 

• Rámcová smlouva o dodávce a odběru elektřiny a zemního plynu č. 2015.S017.01 mezi 

společností ČEZ Prodej, a.s. a žalobcem ze dne 26.3.2015 

41. 

Z uvedeného jednoznačně vyplývá, že ze strany společnosti Energie pod kontrolou, o.p.s. 

nemohlo nastat překročení zástupčího oprávnění, neboť od počátku jednání o spolupráci bylo 

z plné moci ze dne 24.2.2014 zřejmé, že společnost Energie pod kontrolou, o.p.s. má dostatečné 

oprávnění uzavřít smlouvy jménem a na účet žalovaného. 

42. 

Věta druhá ustanovení § 446 občanského zákoníku se použije jako ochrana třetích osob v dobré 

víře, že jednání v zastoupení odpovídá skutečného obsahu zástupčího oprávnění. Po třetích 

osobách se vyžaduje určitá obezřetnost a míra opatrnosti. Požadavek občanského zákoníku 

na poznání rozporu třetí osobou bez pochybností je proto třeba vykládat volněji a je nutné 

brát ohled také na skutečnost, že pochybnosti u třetí osoby představují ryze subjektivní 

skutečnosti.  

43. 

Žalobce přitom poukazuje na skutečnost, že společnost Energie pod kontrolou, o.p.s. zástupčí 

oprávnění nepřekročila. Došlo-li by k překročení (s čímž žalobce nesouhlasí), žalobce je 

přesvědčen, že nedošlo k prokázání jeho vědomosti o údajném překročení zástupčího 

oprávnění. Soud prvního stupně ani neuvádí, z jakých „okolností“ měl žalobce dovodit, že 

zástupčí oprávnění je zmocněncem překračováno.  

44. 

Soud prvního stupně se naopak nijak nevypořádal s argumenty žalobce, který naopak uváděl, 

že jeho postoj dobré víry vyplýval především z vědomí, že nabídl nejnižší možnou cenu 

komodit, jak také posléze žalobce doložil znaleckým posudkem znaleckého ústavu Proscon 

s.r.o. 

45. 

Z plné moci totiž vyplývá oprávnění uzavřít smlouvu o dodávce energie jménem a na účet 

žalovaného v zastoupení, jak to učinila společnost Energie pod kontrolou, o.p.s. u smluv o 

dodávkách ze dne 2.11.2015. Z plné moci pouze žádným způsobem nevyplývá omezení 

společnosti Energie pod kontrolou, o.p.s. uzavřít smlouvy jménem a na účet žalovaného, proto 

ani nemohlo být žalobci na první pohled a při veškeré opatrnosti zřejmé, že k překročení 
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zástupčího oprávnění dochází. Uvedená skutečnost, o níž soud prvního stupně opírá názor o 

vědomosti žalobce o údajném překročení zástupčího oprávnění, neindikuje vědomost žalobce 

o údajném překročení zástupčího oprávnění. 

46. 

Žalobce přitom uvádí, že soud prvního stupně ani neuvádí, na základě jakých úvah dospěl 

k závěru, že smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze dne 2.11.2015 

žalovaného nezavazuje.  

47. 

V bodě 40 odůvodnění napadeného rozhodnutí soud prvního stupně uvádí, cituji: „Pokud na 

základě plné moc, která byla žalovanou stranou dána společnosti Energie pod kontrolou, bylo 

jednáno jinak a žalovaná strana po té, co se o tom na základě dopisu od žalující strany, který 

dne 21.12.2015 od ní obdržela, dozvěděla, a vyjádřila s tímto jednáním nesouhlas (§ 446 o.z.), 

nemůže takové jednání společnosti Energie pod kontrolou žalovanou stranu zavazovat (§ 440 

odst. 2 o.z.)“ z čehož lze pouze dovodit, že soud prvního stupně konstatuje, že došlo 

k překročení zástupčího oprávnění. 

48. 

Soud prvního stupně totiž v odůvodnění napadeného rozhodnutí cituje jednotlivá ustanovení, a 

následně bez podrobnějšího, logického a přesvědčivého odůvodnění konstatuje nezávaznost 

smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny.  

49. 

Žalobce uvádí, že řádné odůvodnění rozhodnutí součástí institutu práva na spravedlivý proces 

dle čl. 36 Listiny základních práv a svobod. Konkrétní náležitosti odůvodnění v civilním řízení 

stanovuje ustanovení § 157 občanského soudního řádu. Soud by měl v odůvodnění rozhodnutí 

uvést: (i) čeho se žalobce v řízení domáhal a z jakých důvodů, (ii) jak se k tomu vyjádřil 

žalovaný, (iii) které skutečnosti má soud za prokázané a které nikoliv, (iv) důkazy, o které opřel 

svá zjištění, (v) úvahy, kterými se při hodnocení důkazů řídil a proč neprovedl i další důkazy, 

(vi) závěr, jaký učinil o skutkovém stavu a jak věc posoudil po právní stránce. Odůvodnění 

rozhodnutí by mělo být současně přesvědčivé. 

50. 

 Obecné soudy se v rámci splnění náležitostí řádného odůvodnění mají vypořádat s námitkami 

uplatněnými účastníky v řízení, a to způsobem odpovídajícím míře jejich závažnosti. Uvedené 

potvrdil také Nevyšší soud v rozhodnutí č.j.: 26 Cdo 21721/2000, cituji: „Požadavku na 

dostatečnost a srozumitelnost odůvodnění rozsudku neodpovídá, konstatuje-li soud v 

odůvodnění rozsudku pouze obecně závěry, ke kterým došel, a neuvede, z jakých skutkových 

závěrů a z jakého zákonného ustanovení v dané věci při rozhodování vycházel.“ Žalobce přitom 

opakovaně namítal skutečnost, že žalovaný neunesl důkazní břemeno o překročení zástupčího 

oprávnění. Přitom soud prvního stupně se s takovou námitkou žalobce nijak nevypořádal.  

51. 

Žalobce dále namítá, že postup soudu prvního stupně neodpovídá zákonnému požadavku na 

odůvodnění rozhodnutí patřící mezi základní atributy spravedlivého procesu, když 

z odůvodnění napadeného rozhodnutí není zcela zřejmé, na základě jakých skutkových 

okolností soud prvního stupně dospěl k závěru o nezávaznosti smlouvy. Není totiž zřejmé, zda 

za důvod nezávaznosti soud prvního stupně považuje údajnou neplatnost smlouvy, anebo 

překročení zástupčího oprávnění.  

 

VI. 

1. 

Soud prvního stupně v napadeném rozhodnutí uvedl, cituji: „Z dopisu od Energie Pro 

adresovaného Energii pod kontrolou o.p.s. ze dne 22.12.2015 bylo zjištěno, že Energie Pro se 

na Energii pod kontrolou o.p.s. obrátila s žádostí o vyjádření, zda byla uzavřena smlouva o 



Strana 20 (celkem 31)

  
 

 

sdružených službách dodávky s jiným dodavatelem. Z dopisu ze dne 23.12.2015 bylo zjištěno, 

že Energie pod kontrolou podepsaná ředitelem Davidem Tejmlem svým jménem požádala 

Energii Pro s.r.o. o opětovný převod odběrných míst na společnost Energie Pro. Z listiny 

nevyplývá, že by Energie pod kontrolou jednala jako zástupce.“ 

2. 

V daném případě soud prvního stupně vytýká jednání společnosti Energie pod kontrolou, o.p.s. 

absenci zřejmosti jednání v zastoupení. Z určitého právního jednání musí být zřejmé, že 

jednající vystupuje jako zástupce jiného. Zřejmost takového jednání se posuzuje ve vztahu 

k osobě, s níž bylo jednáno a podle toho, jak tato osoba uvedené jednání vnímá. Přitom písemné 

právní jednání v zastoupení nemusí nutně obsahovat informace, že jednající jedná na základě 

plné moci. 

3. 

Přitom z dopisu společnosti Energie pod kontrolou, o.p.s. bylo zřejmé, že jedná a vystupuje 

jako zástupce žalovaného, neboť žalobce takto se společností Energie pod kontrolou, o.p.s. 

jednal od počátku jejich spolupráce, zejména od té doby, od kdy společnost Energie pod 

kontrolou, o.p.s. žalobci předložila plnou moc udělenou ze strany žalovaného. 

4. 

Z uvedeného vyplývá, že v tomto ohledu jednání společnosti Energie pod kontrolou, o.p.s. soud 

prvního stupně nesprávně právně posoudil. Žalobce od žalované strany souhlas k přeregistraci 

odběrných míst v systému OTE, a.s. měl, neboť mu jej poskytl zástupce žalovaného, společnost 

Energie pod kontrolou, o.p.s. 

5. 

Je tak zřejmé, že z důvodu nesprávného právního posouzení věci soud prvního stupně dospěl 

k nesprávnému názoru o nemožnosti přeregistrace odběrných míst v systému operátora trhu 

OTE, a.s. 

6. 

Nadto žalobce uvádí, že žádné ustanovení energetického zákona ani prováděcích předpisů ani 

předpisů operátora trhu OTE, a.s. neobsahuje zákaz jednat prostřednictvím zástupce, ani 

neuvádí náležitosti souhlasu zákazníka se změnou dodavatele. Tj. žádné předpisy ani pravidla 

neuvádí a neurčují čí a jaké potvrzení si má dodavatel vyžádat, z jakého data toto potvrzení má 

být nebo jakou formu a náležitosti má mít a žalobce se domníval, že správnou osobu je ta osoba, 

která je zmocněncem zákazníka, tj. žalovaného. Ostatně se společností Energie pod kontrolou, 

o.p.s. jednal ve věcech dodávek elektřiny do odběrných míst žalovaného jako se zástupcem 

žalobcem od počátku, tj. od předložení plné moci. Na jedné straně soud uvádí, že plná moc 

opravňovala Energii pod kontrolou, o.p.s. pouze k přeregistraci odběrných míst, na druhé straně 

však, když tato společnost učinila úkon směřující k udělení souhlasu s přeregistrací odběrných 

míst soud uvádí, že tak učinila neoprávněně, a dokonce proto osočuje žalobce z nepoctivého 

jednání. Takový závěr soudu není nijak odůvodněn ani obsahem právních předpisů (zejm. 

energetického zákona ani pravidel OTE, a.s.), ale ani ustálenou judikaturou soudů.  

 

VII. 

1. 

Soud prvního stupně v napadeném rozhodnutí uvedl, cituji: „Bez ohledu na výše uvedené, 

předmětná smlouva trpí vadou neplatnosti podle § 41 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., ke které 

soud musí přihlédnout i bez návrhu (§ 41 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.). Smlouva o sdružených 

službách dodávky elektřiny totiž nebyla schválena radou. Pokud žalující strana odkazuje na 

smlouvu o energetickém poradenství a správě odběrných míst a odběrných zařízení pro 

spotřebu elektrické energie a zemního plynu a v ní obsaženou plnou moc, která byla převzata 

do listiny označené „Plná moc a potvrzení o právních vztazích“, které rada města Chrastavy 

schválila, z čehož dovozuje i schválení předmětné smlouvy, soud tyto závěry nesdílí. Ze zákona 
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o obcích vyplývá požadavek na to, aby o uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky 

elektřiny rozhodla rada (§ 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.). Rada obce přitom schvaluje 

konkrétní obsah samotné smlouvy. I kdyby z listiny „Plná moc a potvrzení o právních vztazích“ 

mělo vyplývat zástupčí oprávnění k uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny 

(což soud s ohledem na výše uvedené neshledal), bylo by nutné, aby takto uzavřenou smlouvu, 

tj. smlouvu uzavřenou zástupcem, schválila rada města. Pokud se tak nestalo, je smlouva od 

počátku neplatná (k jednání města srov. např. závěry v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 

13.3.2012 sp. zn. 26 Cdo 1641/2010 a ze dne 14.6.2006 sp. zn. 30 Cdo 3130/2005, jež jsou i 

nadále aplikovatelné). Pokud by mělo připadat v úvahu, aby za město uzavřel předmětnou 

smlouvu zástupce, musela by rada města předem schválit obsah smlouvy a zplnomocnit 

zástupce k podpisu takto již schváleného návrhu obsahu smlouvy. Vzhledem k tomu, že rada 

města neschválila smlouvu ani před jejím podpisem zplnomocněným zástupcem, ani po jejím 

uzavření, jedná se o neplatné jednání.“ 

2. 

Žalobce uvádí, že k výše uvedenému názoru soud prvního stupně dospěl bez toho, aby se 

vypořádal s námitkou žalobce o tom, jakým způsobem lze zastupovat obec. Žalobce totiž uvedl, 

že z hlediska určení, jakým způsobem může obec (tudíž i žalovaný) zmocnit třetí osobu 

k realizaci právních úkonů, je nutné rozlišovat zmocnění k rozhodnutí o uzavření smlouvy 

(tedy zmocnění jak k provedení právního úkonu, tak k určení jeho obsahu) a zmocnění k 

„pouhému“ uzavření smlouvy (tedy pouze k realizaci předem utvořené vůle obce navenek, tj. 

k podpisu schválené smlouvy). V prvním případě musí udělení plné moci zmocněnci schválit 

ten obecní orgán, jenž je jinak povolán k rozhodování o právním úkonu, který má zmocněnec 

pro obec realizovat. Např. zmocnění advokáta či realitní kanceláře k uzavření kupní smlouvy 

na prodej obecní nemovitosti musí s ohledem na § 85 písm. a) zákona o obcích předem schválit 

zastupitelstvo obce, přičemž jeho předchozí rozhodnutí je podmínkou, aby starosta obce mohl 

následně zmocněnci platně vystavit plnou moc (viz též METODICKÉ DOPORUČENÍ K 

ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ Ministerstva vnitra). 

 

Důkaz: 

• METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH 

CELKŮ Ministerstva vnitra 

3. 

Z výše uvedeného vyplývá, že zmocní-li obec třetí osobu k tomu, aby provedla právní úkon a 

zároveň určila jeho obsah, není již potřebné, aby tento úkon samotný podléhal schválení 

orgánem obce. Takový postup by byl zcela nelogický a vzájemně se vylučující. Zmocnil-li 

žalovaný společnost Energie pod kontrolou, o.p.s., aby za něj do jeho odběrných míst sjednala 

smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny, není již potřebné tyto smlouvy zvlášť 

schvalovat, neboť se jedná právě o daný případ, kdy obec zmocnila třetí osobu k tomu, aby 

provedla právní úkon a zároveň určila jeho obsah. 

4. 

S tímto názorem se ztotožnil také Nejvyšší soud v rozhodnutí sp. zn. 21 Cdo 224/2002, kde 

uvedl, cituji: „V projednávané věci udělil žalobce (jeho starosta J. H.) dne 15. 9. 2000 advokátu 

Mgr. J. T. (zmocněnci) písemnou plnou moc k tomu, aby jej mimo jiné "zastupoval ve všech 

právních věcech“ a "aby vykonával veškeré úkony“. Byla-li zmocněnci (Mgr. J. T.) zmocnitelem 

(městem K.) písemně udělena plná moc k zastupování ve všech právních věcech a k vykonávání 

veškerých (tedy nikoliv pouze procesních) úkonů, aniž zároveň určité věci či právní úkony byly 

z oprávnění zastupovat vyloučeny, jde o obecnou (generální) plnou moc, která zmocněnce 

opravňuje rovněž k tomu, aby jménem zmocnitele podal výpověď z nájmu bytu, tedy učinil svou 

povahou hmotněprávní úkon.“ 
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5. 

Nejvyšší soud přitom nekonstatoval neplatnost učiněné výpovědi zástupcem obce z důvodu, že 

tato nebyla schválena příslušným orgánem obce. Nejvyšší soud v předmětném rozhodnutí 

pouze upozornil, že plná moc, na jejímž základě byl zástupce obce oprávněn dát jménem obce 

výpověď z nájmu, měla být schválena nejen radou, ale také zastupitelstvem obce. Jinak řečeno, 

Nejvyšší soud připustil, že daná výpověď z nájmu by byla platným právním jednáním učiněným 

obcí prostřednictvím jejího zástupce, a to bez schválení tohoto jednání orgánem obce, neboť 

k jeho platnosti postačuje, když k tomuto jednání byl zástupce zmocněn v plné moci udělené 

obcí. Nejvyšší soud k tomuto v předmětném citovaném rozhodnutí uvádí, cituji: „Protože 

udělení všeobecné (generální) plné moci je rovněž právním úkonem (který není vyhrazen ve 

smyslu § 36a zákona o obcích obecnímu zastupitelstvu), měla by o něm nejprve rozhodnout 

obecní rada [§ 45 písm. p) zákona o obcích]. Jak však bylo již výše uvedeno, v projednávané 

věci byla advokátu Mgr. J. T. udělena obecná (generální, všeobecná) plná moc. Ta zmocněnce 

opravňovala také k tomu, aby "podával návrhy a žádosti, uzavíral smíry a narovnání, uznával 

uplatněné nároky, vymáhal nároky, vzdával se nároků, plnění nároků přijímal a jejich plnění 

potvrzoval, to vše i tehdy, je-li podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci“. Byl tedy 

výslovně oprávněn i k provádění těch úkonů, které jinak přísluší výlučně obecnímu 

zastupitelstvu (srov. ustanovení § 36a odst. 1, 2 a 3 zákona o obcích). Rozhodnutí o udělení 

plné moci v tomto rozsahu tak nepochybně spadá do pravomoci obecního zastupitelstva. 

Absence takového rozhodnutí zakládá absolutní neplatnost úkonu, kterým starosta jménem obce 

(města) plnou moc udělil. Odvolací soud se ale otázkou, zda obecní zastupitelstvo rozhodlo o 

udělení plné moci advokátu Mgr. J. T. v rozsahu, v jakém byla udělena, nezabýval; vycházel z 

právního názoru, že starosta je statutárním orgánem obce (města). Jeho závěry o splnění 

náležitostí nezbytných pro udělení souhlasu k výpovědi z nájmu bytu uvedené v dovoláním 

napadeném rozsudku jsou tak předčasné.“ 

6. 

Z uvedeného vyplývá, že napadené rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci, 

když soud prvního stupně zcela formalizovaným přístupem bez zkoumání dalších okolností a 

námitek žalobce konstatoval neplatnost právního jednání. 

 

 

VIII. 

1. 

Soud prvního stupně v napadeném rozhodnutí uvedl, cituji: „Ustanovení § 51 zákona č. 

458/2000 Sb. o neoprávněném odběru nelze vyložit bez návaznosti na relevantní ustanovení 

občanského zákoníku (§ 10 o.z.), zejména ustanovení týkající se obecných zásad a 

občanskoprávního jednání a bezdůvodného obohacení, k němuž má úprava neoprávněného 

odběru nejblíže.“ 

2. 

Žalobce uvádí, že v tomto směru názor soudu prvního stupně spočívá na nesprávném právním 

posouzení věci. Soud prvního stupně po celou dobu řízení nerespektoval vztah speciality 

ustanovení energetického zákona vůči obecným ustanovením o náhradě škody obsaženým 

v občanském zákoníku, tedy ani nevzal v úvahu speciální ustanovení energetického zákona, jež 

se na danou situaci vztahují. Přitom sám své rozhodnutí, resp. svůj názor o nepřiznání 

náhrady škody, neodůvodnil žádným ustanovením právního předpisu. Citované 

odůvodnění zamítavého rozhodnutí nároku z eventuálního petitu žalobce, který byl 

žalobcem požadován z titulu neoprávněného odběru energií dle zák. č. 458/2000 Sb., 

energetický zákon, je tak nejen nesprávné, ale také nepřezkoumatelné. 
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3. 

Žalobce na tomto místě opakovaně uvádí, že unesl důkazní břemeno a prokázal skutečnost, že 

v postavení dodavatele dodal komoditu do odběrných žalovaného a žalovaný takto dodanou 

komoditu (elektřinu) odebral.  

 

Důkaz: 

• Výpis ze systému operátora trhu – odběrná místa elektřiny 

4. 

Jestliže soud vyslovil názor o tom, že smlouva o sdružených sužbách dodávky elektřiny ze dne 

2.11.2015 žalovaného nezavazovala (s čímž žalobce nesouhlasí), tato skutečnost nemá vliv na 

to, že žalovaný elektřiny od žalobce odebral. Žalovaný uvedenou komoditu odebral bez 

uzavřené smlouvy. 

5. 

Žalobce dále uvádí, že žalovaný je v tomto sporu věcně pasivně legitimován také pro případ, 

že smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze dne 2.11.2015 žalovaného nezavazuje. 

Pro případ, že smlouva žalovaného nezavazuje (s čímž žalobce nicméně důrazně nesouhlasí), 

tato skutečnost nic nemění na tom, že žalovaný elektřinu a plyn od žalobce odebral. Žalovaný 

uvedenou komoditu odebral, pouze bez uzavřené smlouvy, což je stav, který předvídá 

energetický zákon. 

6. 

Obchodník na trhu s elektřinou, tj. žalobce, může dodávat zákazníkovi elektřinu a plyn pouze 

a jedině na základě uzavřené smlouvy, která splňuje veškeré požadavky a náležitosti vymezené 

ustanovením § 50 energetického zákona. V takovém případě nepřichází v úvahu, aby byl 

nárok uplatňovaný touto žalobou přiznán na základě např. bezdůvodného obohacení, ale 

je zapotřebí i dále postupovat podle energetického zákona, jenž je právním předpisem 

speciálním vůči právní úpravě obecné. 

7. 

Byly-li dodávky elektřiny odebrány bez smlouvy, žalovaný naplnil skutkovou podstatu 

neoprávněného odběru dle ustanovení § 51 odst. 1 písm. a) energetického zákona. Dle 

ustanovení § 51 ods. 3 energetického zákona při neoprávněném odběru elektřiny je osoba, 

která neoprávněně odebírala nebo odebírá elektřinu, povinna uhradit v penězích vzniklou 

škodu. 

8. 

K tomuto žalobce uvádí, že stav, kdy došlo k odběru komodity bez smlouvy, upravuje 

speciálně energetický zákon. Potvrzuje to také Nejvyšší soud v rozhodnutí sp.zn.: 33 Cdo 

3287/2009, kde uvádí, cituji: „Nárok dodavatele proti jeho odběrateli na náhradu škody vzniklé 

neoprávněným odběrem elektřiny i jeho výše se neřídí podle obecných ustanovení občanského 

zákoníku o náhradě skutečné škody a ušlého zisku, nýbrž se stanoví podle zvláštních právních 

předpisů, které jsou ve vztahu k občanskému zákoníku normou speciální.“ a také v rozhodnutí 

sp.zn.: 25 Cdo 2904/2016, kde uvádí, cituji: „Odvolací soud nepochybil, pokud dovodil, že 

právní vztahy týkající se odběru plynu jsou upraveny zvláštním právním předpisem (zákon č. 

458/2000 Sb.), který je ve vztahu k občanskému zákoníku normou speciální a který obsahuje i 

úpravu náhrady škody za neoprávněný odběr plynu. Pokud zvláštní právní úprava neobsahuje 

řešení určitých otázek, aplikuje se předpis obecný.“ 

9. 

V rozhodnutí Nejvyššího soudu sp.zn.: 25 Cdo 2904/2016 se navíc jednalo o stejný případ, 

k jakému dospěl soud prvního stupně, tj. odběr komodity bez uzavřené smlouvy o dodávkách. 

V citovaném rozhodnutí se uvádí, cituji: „Soud vyšel ze zjištění, že do odběrného místa na 

adrese Ch., bylo osazeno měřící zařízení ve vlastnictví žalobkyně a dodáván v období od 30. 

11. 2007 do 15. 4. 2009 zemní plyn na základě smlouvy uzavřené se spoluvlastníkem nemovitosti 
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J. J., který dne 29. 3. 2007 zemřel. Po jeho smrti nemovitost užívala žalovaná, která byla 

manželkou J. J. mladšího (druhého spoluvlastníka) a jediná měla do nemovitosti v rozhodném 

období přístup. Žalobkyně se domáhala po žalované náhrady za neoprávněně odebraný zemní 

plyn bez řádně uzavřené smlouvy, jehož objem byl zjištěn stavem měřidla.“ 

10. 

Žalobce proto uvádí, že povinnost žalovaného uhradit dodávky komodity není závislá na 

existenci a závaznosti smluv, neoprávněný odběr je vztah faktický – vztah, kdy jeden subjekt 

komoditu dodá a druhý odebere. Žalobce v souvislosti s uvedeným upozorňuje, že výše škody 

vypočtené podle pravidel uvedených v energetickém zákoně a na něj navazující vyhláškách je 

vždy vyšší, než-li v daném případě cena komodity vypočtená dle předmětné smlouvy 

o dodávkách. 

11. 

Nastane-li situace, kdy žalobce dodal žalovanému bez smlouvy bez smlouvy, na straně 

žalovaného došlo k naplnění skutkové podstaty tzv. neoprávněnému odběru ve smyslu 

ustanovení § 51 odst. 1 písm. a) energetického zákona, kdy neoprávněným odběrem elektřiny 

je odběr bez právního důvodu nebo pokud právní důvod odpadl, tzn. bez smlouvy o sdružených 

službách dodávek elektřiny. Dle ustanovení § 51 odst. 3 energetického zákona při 

neoprávněném odběru elektřiny a plynu je osoba, která neoprávněně odebírala nebo odebírá 

elektřinu, povinna uhradit v penězích vzniklou škodu. 

12. 

Neoprávněný odběr elektřiny dle § 51 odst. 1 písm. a) energetického zákona vytváří v rámci 

českého právního řádu speciální náhradoškodový právní institut. Jedná se o ustanovení 

kogentní povahy, od něhož se nelze odklonit žádným ujednáním a patří mezi taxativně 

stanovené důvody neoprávněného odběru. Tím je mimo jiné vyjádřen veřejný zájem na řádném 

fungování plynárenské soustavy. 

13. 

Rozsáhlá judikatura soudů potvrzuje, že náhrada škody způsobená odběratelem dodavateli v 

důsledku neoprávněného odběru elektřiny se neřídí obecnými ustanoveními soukromoprávních 

předpisů o náhradě skutečné škody a ušlého zisku, nýbrž se stanoví podle zvláštních právních 

předpisů, které jsou ve vztahu k občanskému zákoníku normou speciální. Těmito předpisy jsou 

energetický zákon, který spolu s prováděcím předpisem (vyhláškou č. č. 82/2011 Sb. o měření 

elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné 

dodávce) stanoví jak speciální předpoklady vzniku povinnosti k náhradě škody, tak i zvláštní 

úpravu náhrady škody. 

14. 

K naplnění skutkové podstaty neoprávněného odběru elektřiny dojde, nastane-li situace, kdy 

subjekt odebere komoditu bez právního důvodu nebo pokud právní důvod odpadl. Odebral-li 

žalovaný od žalobce elektřinu v uvedeném období, naplnil tím skutkovou podstatu 

neoprávněného odběru, neboť tak činil bez právního důvodu, tj. uzavřené smlouvy. 

15. 

Odpovědnost odběratele za neoprávněný odběr plynu je navíc zákonem konstruována 

jako objektivní. Jelikož se jedná o objektivní odpovědnost, postačuje ke zjištění této 

odpovědnosti za neoprávněný odběr to, že k neoprávněnému odběru došlo.  

16. 

Žalobce mimo jiné doložil, že za žalovaného uhradil distribuční poplatky ve výši 5.820,39 Kč, 

a to dle faktury č. 1000055380 a faktury č. 1000080684 vystavené provozovatelem distribuční 

soustavy. 

 

Důkaz: 

• faktura č. 1000055380 



Strana 25 (celkem 31)

  
 

 

• faktura č. 1000080684 

17. 

Soud prvního stupně zcela pominul výše uvedené a tím napadené rozhodnutí spočívá na 

nesprávném právním posouzení věci soudem prvního stupně a je nepřezkoumatelné. Žalovaný 

má totiž povinnost uhradit fakticky uskutečněné dodávky elektřiny bez ohledu na 

existenci smluvního vztahu. 

 

IX. 

1. 

Soud prvního stupně v napadeném rozhodnutí uvedl, cituji: „V daném případě soud shledal, že 

žalovaná strana ze Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny zavázána není. Neuplatní 

se tak případná námitka žalující strany, že žalující strana tehdy měla uzavřenou se žalovanou 

stranou smlouvu o dodávce elektřiny a na jejím základě elektřinu dodávala. V této souvislosti 

je třeba odkázat na dopisy žalované strany společnosti Energie Pro ze dne 16.12.2015 a 

21.12.2015, kterými smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny odmítla. Tyto dopisy 

žalující strana obdržela 22.12.2015, resp. 29.12.2015, ještě před tím, než měla být zahájena 

dodávka elektřiny. Navíc, žalující strana byla jako dodavatel pro žalovanou stranou u OTE, 

a.s. zaevidována na základě toho, že „disponuje písemným vyjádřením zákazníka, že tento 

požaduje změnu dodavatele“. Z písemného vyjádření Energie pod kontrolou ze dne 23.12.2015, 

na jehož základě ke změně v evidenci došlo, ale nevyplývá, že by společnost jednala jako 

zástupce, platí tak, že jednala vlastním jménem (§ 436 odst. 1 o.z.), a nelze tak dospět k závěru, 

že by žalující strana souhlas od žalované strany obdržela. Přičemž žalovaná strana pro období 

od 1.1.2016 měla uzavřenou smlouvu s dodavatelem ČEZ Prodej, a.s. Pokud žalující strana 

neměla souhlas od žalované strany, nemohlo ke změně dodavatele u OTE, a.s. vůbec dojít.“ 

2. 

V daném případě soud zcela pominul skutečnost, že žalovaný v dané době, kdy žalobce 

uskutečnil dodávky elektřiny do jeho odběrných míst a žalovaný tyto dodávky elektřiny 

odebral, tj. od 1.1.2016, žalovaný smlouvu s jiným dodavatelem uzavřenou neměl. Byla zde 

pouze a jen smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze dne 2.11.2015. 

3. 

Uvedené potvrdil sám žalovaný, když uvedl, že na základy usnesení rady žalovaného ze dne 

14.3.2016 byla dne 16.3.2016 uzavřena smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny se 

společností ČEZ Prodej s.r.o. V tomto případě tedy soud připouští platnost smluvního vztahu i 

bez schválení rady žalovaného, čímž si v napadeném rozhodnutí protiřečí. 

4. 

Žalobce se domnívá, že soud dospěl k nesprávnému právnímu názoru o tom, že smlouva se 

společností ČEZ Prodej s.r.o. byla uzavřena ústně již v okamžiku přijetí nabídky této 

společnosti usnesením rady ze dne 16.12.2015.  

5. 

Konkrétní znění schválení zní, cituji: „RM schválila přijetí nabídky na dodávku elektřiny č. 

00262871_2015_1 firmy ČEZ Prodej s.r.o., se sídlem Praha 4, Duhová 1/425, 140 53, IČO: 

27232433 2016, (příloha č. 27d k originálu usnesení) a pověřila starostu podpisem nabídky a 

následným podpisem smlouvy.“ 

 

Důkaz: 

• Zápis ze zasedání rady žalovaného ze dne 16.12.2015 

6. 

Z uvedeného zápisu je zcela zřejmé, že přijetím nabídky nedošlo k uzavření smlouvy. Žalobce 

upozorňuje na ustanovení § 1758 občanského zákoníku, kde se uvádí, že dohodnou-li se strany, 

že pro uzavření užijí určitou formu, má se za to, že nechtějí být vázány, nebude-li tato forma 
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dodržena. To platí i tehdy, projeví-li jedna ze stran vůli, aby smlouva byla uzavřena v písemné 

formě. 

7. 

Uvedené podporuje také samotné znění schválení smlouvy radou, kdy již toto předpokládalo 

písemnou formu smlouvy, jejíž nepodepsané vyhotovení bylo přílohou usnesení a pověřila 

starostu jejím podpisem. Smlouva o sdružených dodávkách elektřiny se společností ČEZ 

Prodej s.r.o. tak byla uzavřena teprve 16.3.2016. 

8. 

Jestliže smlouva se společností ČEZ Prodej s.r.o. byla uzavřena dne 13.6.2016, znamená to, že 

žalovaný předem ani nepočítal se situací, kdy bude muset na období od 1.1.2016 hledat 

vlastního dodavatele a měl smlouvu uzavřenou se žalobcem za platnou. V opačném případě by 

taková smlouva byla zcela logicky uzavřena s časovým předstihem před zahájením dodávek. 

Tato smlouva byla jednoznačně uzavřena dodatečně, tedy v předmětném období 

neexistovala a nebyla účinná. Závěr soudu první instance je proto nesprávný. 

9. 

Dodala-li společnost ČEZ Prodej s.r.o. žalovanému v tomto období dodávky, také to bylo v 

režimu neoprávněném odběru ve smyslu § 51 odst. 1 písm. a) energetického zákona. 

10. 

Soud prvního stupně zcela pominul výše uvedené a tím je napadené rozhodnutí stiženo vadou 

nesprávného skutkového i právního posouzení věci. 

 

X. 

1. 

Soud prvního stupně v napadeném rozhodnutí uvedl, cituji: „Ve světle výše uvedeného je možné 

konstatovat, že žalující strana se zachovala nepoctivě, pokud i přes sdělení žalované strany o 

absenci zmocnění společnosti Energie pod kontrolou na toto nijak nereagovala a zahájila v 

předmětném období dodávku elektřiny. S ohledem na § 6 odst. 2, § 433 odst. 1 o.z. takovému 

jednání nelze přiznat ochranu. Navíc, žalující strana ani neobdržela od žalované strany souhlas 

se změnou dodavatele (§ 33, § 37 odst. 3 vyhlášky č. 408/2015 Sb., ve znění ke dni provedení 

převodu). Tento souhlas udělila Energie pod kontrolou svým jménem. Pokud žalující strana 

přes všechny tyto skutečnosti elektřinu dodala, jednala nepoctivě, elektřinu dodala na vlastní 

nebezpečí, popř. ve svém výlučném a osobním zájmu a nelze u žalované strany shledat, že by 

došlo k neoprávněnému odběru. Na dané období totiž měla uzavřenou smlouvu se společností 

ČEZ Prodej, a.s.“ 

2. 

Soud prvního stupně osočuje žalobce z nepoctivého jednání, přitom žalobce se obrátil na 

zástupce žalovaného a o souhlas zástupce žalovaného řádně a včas požádal. Žalobce nevěděl, 

že se má obrátit přímo na zastoupeného a ani mu to právní předpis neukládá, aby se obrátil 

přímo na zastoupeného.  

3. 

Jak již žalobce uvedl, žádné ustanovení energetického zákona ani prováděcích předpisů ani 

předpisů operátora trhu OTE, a.s. nevylučuje jednání prostřednictvím zástupce (dokonce jde 

o nejčastější způsob jednání účastníků při registraci odběrných míst), ani neuvádí náležitosti 

souhlasu zákazníka se změnou dodavatele. Tj. žádné předpisy ani pravidla neuvádí a neurčují 

čí a jaké potvrzení si má dodavatel vyžádat, z jakého data toto potvrzení má být nebo jakou 

formu a náležitosti má mít a žalobce se domníval, že správnou osobu je ta osoba, která je 

zmocněncem zákazníka, tj. žalovaného. Ostatně se společností Energie pod kontrolou, o.p.s. 

jednal ve věcech dodávek elektřiny do odběrných míst žalovaného jako se zástupcem žalobcem 

od počátku, tj. od předložení plné moci. 
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4. 

Takové jednání není nepoctivé, chybí v něm jakýkoliv nepoctivý úmysl. Žalovaný zmocnil 

k jednání za sebe zástupce, mj. k přepisu odběrných míst (což soud prvního stupně ve svém 

rozsudku připouští) a jedná-li v rámci tohoto zmocnění a snaží se o registraci smlouvy u 

operátora trhu, pak jistě nejedná nepoctivě. Žalobce nese toto osočení soudu prvního stupně 

velice úkorně a má za to, že je nespravedlivé. Dle názoru žalobce nelze dovodit, že by jednání 

žalobce nemělo požívat právní ochrany. Jestliže žalovaný chtěl, aby Energie pod kontrolou, 

o.p.s. za něj nejednala ani při přeregistraci odběrných míst, měl to v plné moci přesně vymezit. 

Nebylo věcí žalobce zkoumat, zda to, co je uvedeno v plné moci, je přesným vyjádřením vůle 

žalovaného. Žalobce naprosto odmítá osočení z nepoctivého jednání, které je zcela nepodložené 

jakýmkoliv ustanovením energetického zákona nebo občanského zákoníku, není jediného 

důvodu, aby za dotčený subjekt v případě souhlasu s přeregistrací vůči OTE, a.s. nemohl jednat 

zástupce v plné moci.  

5. 

Žalobce uvádí, že konstatování soudu o jeho nepoctivém jednání a následné vyvození 

následku o nepožití ochrany pro takové jednání, je velmi závažným závěrem soudu, 

přitom soud ani jedinou větou neodůvodnil, v čem údajně spočívá nepoctivost jednání 

žalobce. Žalobce na svoji obranu předložil řadu důkazů, jež prokazují jeho poctivost a 

dobrou víru v rámci jednání při uskutečňování dodávek do odběrných míst žalovaného. 

Žalobce uvádí, že: 

− ověřil, že žalovaný schválil příslušným orgánem smlouvu o energetickém 

poradenství, která mu měla zajistit dodavatele do odběrných míst. 

− předložil soudu Dohodu o spolupráci se společností Energie pod kontrolou, o.p.s., 

z níž plyne prohlášení této společnosti, tj, zástupce žalovaného, že je oprávněn 

jednat tak, jak bylo jednáno. 

− předložil také rámcovou smlouvu se svým dodavatelem komodit (mimo jiné ČEZ 

Prodej, a.s.), z níž mu vyplývaly určité povinnosti a sankce proti žalobci v případě 

neuzavření smluv přímým způsobem, 

− žalobci byla předložená platná moc udělená žalovaným s ověřeným podpisem 

starosty, 

− sám soud prvního stupně v jiném rozhodnutí ohledně jiné záležitosti, avšak na 

základě týchž podkladů konstatoval, že společnost Energie pod kontrolou, o.p.s. 

nemůže vystupovat jako zákazník, 

− z absence licencí společnosti Energie pod kontrolou, o.p.s., což je veřejně dostupná 

ověřitelná skutečnost, je zřejmé, že tato společnost nemohla vystupovat jako 

obchodník a ani tedy nic přeúčtovávat,  

− doložil také znalecký posudek, z něhož vyplývá, že ceny energií jsou pro 

žalovaného nepoměrně výhodné.  

6. 

Z uvedeného nelze než konstatovat, že žalobce ve vztahu k žalovanému a dodávkám do 

jeho odběrných míst jednal poctivě a v dobré víře. Nicméně soud prvního stupně zcela bez 

uvedení konkrétních důvodů konstatoval údajnou nepoctivost jednání žalobce. 

7. 

V tomto ohledu se naopak jeví jednání žalovaného, resp. jeho starosty jako nepoctivé, 

neboť zatímco žalobce si ověřil schválení smlouvy o energetickém poradenství a na 

základě plné moci jednal se zástupcem žalovaného, žalovaný se nechal ovlivnit nekalou 

soutěží společnosti Amper Market, a.s. a neoprávněně předčasně ukončil smlouvu se 

žalobcem, který nabídl nejvýhodnější ceny komodit, přičemž ani neměl uzavřenou jinou 

smlouvu s jiným dodavatelem.  
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8. 

Je totiž nutné připomenout, že stanovení § 159 odst. 1 věta první občanského zákoníku se 

vztahuje na zástupce samosprávných celků. Jinak řečeno, starosta jako zástupce samosprávného 

celku má povinnost při jednání za tento celek vystupovat a jednat s péčí řádného hospodáře, 

která se vykládá rovněž tak, že jde o takový způsob chování, jaký by jednající osoba volila 

v případě, pokud by zacházela se svým vlastním majetkem.  

9. 

U funkcionáře se předpokládá například určitá znalost zákona o obcích a dalších základních 

právních předpisů. Vedle znalosti zákona o obcích se očekává např. znalost statutu územně 

členěného statutárního města, v judikatuře se hovoří i o nezbytné znalosti stavebního zákona. 

Zástupce samosprávného celku by měl mít minimálně povědomí, jak se věci v základních 

principech mají, a vědět, kdy již musí požádat o odbornou pomoc. Měl by rozpoznat, kdy si již 

musí vyžádat radu odborníka a současně musí být schopen zvážit, jestli je to ten odborník, který 

je pro věc dostatečně kvalifikován. 

10. 

Zmíněné ustanovení je pro případ institutu náhrady škody nutné doplnit o ustanovení § 2912 

odst. 2 občanského zákoníku, ve kterém se říká, že „dá-li škůdce najevo zvláštní znalost, 

dovednost nebo pečlivost, nebo zaváže-li se k činnosti, k níž je zvláštní znalosti, dovednosti 

nebo pečlivosti zapotřebí, a neuplatní-li tyto zvláštní znalosti, má se za to, že jedná nedbale“. 

11. 

Z uvedeného tak plyne, že starosta jakožto funkcionář obce znalý předpisů a ovládající předpisy 

týkající se obce a jejího jednání na úrovni odborníka, se zcela zřejmě dopouští porušení svých 

povinností jednat s péči řádného hospodáře. Je totiž zcela v rozporu s péčí řádného hospodáře 

skutečnost, že na základě udělené plné moci jednala společnost Energie pod kontrolou, o.p.s. 

za žalovaného skoro dva roky bez problémů a žalovaný čerpal na tomto základě komodity a 

následně, když se to starostovi žalovaného „hodí“, namítne a argumentuje tím, že uvedená plná 

moc nesoucí jeho úředně ověřený podpis je nepostačující. Dále pak starosta žalovaného zcela 

v rozporu s péčí řádného hospodáře rozporuje platnost a závaznost smlouvy (smlouvy s 

žalobcem), jejíž cenové podmínky jsou pro obec nepoměrně výhodnější naproti nabídce 

společnosti ČEZ Prodej s.r.o. (což žalobce doložil znaleckým posudkem), přičemž na uvedenou 

dobu dokonce ani smlouvu se společností ČEZ Prodej a.s. ani nepodepíše, ale učiní tak teprve 

s tříměsíčním odstupem, čímž vystavil obec riziku povinnosti uhradit náhradu škody za 

neoprávněný odběr. 

12. 

Žalobce je toho názoru, že soud prvního stupně tuto skutečnost měl zohlednit při posuzování 

údajné neplatnosti smlouvy o sdružených službách dodávek elektřiny. 

13. 

Soud prvního stupně výše uvedené konstatoval bez toho, aby provedl důkazy předložené 

žalobcem o nekalé soutěži probíhající ze strany společnosti Amper Market, a.s. Z celého 

průběhu věci přitom vyplývá, že žalovaný se nechal zcela ovlivnit nekalosoutěžní kampaní 

společnosti Amper Market, a.s., když všechny jeho kroky, které učinil proti žalobci započaly 

teprve poté, co žalovaného začala společnosti Amper Market, a.s. kontaktovat a zásobovat 

nepravdivými sděleními týkajícími se dodávek do odběrných míst žalovaného. Tomu ostatně 

nasvědčuje také skutečnost, že žalovaný ani nepočítal s tím, že na období od 1.1.2016 bude 

potřebovat zajistit dodavatele elektřiny, když smlouvu se společností ČEZ Prodej s.r.o. uzavřel 

teprve v březnu 2016. 

14. 

Žalobce uvádí, že žalovaného stanovisko k podané žalobě, resp. k celé věci, pramení z velké 

části z dezinformací, jimiž žalovaného (ale i jiné obce a jejich příspěvkové organizace) vytrvale 

zásobuje, a to již od listopadu 2015, právě společnost Amper Market, a.s. v rámci jejího 
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nekalosoutěžního jednání vůči žalobci. Nepravdivá vyjádření a informace společnost Amper 

Market, a.s. hromadně zasílala přímo zákazníkům žalobce a stalo se tak minimálně: 

− v hromadně rozeslaném dopise ze 27.11.2015, ve kterém společnost Amper Market, a.s. 

vyzývá zákazníky žalobce, aby se společností Amper Market, a.s. uzavřeli smlouvu na 

dodávky elektřiny. V uvedeném dopise argumentuje, že tuto možnost nabízí s ohledem na 

legalizaci současného stavu. Přílohou uvedeného dopisu byl dokonce zákazníkům žalobce 

zaslán rovnou formulář smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny a plné moci. 

− v hromadně rozeslané emailové zprávě ze dne 2.12.2015, kterou společnost Amper Market, 

a.s kontaktovala zákazníky žalobce, a ve které opět zákazníky žalobce výslovně nabádala, 

aby neváhali uzavřít nabízenou smlouvu o dodávkách, a argumentovala mimo jiné tím, že, 

cituji: 

− „Amper Market, a.s. je v současnosti primárním dodavatelem elektřiny do Vašich 

odběrných míst,“ 

− „Vaše smlouvy uzavřené se společnostmi ze skupiny EPK jsou velmi pravděpodobně ve 

valné většině neplatné, …. a nejste jimi vázáni“ 

− „podpis smlouvy s Amper Market, a.s. je tedy narovnáním současného stavu, který 

z právního, věcného a etického hlediska není korektní.“ 

− v hromadně rozeslané emailové zprávě ze dne 4.12.2015 pod názvem: „Dnešní sdělení 

EPK včetně právního stanoviska“, se společnost Amper Market, a.s. obrátila na zákazníky 

žalobce s výzvou k součinnosti „v zamezení pokusu společnosti Energie Pro s.r.o. převést 

celé portfolio bývalých zákazníků skupiny EPK na tuto společnost.“ Dále v uvedené 

emailové zprávě uvedla zcela nepravdivé tvrzení, že: „Energie Pro s.r.o. přesto bez 

jakékoliv právní opory a bez schopnosti dodávky energií realizovat požádala v součinnosti 

se zástupci skupiny EPK o převod všech odběrných míst na tuto společnost a v této aktivitě 

i nadále pokračuje (tedy i dnes) ve spolupráci s některými zástupci skupiny EPK.“ 

− v hromadně rozeslané emailové zprávě ze dne 8.12.2015 společnost Amper Market, a.s. 

oslovila zákazníky žalobce dalšími dvěma hromadnými emailovými zprávami. V druhé 

hromadné zprávě společnost Amper Market, a.s. zákazníkům žalobce sdělila, že se 

rozhodla nést veškerá rizika spojena s odstoupením zákazníků žalobce od smlouvy se 

společností Energie pod kontrolou, o.p.s. a výslovně zde uvedla, cituji: „Veškeré případné 

nároky EPK nebo Energie Pro jsme tedy připraveni řešit na naší straně a naše náklady.“ 

Přílohou předmětného emailu je dokonce Dodatek č. 1 ke smlouvě o sdružených službách 

dodávky elektřiny, ve kterém společnost Amper Market, a.s. potvrzuje předmětný závazek. 

− v hromadně rozeslané emailové zprávě ze dne 13.12.2015 s názvem „UPOZORNĚNÍ 

NA DALŠÍ POKUS O PODVOD ENERGIE PRO A EPK“ nepravdivě společnost 

Amper Market, a.s. upozorňuje zákazníky žalobce na to, že „Aktivity těchto firem 

(žalobce a EPK) jsou totiž nadále namířeny k získání Vašich peněz a peněz z obecních 

rozpočtů.“ a dále „Doporučujeme nehradit Energie Pro žádné předepsané zálohové 

platby, ani na elektřinu, ani na plyn. Doporučujeme u komodity elektřina uzavírat dle 

našeho návrhu smlouvy s naší společností od 1.12.2015, v současnosti již de facto jste 

našimi zákazníky, jste u nás registrováni u OTE a v současnosti bohužel vzhledem k 

platební neschopnosti EPK částečně financujeme každou Vámi odebranou 

megawatthodinu v tomto roce ve výši cca 675 Kč/MWh na naše náklady.“ Přílohou 

uvedeného hromadného sdělení je opět dokument k odstoupení od stávajících 

smluvních vztahů a dodatek č. 1, kde se společnost Amper Market, a.s. zavazuje přebrat 

za zákazníky žalobce rizika spojená s odstoupením od smluv. 

− v hromadně rozeslané emailové zprávě ze dne 13.12.2015 společnost Amper Market, 

a.s. vyzývala zákazníky žalobce, aby společnosti Amper Market, a.s. do 21.12.2015 

sdělili své stanovisko, zda nabízenou smlouvu o dodávkách se společností Amper 
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Market, a.s. podepíší. V této emailové zprávě také uvedla, cituji: „U těch obcí, kde 

nebudeme mít podepsanou smlouvu ani žádnou reakci anebo reakci nejasnou, 

nebudeme od 1.1.2016 v dodávkách elektřiny pokračovat a naprosto nebude v naší 

moci zajistit, aby dodávky elektřiny pokračovaly od firmy Energie Pro s.r.o., ke které 

jsme se již vyjádřili dostatečně. Mohu pouze přidat aktuální informaci ze systému 

Operátora trhu s elektřinou: Energie Pro doposud nemá podanou žádost na odběrná 

místa, kde termín pro žádosti k 1.1.2016 vypršel dnes v 10:00.“ 

− v hromadně rozeslané emailové zprávě ze dne 13.12.2015 pod názvem: „Odmítněte 

jednání podvodníků.... a nenechme si zkazit vánoce.“ Společnost Amper Market, a.s. 

vyzývala zákazníky žalobce, cituji: „ODMÍTNĚTE JEDNÁNÍ ENERGIE PRO 

AKTIVNĚ ZASLÁNÍM DOPORUČENÉHO DOPISU S DODEJKOU DLE NAŠEHO 

VZORU“  

− přílohou hromadně rozeslané emailové zprávě ze dne 13.12.2015 byl také vzorový 

dopis „Neplatnost Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny – překročení 

zástupčího oprávnění“. 

− v hromadně rozeslané emailové zprávě ze dne 6.1.2016 opět společnost Amper 

Market, a.s. agitovala na zákazníky žalobce, aby uzavřeli se společností Amper 

Market, a.s. smluvní vztahy. 

− v hromadně rozeslané emailové zprávě ze dne 8.2.2016 společnost Amper Market, a.s. 

nepravdivě zákazníky žalobce zaváděla, když uvedla, že „Na základě tohoto právního 

stanoviska je bezesmluvní vztah za období 1.12.2015 – 31.12.2015“.  

− v hromadně rozeslané emailové zprávě ze dne 25.11.2016 společnost Amper Market, 

a.s. sdělila zákazníkům žalobce, že aktivity žalobce, cituji: „naplňují definici 

organizovaného zločinu.“  

− v hromadně rozeslané emailové zprávě ze dne 1.12.2016 společnost Amper Market, 

a.s. vyzvala zákazníky žalobce, cituji: „Jakoukoliv další spolupráci s Energie Pro 

s.r.o. silně nedoporučujeme.“ 

15. 

Všechna výše uvedená tvrzení a sdělení společnosti Amper Market, a.s. jsou nepravdivá a 

žalobce se vůči uvedeným nekalosoutěžním krokům společnosti Amper Market, a.s. brání 

žalobou v řízení vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. 41 Cm 36 / 2017. Žalobce 

k průběhu tohoto řízení sděluje, že dne 3.5.2019 proběhlo v dané věci ústní jednání, kdy 

Městský soud zcela zřejmě sdělil stanovisko k výše uvedeným nepravdivým emailovým 

zprávám společnosti Amper Market, a.s., když uvedl, cituji: „Soud dále předběžně ve vztahu k 

žalovanému konstatuje, že má za to, že rozesílané hromadné e-maily jsou za hranou korektní 

soutěže ve vztahu k žalobci. Soud dále upozorňuje žalovaného, že nemá zatím v řízení 

prokázáno, že by se jednalo z hlediska § 2984 odst. 2 o oprávněnou obranu.“ 

 

Důkaz: 

• Žaloba žalobce – řízení před Městským soudem v Praze pod sp.zn. 41 Cm 36 / 2017 

• Protokol z ústního jednání ze dne 3.5.2019 sp.zn. 41 Cm 36/2017 

16. 

Žalobce upozorňuje, že žalovaný se nechal zcela ovlivnit právě výše uvedenými nepravdivými 

tvrzeními. Žalobce přitom zdůrazňuje, že není povinen a odmítá nést negativní následky 

skutečnosti, že žalovaný podlehl nekalosoutěžní kampani společnosti Amper Market, a.s. Je 

přitom zřejmé, že žalovaný jednal zcela neoprávněně a bez rozmyslu, když využívá argumenty 

společnosti Amper Market, a.s. 
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17. 

Bez ohledu na skutečnost, zda byl či nebyl žalovaný ovlivněn třetí osobou, nelze po žalobci 

spravedlivě požadovat, aby strpěl, že žalovaný využil výhodu, která mu byla prostřednictvím 

žalobce poskytnuta – (i) nízká cena komodit, a to elektrické energie i plynu (jak je prokazováno 

v čl. II tohoto vyjádření a dále (ii) čerpání úhrady distribučních poplatků žalobcem za 

žalovaného.  

 

Důkaz:  

• faktura č. 1000055380 

• faktura č. 1000080684 

18. 

Nepřihlédl-li soud prvního stupně k výše uvedeným skutečnostem a neprovedl – li důkazy 

týkající se nekalosoutěžního jednání společnosti Amper Market, a.s., zatížil řízení takovou 

vadou, kdy bylo rozhodnuto na základě nesprávného skutkového posouzení věci. 

 

XI. 

V návaznosti na výše uvedené žalobce  

 

navrhuje, 

 

aby odvolací soud napadený Rozsudek Okresního soudu v Liberci ze dne 2.7.2019 

č.j. 23 C 51/2018-385 zrušil a vrátil věc soudu prvního stupně k dalšímu řízení anebo aby sám 

ve věci rozhodl.  

 

Energie Pro s.r.o. 

   Vítězslav Fiala 

         jednatel 


