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Vyjádření  Města Chrastava jako žalovaného v reakci podané odvolání Energie Pro 
s.r.o. (odvolavatel dříve žalobce)  k odvolacímu soudu ve věci sp. zn. 23 C 51/2018     

Město Chrastava jako žalovaný obdrželo datovou schránkou dne 29.07.2019 od Okresního 
soudu v Liberci fotokopii odvolání spol. Energie Pro s.r.o. jako odvolatele (dříve žalobce)  ve 
věci vedené u Okresního soudu pod  sp. zn. 23 C 51/2018 
http://www.chrastava.com/starosta/epro/odvolani.pdf. 
Přestože u písemnosti obdržené od Okresního soudu nebyly další pokyny, žalovaný se 
z důvodu procesní opatrnosti v reakci na toto odvolání touto písemností vyjadřuje: 

Žalovanému se jeví celé podané odvolání jako nepřehledný a nepřeberný soubor  polopravd, 
nepravd a zavádějících a mimoběžných argumentů, že pro přehlednost v tomto vyjádření 
především vyjeví svůj postoj k odůvodnění rozhodnutí Okresního soudu v Liberci:   

Žalovaný plně souhlasí s odůvodněním rozsudku Okresního soudu v Liberci 
http://www.chrastava.com/starosta/epro/rozsudek_20190702.pdf 
o neplatnosti smlouvy mezi žalovaným („podepsané“ za žalovaného Energií pod 
kontrolou o.p.s.) a odvolavatelem
http://www.chrastava.com/starosta/epro/priloha_2_epro_chrastava_epk_20151203_20151102.pdf    
uvedeným v bodech 36. až 42. odůvodnění rozsudku. 

Žalovaný se však domnívá, že existují i další důvody pro označení této smlouvy jako 
neplatné:   

V první řadě text „Smlouvy o energetickém poradenství a správě odběrných míst a odběrných 
zařízení“ (ze dne 08.11.2014)
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http://www.chrastava.com/starosta/epro/priloha_4_epk_chrastava_20140811.pdf. 
Okresní soud uvedl v bodě 8. odůvodnění rozsudku odůvodnil, proč je její obsah nerozhodný.  
Žalovaný se však domnívá, že vzhledem k tomu, že je tato „Smlouva o energetickém 
poradenství a správě odběrných míst a odběrných zařízení“ explicitně uvedena v textu „Plná 
moc a potvrzení o právních vztazích“
http://www.chrastava.com/starosta/epro/priloha_1_plna_moc_a_potvrzeni_pravnich_vztahu_20140825.pdf, byl 
odvolavatel jako třetí strana povinen její text znát (respektivě nést následky za její neznalost). 
„Smlouva o energetickém poradenství a správě odběrných míst a odběrných zařízení“ jednak 
dokazuje, že poslední odstavec „Plné moci a potvrzení o právních vztazích“ je jen potvrzením 
odstavce 2.7. této smlouvy. Především však „Smlouva o energetickém poradenství a správě 
odběrných míst a odběrných zařízení“ uzavřená mezi žalovaným a poskytovatelem (Energií 
pod kontrolou o.p.s.) vylučuje uzavření smlouvy mezi žalovaným a dodavatelem 
(odvolavatelem). Uzavření smlouvy mezi žalovaným a dodavatelem by totiž zcela znemožnilo 
poskytovateli (Energii pod kontrolou o.p.s.), aby on mohl naplňovat „Smlouvu o 
energetickém poradenství a správě odběrných míst a odběrných zařízení“ a uzavírat smlouvy 
s dodavateli (vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost). To, že se za žalovaného ve 
smlouvě s dodavatelem „podepsala“ Energie pod kontrolou o.p.s., ukazuje naopak na zločinné 
spolčení Energie pod kontrolou o.p.s. s odvolavatelem. 

V druhé řadě pak „podepsání“ smlouvy mezi žalovaným („podepsané“ za žalovaného Energií 
pod kontrolou o.p.s.) a odvolavatelem, které označil Okresní soud v bodech odůvodnění 
rozsudku 16. a 17. za nerozhodné. Žalovaný se jednak domnívá, že on nemůže nikdy žádnou 
smlouvu ani jakýkoli jiný závazek uzavřít ústně, neboť to vyplývá z § 41 zákona o obcích 
(povinnost doložky – mimochodem to, že „Plná moc a potvrzení o právních vztazích“ nebyla 
opatřena doložkou, tzn. nebyla schválená radou města, bylo možné jen proto, že druhý 
odstavec plně odpovídá bodům 5.2 a 5.3 a poslední odstavec bodu 2.7„Smlouvy o 
energetickém poradenství a správě odběrných míst a odběrných zařízení“) a dále, že žalovaný 
nemůže nahrazovat podpis smlouvy ani mechanickými prostředky ani elektronickým skenem, 
neboť to u něj není obvyklé (v historii žalovaného tak ještě nikdy z jeho strany nebylo ani 
jednou učiněno v žádném úkonu). Žalovaný navíc tvrdí, že s pravděpodobností hraničící 
s jistotou, že „podpis“ za Energii pod kontrolou o.p.s. ve skutečnosti činil zástupce 
odvolavatele.  Vede ho k tomu skutečnost, že zatímco smlouvu za žalovaného měl 
podepisovat David Tejml z Energie pod kontrolou o.p.s 2. listopadu 2015 v Praze, tak ten 
samý den tentýž David Tejml „podepisoval“ (evidentně jiným tiskárenským razítkem) dopis 
„Oznámení o zasmluvnění dodávek…“ v Hodoníně
http://www.chrastava.com/starosta/epro/priloha_2b_epk_20151203_20151102.pdf.
Vzhledem k tomu, že se v obou případech nejednalo jen o žalovaného, ale o další stovky a 
stovky obcí a jejich příspěvkových organizací, je prakticky vyloučené, aby vykonat obě tyto 
činnosti bylo v silách jednoho člověka, když navíc David Tejml by neměl žádného důvodu po 
přejezdu z Prahy do Hodonína sepisovat dopisy, když je odesílal až 3. prosince 2015. I tyto 
popsané skutečnosti nasvědčují zločinnému spolčení Energie pod kontrolou o.p.s. 
s odvolavatelem. 

A v třetí řadě žalovaný upozorňuje, že mu samotný odvolavatel dne 2. června 2016 sdělil, že 
je smlouva neplatná. 
http://www.chrastava.com/starosta/epro/priloha_10_epro_20160602.pdf 
http://www.chrastava.com/starosta/epro/priloha_11_legal_20160504.pdf 
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Žalovaný taktéž plně souhlasí s odůvodněním rozsudku Okresního soudu v Liberci  o tom, že 
nemá odvolavatel nárok na úplatu za dodanou elektřinu (při neplatnosti smlouvy) ani z jiného 
důvodu, uvedeným v bodech 44. až 49.       

Žalobce ve svém spolčení s Energií pod kontrolou o.p.s. šikanoval a šikanuje stovky a stovky 
obcí a jejich příspěvkových organizací.  Městy Polešovice již také ve své obraně uspěl u 
prvoinstančního soudu 
http://www.chrastava.com/starosta/epro/polesovice.pdf 
a další se snaží od něho prchnout jak jen můžou, což dokazuje pokles odběrných míst do 
kterých dodává z 3432 v lednu 2016 na 199 v červnu 2019  tj. na 5,8 %.  

Závěrečný návrh

Žalovaný navrhuje, aby Krajský soud v Ústí nad Labem odvolání v celém rozsahu 
zamítl a v celém rozsahu potvrdil rozsudek Okresního soudu v Liberci. 

Michael Canov
starosta Chrastavy 
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