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uzavřená dle ust. $ 50 odst. 2zákona č.458/2ooo Sb', energetického zákona a ust. s
Sb., občanskéhozákoníku, v platném znění

1^746

odst' 2zákonač'B9/2aI2

ill:

0bchodník: AmperMarket,a's'

00 Praha 4

Se sídlem Antala Staška 1-o76/33a,140

lČ:24t28376
DlČ:CZ24L2B376
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka!7267.

Zastoupená lng, Janem PalašČákem, předsedou představenstva nebo lng. Viliamem Gráczem,
místo p ředsedo u

p

ředstavenstva

Čísloúčtu:uvedené vŽcly na příslušných daňových dokladech (faktura, zálohový kalendář)
Číslolicence: 141118584

Kontaktníosoba: Bc. Pavel Kopenec
Kontaktní e-mail: info@ampermarket.cz
Kontaktnítelefon:

B 0 0 7 0 1 3

Zákaznická
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cz

FakturaČnílinka: 225 2827 90,e-mail: fakturace@ampermarket,cz
(dále jen jako,,obchodník")

Zákazník: obec Brněnec
se

sídlem: Brněnec, 56904, Moravská Chrastová, Moravská Chrastová 77

lC: 00276464
DlČ: cz00z76464
Zastoupený: Mgr, Blahoslavem Kašparem

Bankovní spojení: Česká spořite|na a.s'

ČísloúČtu:

1z B34 33379

0B0

0

Kontaktníosoba: Mgr. BlahoslavKašpar
Kontaktní e-mail: starosta@brněnec.cz

Kontaktnítelefon:

4 6 L 5 2 3 B 1

0

(dále jen jako ,,zákazník")

(společně jako,,smluvnÍ strany")
UzavírajíníŽeuvedeného dne, měsíce a roku smlouvu o sdruŽených sluŽbách dodávky elektřiny následujícího znění:
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Předmět smlouYy

2,1ákazník se zavazuje zaplatit obchodníkovi řádně a včas za skuteČně

--:lTl:iK,ilř

elektřiny a souvisejícísluŽby dohodnutoU cenu'

3'
-

podmínkáci s:_-:lil"'{íÍl$u'!m
Práva a povinnosti smluvních stran jsou blíŽe specifikovány v 0bchodních
22,11, 2013, i.le '= ls:r_ :rimrrnrut
elektřiny spoleČnosti nňp*r Markei, a,s', účinnýchod 1' 1, 2o1'4,7e'dne
spolu se smlouvou tvoříneclílný celek (dále jen ,,obchoclnípodmínky obchodní:':'

smlouvý a

tL

Specifi kace odhěrného místa
je
v samostatné příloze
1, Odběrné místo (případně více odběrných míst) zákazníka specifikováno

č.2::': Sř-

]l-it"r

(dále spoleČně jen jako ,,odběrné místo").

předchozím OCÍ3 '']
v předchoz r-

2, Zákazníkprohlašuje, Že má příslušná majetkoprávníoprávněník odběrným mÍstům.uvedený^m
specifikovaných
a zavazuje se Zajistit u uáuiiou s platnóu právní úprávou připojení odberných míst
v

odstavci

k

distribučnísoustavě příslušnéhoprovozovatele distribučnísoustavy'

dodávky elektřiny, a které je v přípojkové
3. Předávací místo je místem, ve kterém se uskutečňuje předání a odběr
kterého je
transformační stanlce či svodu z venkovního vedení nízkého napětí, ze
nebo rozpínacískříni, na vyvodu z
připojenó odběrné místo specifikované v prvním odstavcitohoto článku.

měněn počet měřících nebo odběrných míst
4, Z důvodu provozních potřeb můŽe být v průběhu trvání smlouvy
tak zřízením nových odběrných míst, v této
zákazníka,a to jak zrušenímodběrných mist uveJených v této smlóuvě,
cenu dle této smlouvy a neprodleně po
případygarantovat
smlouvě neuvedenycň.0bchodník s'e zavazuje i pro iyto
elektřiny'
oznámenío zřízenínového odběrného místa zahájit dodávku
Tffi.

časová spec!fi kace dodávek elektřiny

1.PoŽadovanýtermínzahájenídodávky:0

1 0 3 20 16

00:00

h

dodávky elektřiny v případech, kdy dodávku
0bchodník neodpovídá za splnění poŽadovaného termínu zahájení
nebo

zákazníka,jiného dodavatele elektřiny,
elektřiny nebylo moŽné u loňio t.i'ínu zahájit z důvodůna straně
Že vtakovém případě bude elektřina
souhlasístím,
věclomía
na
provozovatele distribuČníiou.iuuv;'ar.azník bere
ode dne skutečnéhozahájení
smlouvy
2
odst'
Vll,
v
čl.
uvedenou
zákazníkovi dodávána po dobtt trvání smlouvy
dodávky elektřiny obchodníkem,

W.

Podnrínky dodávky elektřiny
podmínek uvedených v této smlouvě a obchodnÍch
1, 0bchodník se zavazuje dodávat zákazníkovi elektřinu za
podmínkách o}:chodníka,
elektřiny zákazníkovi v poŽadovaném termínu
2' Smluvní strany se dohodly, Že pokud obchodník nezahájí dodávky
náhrady újmy, a to ve výši případného
z důvodů na své straně, mŮŽe se zákazník pó oo.r.rojníkovi dómáhat
jinému dodavateli po období, po které byl obchodník
navýŠeníceny elektřiny, kterou zákazník byl nrrcen hradit
elektřiny uvedenou v této smlouvě' Smluvní
v prodlení se zahájenlm dodávky elektřiny, ve srovnání s Cenou
případnénavýšeníceny elektřiny'
převyšující
Újmu
povinen hradit
Strany Se clohodly, Že onchodník není
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Předmět smlouvy
1.0bchodníksezavazujeposkytnoutzákazníkovisdruŽenésluŽbydodávkyelektřiny,tzn,dodávatsjednanémnoŽství
silové elektřiny zákazníkovi v odběrném místě, jakoŽ i zajistit pro zákazníka distribuci elektřiny a systémovésluŽby'
0bchodník se dále zavazuje převzít závazekzákazníka odebrat sjednané mnoŽství elektřiny z elektrizační soustavy,
tzn. převzít odpovědnost za odchylku v daném odběrném místě. Zákazník tak můŽe odebrat i větŠínebo menŠí
mnoŽství elektřiny, neŽ jaké je uvedeno ve smlouvě a obchodník vůčiněmu nebude Za tuto odchylku uplatňovat
Žádné sankce'

2, Zákazník se zavazuje zaplatit obchodníkovi řádně a včas za skutečně odebrané mnoŽství elektřiny, distribUci
elektřiny a související sluŽby dohodnutou cenU.

3, Práva a povinnosti smluvních stran jsou blíŽe specifikovány

v 0bchodních podmínkách sdruŽených sluŽeb dodávky
elektřiny společnosti Amper Market, a,s., Účinných od 1. 1. 2oL4,ze dne 22.11, 2013, které jsou přílohou č. 1této
smlouvy a spolu se smlouvou tvořínedílnýcelek (dále jen ,,obchodnípodrnínky obchodníka").

il.

Specifi kace odběrného místa
1, Odběrné místo (případně více odběrných míst) zákazníka je specifikováno v Samostatné příloze č. 2 této smlouvy
(dále společně jen jako,,odběrné místo''),

2' ZákazníkprohlaŠuje, Že má přísluŠnámajetkoprávníoprávněník odběrným místům uvedeným

v předchozím odstavci
a zavazuje se zajistit v souladu s platnou právní úpravou připojení odběrných míst specifikovaných v předchozím
odstavci kdistribučnísoustavě příslušnéhoprovozovatele distribučnísoustavy.

3. Předávací místo je místem, ve kterém se uskutečňuje předání a odběr dodávky elektřiny, a které je v přípojkové
nebo rozpínacískříni,na vývodu z transformačnístanice či svodu z venkovního vedení nízkéhonapětí, ze kterého je
připojeno odběrné místo specifikované v prvním odstavci tohoto článku.

4. Z důvodu provozních potřeb můŽe být v průběhu trvání smlouvy měněn počet měřících nebo odběrných míst
zákaznka, a to jak zruŠenímodběrných míst uvedených v této smlouvě, tak ZříZením nových odběrných míst, v této
smlouvě neuvedených. 0bchodník se zavazuje i pro tyto případy garantovat cenu.dle této smlouvy a neprodleně po
oznámení o zřízenínového odběrného místa zahájit dodávku elektřiny,

Iil.

časová specifi kace dodávek elektřiny
]'' PoŽadovanýtermínzahájenídodávky:

01 03

201

6

00:00

h

0bchodník neodpovídá za splnění poŽadovaného termínu zahájenÍ dodávky elektřiny v případech, kdy dodávku
elektřiny nebylo moŽné Vtomto termínu zahájit z důvodů na straně zákazníka,jiného dodavatele elektřiny, nebo
provozovatele distribučnísoustavy; zákazníkbere na vědomía souhlasís tím, Že v takovém případě bude elektřina
zákazníkovi dodávána po dobu trvání smlouvy uvedenou v čl, Vll, odst. 2 smlouvy ode dne skutečnéhozahájení
dodávky elektřiny obchodníkem.

W.
Podmínky dodávky elektřiny
1. Obchodník se zavazuje dodávat zákazníkovi elektřinu za podmínek uvedených v této smlouvě a obchodních
podmínkách obchodníka,

2. Smluvní strany se dohodly, Že pokud obchodník nezahájídodávky elektřiny zákazníkovi v poŽadovaném termínu
z důvodůna své straně, můŽe se zákazník po obchodníkovi domáhat náhrady újmy, a to ve výši případného
navýšeníceny elektřiny, kterou zákazník byl nucen hradit jinému dodavateli po období, po které byl obchodník
v prodlení se zahájením dodávky'elektřiny, ve srovnání s cenou elektřiny uvedenou V této smlouvě. Smluvní

strany se dohodly, Že obchodník není povinen hradit újmu převyšujícípřípadné navýŠeníceny elektřiny,
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v souladu s platnými předpisy povinni stanoVit bezpečnostníminimum, kterým se rozumí nejniŽší hodnota odebíraného výkonu, která je po ukončenívýroby

3' Zákazníci s hodnotou jističe před elektroměrem 200 A a vyŠŠíjsou

nezbytně nutná pro zajištěníbezpečnosti technologie odběrného zařízení, vlivu na okolní prostředí a obsluhujícíclrpracovníkŮ'Zákazníci jsou povinni provést soupis jednotlivých spotřebičůa rozbor jejich bezpečnostního
a tecl.lnologického minima spotřeby a takto zjištěné bezpečnostníminimum uvést v této smlouvě 'Zákazníktímto uvádí Že pro odběrné místo specifikované v čl, ll této smlouvy se stanovuje následující bezpečnostníminimum
(viz, Příloha č, 2)

4.aákazník tímto výslovně prohlašuje, Že v případě, Že hodnota bezpečnostního minima není vyplněna, rovná
se hodnota bezpečnostního minima nu|e (0), tudíŽ přerušení dodávky elektřiny při regulaci odběru je moŽné
do 1 hodiny do vyhlášeníregulace na nulový odběr (regulačnístupeň číslo7).

v.
Podmínky distribuce eIektřiny a systémových sIužeb

I'

Zákazníkuděluje obchodníkovi souhlas, abyvlastním jménem a na vlastníúčetuzavřels příslušným provozovatelem
distribučnísoustavy smlouvu o distribuci pro odběrné místo' Zákazník se zavazuje řídit se podmínkami distribuce
elektři ny přísl ušnéhoprovozovatele distribučn í soustavy.

2. BliŽšíÚprava práv a povinností Souvisejícís distribucí elektřiny a poskytováním systémových sluŽeb je obsaŽena
v obchodních podmínkách obchodníka.

u.

Cena a pIatební podmínky
1. Cena za dodávku silové elektřiny je smluvní. Smluvní strany sjednávají následujícíindividuální cenové tarify pro
veŠkerá odběrná místa zákaznÍka dle příslušných distribučních sazeb:

AmpeTBUSINESS
NT (Kč/MWh)

Název produktu

c01d, c02d, c03d

BASIC
AKU

770

AKU 16

945

TOPENI

945

TOPENI 22

950

Pevná

latba

Za odběrné místo

Cena za dodávku silové elektřiny se sjednává pro celou dobu trvánísmlouvy dle čl, Vll odst. 2. K cenám bude připočtena
DPH dle příslušnésazby a daň z elektřiny v souladu s platnou legislativou.

2. Ceny za poskytování distribuce elektřiny a související sluŽby jsou stanoveny platným Cenovým rozhodnutím ERÚ,
Tyto ceny nelze smluvně rněnit' K cenám bude připočtena DPH dle přísluŠnésazby.

3.

Zákazníkle povinen sdělit obchodníkovi, zda je současně rovněŽ nirobcem elektřiny, a pokud ano, výrobcem které
kategorie. Zákazníkledy tímto prohlašuje, Že

nenívýrobcem eleKřiny
Pokud zákazník obchodníkovi nesdělívýŠeuvedené údaje dle Skutečnéhostavu, nenese obchodník odpovědnost za
nesprávné vyúčtováníceny za distřibuci elektřiny a následnou potřebu opravy Účetních dokladů.

Verze: 16. 11.2015
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4'Zákazníksezavazujehraditobchodníkovipřevodnímpříkazem měsíčnězálohovéplatbyzadodávkuelektřinydle
zálohovéhokalendářevevýši 100 o/o předpokládanéspotřebynada,néobdobí. Měsíčnízálohyjsousplatné
v iedné solátce vŽdy k 15.
dni oříslušného kalendářního měsíce.
5. V případě, Že je elektřina dodávána do více odběrných míst zákazníka, můŽe zákazníkzvolit souhrnné, samostatné
nebo skupinové zálohování a fakturaci. Zálohové kalendáře, zálohové faktury, faktury a jiné daňové doklady
lze Vystavit pro všechna odběrná místa uvedená v příloze č. 2 (souhrnné zálohování a souhrnná fakturace), pro
jednotlivá odběrná místa samostatně (samostatné ZálohoVání samostatná fakturace) či pro jejich zvolené skupiny
( s ku p n ové zá o h ová n í, s ku p n ová fa kt u ra c e
). Zákazník límto p oŽa d u j e
i

X

l

i

souhrnné zálohování

a

souhrnnou fakturaci všech odběrných míst uvedených v příloze č. 2 této smlouvy,

samostatné zálohovánía samostatnou fakturaci jednotlivých odběrných míst uvedených v příloze č. 2 této
smlouvy.

skupinové zálohování a skupinovou fakturaci jednotlivých odběrných míst uvedených v příloze č. 2 této
smlouvy. Pokud zákazník zvolí skupinovou fakturaci, je povinen jednotlivé skupiny odběrných míst označit
V

seznamu odběrných míst v příloze č. 2 této smlouvy.

souhrnné zálohování a samostatnou fakturaci jednotlivých odběrných míst uvedených v příloze č. 2 této
smlouvy.

V případě, že zákazník nezvolí Žádnou z výše uvedených variant, platí, Že poŽaduje souhrnnou fakturaci vŠech
odběrných míst uvedených v příloze č. 2 této smlouvy. Způsob fakturace odběrných míst lze měnit pouze jednou
ročně, nejdřve po uplynutí 12ti měsícůod zahájení dodávky, a to po provedenívyúčtovánÍodběru elektřiny nebo po
p roveden í sa mood ečtu zákazníkem.

6' VyÚčtování odběru elektřiny obchodník zašle zákazníkovi po provedení odečtu odebrané elektřiny provozovatelem
distribučnísoustavy, Zákazník můŽe rovněŽ Zvolit tzv. samoodečet elektřiny, kdy zákazník sám provádíodečet
odebrané elektřiny na svém elektroměru po skončeníníŽe zvoleného období a údaje o stavu elektroměru zasílá
obchodníkovi. Udaje 1e zákazník povinný zaslat na obchodníkem stanoveném formuláři dostupném na webových
stránkách obchodníka do 5' dne následujícího kalendářního měsíce po skončenídanéhoobdobi a to na e-mailovou
adresu fakturace@ampermarket,cz, Na základě údajŮ od zákazníka obchodník vystaví fakturu za odebranou
elektřinu, Zákazník se zavazuje uhradit obchodníkovi případný rozdíl mezi zákazníkem nahláŠeným mnoŽství
odebrané elektřiny a mnoŽství odebrané elektřiny zjištěným na základě odečtu provedeného provozovatelem

distribučnísoustavy.

poŽadujivyúčtováníelektřinyna základě samoodečtů -

měsíčněČtvrtletně pololetně

\
i'a.__ročno )
_

,

7. Cenu za dodávku elektřiny, za poskytování distribuce elektřiny a za souvisejícísluŽby zákazník uhradí převodním
příkazem na základě faktury vystavené obchodníkem, a to vŽdy po skončenípřísluŠnéhofakturačnÍho období.
Fakturyjsou splatné 15
dnů od data Vystavení' BliŽšíúdajejsou specifikoványvobchodních podmínkách
obchodníka.

8'ZákazníkmůŽepoŽadovataobchodníkseprotento případzavazujezasílatzákazníkoviveškerávyúčtováníafaktury
formou elektronických prostředků.

vn.

Platnost a trvání smIouvy
1, Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zahájenídodávky elektřiny
o

bch od

n íke m

zákazníkovi'

2, Smlouva je uzavírána na dobu určitou v délce 10 měsÍců do 31.12.2016
3. V případech zrušeníodběrného místa, zejména z důvodu převodu vlastnických práv k odběrnému místu, odstranění
odběrného místa, demolice, zničeníŽivelnou pohromou, je zákazník oprávněn ukončit smluvní vztah k danému
odběrnému místu nejpozději do 30 dnů ode dne oznámení obchodníkovi o zrušeníodběrnéhomísta, a to bez
fi nančníhonároku obchodníka.
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(ii) smlouva byla uzavřena mimo prostory obvyklé k podnikání obchodníka a zákaznkje spotřebitelem
nebo
podnikajícífyzickou osobou;zákazník je oprávněn od smlouvy písemně odstoupit ve lhůtě 5 dnů před zahájením
dodávky;

(iii) smlouva byla uzavřená prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (zejména
vyplněním online formuláře

na webových stránkách obchodníka WWW.ampermarket.cz) a zákazníkje spotřebitelem; zákazníkje oprávněn
od smlouvy písemně odstoupit ve lhůtě 14 dnŮ ode dne zahájení dodávky;

(iv) ze strany obchodníka dojde k podstatnému porušenísmlouvy nebo obchodních podmínek obchodníka.
V případě, Že

zákazníkod smlouvy odstoupí je povinen zaplatit obchodníkovi cenu za elektřinu odebranou dle smlouvy.

5. Zákazník tímto Výslovně prohlašuje, Že porozuměltomu, Že dle čl. Vlll, a Xl obchodních podmínek obchodníka ze
dne 22. ]_1. 2013 v případě prodlení zákazníka s úhradou záloh nebo platbou za dodanou elektřinu je obchodník
oprávněn:

(i)

ukončit nebo přerušit dodávku elektřiny zákazníkoviv příp adě,žezákazník opakovaně nedodrŽísmluvený způsob
platby za dodanou elektřinu včetně platby záloh, Pokud dojde k ukončenísmlouvy dřív, neŽ zákazník uhradí
vŠechny dluŽné platby, obchodník nezajišt'uje obnovenípřerušených dodávek elektřiny do odběrného místa
zákazníka,

(ii) od smlouvy písemně odstoupit nebo smlouvu písemně vypovědět, pokud zákazník nezaplatil obchodníkovi
zálohu či platbu za dodanou elektřinu po dobu delŠíneŽ 30 dnů po splatnosti faktury; výpovědní doba v případě
výpovědi je jeden měsíc a počínáběŽet první kalendářní den měsíce následujícího po doručenívýpovědi
zákazníkovi.

6. Zákazník tímto výslovně prohlašuje, Že porozuměl tomu, Že dle čl. Vll. odst' 2 obchodních podmínek obchodníka
ze dne 22,1L' 2013 je zákazník povinen ve smlouvě vyplňovat bezpečnostníminimum, pokud je hodnota jističe
před elektroměrem u jeho odběrného místa vyššíneŽ200 A. Bezpečnostníminimumse stanoví na základě soupisu

jednotlivých Spotřebičův odběrném místě a jejich bezpečnostního minima. Pokud by došlo k vyhlášení regulaČního
stupně č. 7, kterým se přeruší dodávka elektřiny na nejniŽšímoŽnou úroveň, dojde ke sníŽenímnoŽství áodávané
elektřiny právě na úroveň bezpečnostního minima.

7. Zákazník tímto Výslovně prohlašuje, Že porozuměl tomu, Že obchodník můŽe postupem dle čl. Vlll, této smlouvy
změnit rovněŽta ustanoveníobchodních podmínek obchodníka ze d ne22.L7'201_3, která jsou uvedena v prohlášení
zákazníka V tomto člá n ku smlouvy,

x.

Závěrečná ustanovení
1' Tuto smlouvu lze uzavřít pouze bezvýhradným přijetím návrhu smlouvy. Jakákoliv změna či odchylka od návrhu
smlouvy čiobchodních podmínek obchodníka se povaŽuje zanový návrh, nikolivza přijetínávrhu svýhradami.
2. Je-li zákazníkem fyzická osoba, uděluje tímto v souladu s ustanovením 5 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajůa o změně některých zákonů, v platném zněnL obchodníkovi souhlas se zpracováním osobních
údajů,které zákazník poskytne obchodníkovi při uzavírání nebo plněnítéto smlouvy, BliŽšipodrobnosti stanoví
obchodní podmínky obchodníka.
3.

Je-li zákazníkem právnická osoba, uděluje tímto obchodníkovi souhlas k uvádění své obchodní firmy/názvu

a informace o existenci smluvního Vztahu mezi zákazníkem a obchodníkem, Včetně informace o odhadovaném

objemu dodávky elektřiny obchodníkem, v referencích a jiných marketingových dokumentech obchodníka, a to jak
tištěné, tak v elektronické podobě, a ke zveřejněnítěchto informací na webových stránkách obchodníka.

V

4, Zmény této smlouvy mohou být činěny pouze písemně, dle zásad stanovených v obchodních podmínkách
obchodníka.

5. Smluvnístrany se zavazujívzájemně se s dostatečným časovým předstihem informovat
by mohly mít vliv na plněnítétosmlouvy.
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6. Pokudbyseněkteréujednánítétosmlouvystaloneplatnýmčineúčinným,smluvnístranysezavazujínahradittakové
ujednání platným ujednáním v souladu s předmětem a účelemtéto smlquvy. Neplatnost či neúčinnost jakéhokoliv
ujednání nemá vliv na platnost a účinnostostatních ujednánítéto smlouvy.

7. Smlouva

je

vyhotovena ve dvou stejnopisech ,znichŽ po jednom obdrŽíkaŽdá ze smluvních stran,

8. Smlouva obsahuje následující přílohy:
Příloha č' 1 obchodnípodmínky obchodníka
Příloha č. 2 seznam odběrných míst zákazníka

9. Smluvnístrany prohlašujt, Že tato smlouva vyjadřuje jejich svobodnou
smlouvě své podpisy.
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