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NÁZEV: 
 

Veřejná zakázka na dodavatele el. energie 

 

ANOTACE: 
Na základě elektronické aukce je dodavatelem el. energie f. Amper Market,a.s. 
 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje výsledky výběrového řízení na dodavatele el. energie pro 
Město Žďár nad Sázavou. 
 
 

Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Úsek tajemníka a správy MěÚ: Odbor finanční: 

Odbor komunálních služeb: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor občansko-správní a OŽÚ 

Odbor dopravy: Odbor životního prostředí: Odd. správy měst. lesů a rybníků: 

Oddělení informatiky: Odd. fin. kontroly a inter. auditu Městská policie 

Projektový koordinátor: Krizové řízení: Technická správa budov města 

Zpracoval: TSBM 
 

Předkládá: ing. Kadlec Jaroslav 
 

 



 

Název materiálu: Veřejná zakázka na dodavatele el. energie 
 
Počet stran: 1 
 
Počet příloh: 4 
 
 
Popis 
Nadlimitní veřejná zakázka na dodávku zadanou v otevřeném řízení dle ustanovení § 56 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
 
 
Geneze případu 
V roce 2017 uzavřelo Město Žďár nad Sázavou smlouvu na dodávky el. energie s firmou Enwox 
Energy s.r.o.. Firma v srpnu 2017 ukončila dodávky el. energií. Město muselo využít institutu 
Dodavatel poslední instance a uzavřelo smlouvu s f. E.on, a.s. s platností do 28. 2. 2018. 
V prosinci 2017 byla vyhlášena nadlimitní veřejná zakázka na dodavatele el. energie. Zakázka byla 
vedena prostřednictvím komunikačního rozhraní JOSEPHINE a soutěžena formou elektronické 
aukce. 
 
V materiálu je tabulka srovnání objemů dodávek a cen od roku 2013. Dále pak záznamy z el. 
aukce a návrh smlouvy s vybraným dodavatelem. 
 
 
Návrh řešení 
Uzavření smlouvy s vítězem el. aukce 

 

 
Varianty návrhu usnesení 
Rada města po projednání schvaluje výsledky výběrového řízení na dodavatele el. energie pro 
Město Žďár nad Sázavou. 

 

 
Doporučení předkladatele 
K průběhu veřejné zakázky nebyly vzneseny námitky. Doporučujeme uzavřít smlouvu s f. Amper 
Market a.s. 
 
 
 
Stanoviska  
 



ROK 2013 EON ROK 2015 EON ROK 2017
ENWOX ENERGY 

s.r.o. ROK 2018 AMPER MARKET

CELKOVÁ CENA ZA SILOVOU ENERGII  spotřeba (MWh)

cena bez DPH 

(Kč/MWh) spotřeba (MWh)

cena bez DPH 

(Kč/MWh) spotřeba (MWh)

cena bez DPH 

(Kč/MWh) spotřeba (MWh)

cena bez DPH 

(Kč/MWh)

Cena za 1MWH pro MO, sazba C 01d, C02d, C03d 1127,075 1 088 Kč             1127,075 965 Kč                757,81 884 Kč                  748,604 1 005 Kč                

Cena za 1MWH pro MO, sazba C 25d, 26d   VT 964,86 1 259 Kč             949,052 1 085 Kč             717,53 884 Kč                  715,518 1 130 Kč                

Cena za 1MWH pro MO, sazba C 25d, 26d   NT 585,75 720 Kč                498,073 650 Kč                535,02 731 Kč                  518,869 755 Kč                   

Cena za 1MWH pro MO, sazba C 45d, C55d, C56d   VT 2,194 1 400 Kč             2,194 1 600 Kč             22,6 891 Kč                  22,603 1 115 Kč                

Cena za 1MWH pro MO, sazba C 45d, C55d, C56d   NT 18,038 1 100 Kč             18,038 1 300 Kč             102,47 895 Kč                  102,474 905 Kč                   

Cena za 1MWH pro MO, sazba C 62d 1395,86 904 Kč                1395,86 790 Kč                1317,81 700 Kč                  1316,9826 795 Kč                   

celková cena dle jednotlivých spotřeb 4093,777 4 147 529 Kč      3990,292 3 571 909 Kč      3453,24 2 729 614 Kč        3425,0506 3 117 570 Kč         



OTISK eAUKČNÍ SÍNĚ

Název elektronické aukce: Sdružené služby dodávky elektrické energie pro Město Žďár nad Sázavou

Typ elektronické aukce: Elektronická aukce dle zákona 134/2016 (id:1296)

Čas vyhlášení: 01.02.2018 16:00

Čas ukončení: 06.02.2018 11:12

Zadavatel: Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, PSČ: 591 01, Lukáš Karcol, +420 725 022 410, karcol@proebiz.com

Administrátor: Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, PSČ: 591 01, Česká republika, Lukáš Karcol, +420 725 022 410, karcol@proebiz.com

Měna: CZK

Protokol je platný k: 19.02.2018 15:12:38

Protokol vygenerován v: 19.02.2018 15:12:38

Pořadí Kód Název MJ Množství Cena

zadavatele

Celkem Min. nabídka AMPER MARKET

a.s.

E.ON Energie, a.s. Pražská

plynárenská, a. s.

Pořadí dle: [Pomocný výpočet] - Nabídková cena celkem za 3 roky (min) 1 2 3

∑ 3 117 570.9370 3 122 979.8954 3 380 895.1648

001. Sdružené služby

dodávky elektrické

energie pro Město Žďár

nad Sázavou

- - - - - - -

002. sazba C 01d, C02d, C03d MWh 748.6040 - 750 849.8120 1 003.0000 1 005.0000 1 003.0000 1 070.0000

003. sazba C 25d, 26d   - 

vysoký tarif (VT)

MWh 715.5180 - 808 535.3400 1 130.0000 1 130.0000 1 146.0000 1 146.0000

004. sazba C 25d, 26d   -  nízký

tarif (NT)

MWh 518.8690 - 384 481.9290 741.0000 755.0000 741.0000 886.0000

005. sazba C 45d, C55d, C56d 

- vysoký tarif (VT)

MWh 22.6030 - 25 202.3450 1 115.0000 1 115.0000 1 245.0000 1 172.0000

006. sazba C 45d, C55d, C56d 

-  nízký tarif ( NT)

MWh 102.4740 - 92 738.9700 905.0000 905.0000 980.0000 1 017.0000

007. sazba C 62d MWh 1 316.9826 - 1 039 099.2714 789.0000 795.0000 789.0000 888.0000

Nabídková cena celkem za 1 rok 3 117 570.9370 3 117 570.9370 3 122 979.8954 3 380 895.1648

Nabídková cena celkem za 3 roky 9 352 712.8110 9 352 712.8110 9 368 939.6862 10 142 685.4944

úspora

finanční vyjádření 1 695 200.1876 CZK

% vyjádření 15.3441 %

úspora2

Nej. vstupní cena 11 047 912.9986 CZK
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úspora2

Nej. výstupní cena 9 352 712.8110 CZK

úspora 1 695 200.1876 CZK

% vyjádření 15.3441 %

celkem

porovnávací nabídka 11 047 912.9986 CZK

min.možná nabídka - CZK

nejvýhodnější nabídka 9 352 712.8110 CZK

Průběh elektronické aukce Prodloužení kol

Čas vyhlášení - 01. 02. 18 16:00

1 Kolo 01.02.18 16:00:00 00:00:00

2 Kolo 06.02.18 10:30:00 00:00:22

Čas ukončení - 06. 02. 18 11:12

Počet prodloužení 11
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SOUHRNNÝ PROTOKOL ELEKTRONICKÉ AUKCE

Název elektronické aukce: Sdružené služby dodávky elektrické energie pro Město Žďár nad Sázavou

Typ elektronické aukce: Elektronická aukce dle zákona 134/2016 (id:1296)

Čas vyhlášení: 01.02.2018 16:00

Čas ukončení: 06.02.2018 11:12

Zadavatel: Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, PSČ: 591 01, Lukáš Karcol, +420 725 022 410, karcol@proebiz.com

Administrátor: Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, PSČ: 591 01, Česká republika, Lukáš Karcol, +420 725 022 410, karcol@proebiz.com

Měna: CZK

Pro určení pořadí uchazečů je určující: [Pomocný výpočet] - Nabídková cena celkem za 3 roky (min)

Počet položek celkem: 7

Počet položek aktivních: 6

Počet položek započítávaných do

celkové sumy:

6

Protokol je platný k: 19.02.2018 15:12:37

Protokol vygenerován v: 19.02.2018 15:12:37

Uchazeč Položek obsazených/celkem Vstupní Výstupní Pořadí uchazeče El. podepsání

protokolu

Ověření platnosti

el. podpisu

AMPER MARKET a.s. 6/6 11 659 174.2210 9 352 712.8110 1 Ano Platný

E.ON Energie, a.s. 6/6 11 463 918.9816 9 368 939.6862 2 Ano Platný

Pražská plynárenská, a. s. 6/6 11 047 912.9986 10 142 685.4944 3 Ano Platný

Nedílnou přílohou tohoto protokolu jsou protokoly o účasti jednotlivých uchazečů.
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PROTOKOL O ÚČASTI V E-AUKCI

AMPER MARKET a.s.

Název elektronické aukce: Sdružené služby dodávky elektrické energie pro Město Žďár nad Sázavou

Typ elektronické aukce: Elektronická aukce dle zákona 134/2016 (id:1296)

Čas vyhlášení: 01.02.2018 16:00

Čas ukončení: 06.02.2018 11:12

Zadavatel: Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, PSČ: 591 01, Lukáš Karcol, +420 725 022 410, karcol@proebiz.com

Administrátor: Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, PSČ: 591 01, Česká republika, Lukáš Karcol, +420 725 022 410, karcol@proebiz.com

Účastník: AMPER MARKET a.s. (plzak@ampermarket.cz), Antala Staška 1076/33a, Praha 4, Telefon: 734150310

Měna: CZK

Pro určení pořadí uchazečů je určující: [Pomocný výpočet] - Nabídková cena celkem za 3 roky (min)

Protokol je platný k: 19.02.2018 15:12:37

Protokol vygenerován v: 19.02.2018 15:12:37

Název kola Datum a čas začátku Délka (dny, hod., min.) Prodlouženo (dny, hod., min.)

Kontrolní kolo 01.02.18 16:00:00 04:18:30 00:00:00

Aukční kolo 06.02.18 10:30:00 00:00:20 00:00:22

Pořadí Kód Název položky MJ Množství Celkem Min. nabídka Vstupní Výstupní

001. Sdružené služby dodávky elektrické energie pro

Město Žďár nad Sázavou

- - - - -

002. sazba C 01d, C02d, C03d MWh 748.6040 752 347.0200 1 003.0000 1 245.0000 1 005.0000

003. sazba C 25d, 26d   -  vysoký tarif (VT) MWh 715.5180 808 535.3400 1 130.0000 1 370.0000 1 130.0000

004. sazba C 25d, 26d   -  nízký tarif (NT) MWh 518.8690 391 746.0950 741.0000 995.0000 755.0000

005. sazba C 45d, C55d, C56d  - vysoký tarif (VT) MWh 22.6030 25 202.3450 1 115.0000 1 355.0000 1 115.0000

006. sazba C 45d, C55d, C56d  -  nízký tarif ( NT) MWh 102.4740 92 738.9700 905.0000 1 140.0000 905.0000

007. sazba C 62d MWh 1 316.9826 1 047 001.1670 789.0000 995.0000 795.0000

Nabídková cena celkem za 1 rok 3 117 570.9370 - 3 117 570.9370

Nabídková cena celkem za 3 roky 9 352 712.8110 - 9 352 712.8110

Součet - 3 886 391.4070 3 117 570.9370

Název pomocného výpočtu Nejlepší hodnota Výstupní hodnota
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PROTOKOL O ÚČASTI V E-AUKCI

E.ON Energie, a.s.

Název elektronické aukce: Sdružené služby dodávky elektrické energie pro Město Žďár nad Sázavou

Typ elektronické aukce: Elektronická aukce dle zákona 134/2016 (id:1296)

Čas vyhlášení: 01.02.2018 16:00

Čas ukončení: 06.02.2018 11:12

Zadavatel: Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, PSČ: 591 01, Lukáš Karcol, +420 725 022 410, karcol@proebiz.com

Administrátor: Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, PSČ: 591 01, Česká republika, Lukáš Karcol, +420 725 022 410, karcol@proebiz.com

Účastník: E.ON Energie, a.s. (hana.vojtova@eon.cz), F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, PSČ 370 49 , Česká republika, Telefon: 545 141 251

Měna: CZK

Pro určení pořadí uchazečů je určující: [Pomocný výpočet] - Nabídková cena celkem za 3 roky (min)

Protokol je platný k: 19.02.2018 15:12:37

Protokol vygenerován v: 19.02.2018 15:12:37

Název kola Datum a čas začátku Délka (dny, hod., min.) Prodlouženo (dny, hod., min.)

Kontrolní kolo 01.02.18 16:00:00 04:18:30 00:00:00

Aukční kolo 06.02.18 10:30:00 00:00:20 00:00:22

Pořadí Kód Název položky MJ Množství Celkem Min. nabídka Vstupní Výstupní

001. Sdružené služby dodávky elektrické energie pro

Město Žďár nad Sázavou

- - - - -

002. sazba C 01d, C02d, C03d MWh 748.6040 750 849.8120 1 003.0000 1 215.0000 1 003.0000

003. sazba C 25d, 26d   -  vysoký tarif (VT) MWh 715.5180 819 983.6280 1 130.0000 1 366.0000 1 146.0000

004. sazba C 25d, 26d   -  nízký tarif (NT) MWh 518.8690 384 481.9290 741.0000 937.0000 741.0000

005. sazba C 45d, C55d, C56d  - vysoký tarif (VT) MWh 22.6030 28 140.7350 1 115.0000 1 467.0000 1 245.0000

006. sazba C 45d, C55d, C56d  -  nízký tarif ( NT) MWh 102.4740 100 424.5200 905.0000 1 188.0000 980.0000

007. sazba C 62d MWh 1 316.9826 1 039 099.2714 789.0000 982.0000 789.0000

Nabídková cena celkem za 1 rok 3 117 570.9370 - 3 122 979.8954

Nabídková cena celkem za 3 roky 9 352 712.8110 - 9 368 939.6862

Součet - 3 821 306.3272 3 122 979.8954

Název pomocného výpočtu Nejlepší hodnota Výstupní hodnota
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PROTOKOL O ÚČASTI V E-AUKCI

Pražská plynárenská, a. s.

Název elektronické aukce: Sdružené služby dodávky elektrické energie pro Město Žďár nad Sázavou

Typ elektronické aukce: Elektronická aukce dle zákona 134/2016 (id:1296)

Čas vyhlášení: 01.02.2018 16:00

Čas ukončení: 06.02.2018 11:12

Zadavatel: Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, PSČ: 591 01, Lukáš Karcol, +420 725 022 410, karcol@proebiz.com

Administrátor: Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, PSČ: 591 01, Česká republika, Lukáš Karcol, +420 725 022 410, karcol@proebiz.com

Účastník: Pražská plynárenská, a. s. (daniel.sir@ppas.cz), Česká republika, Telefon: 606730776

Měna: CZK

Pro určení pořadí uchazečů je určující: [Pomocný výpočet] - Nabídková cena celkem za 3 roky (min)

Protokol je platný k: 19.02.2018 15:12:37

Protokol vygenerován v: 19.02.2018 15:12:37

Název kola Datum a čas začátku Délka (dny, hod., min.) Prodlouženo (dny, hod., min.)

Kontrolní kolo 01.02.18 16:00:00 04:18:30 00:00:00

Aukční kolo 06.02.18 10:30:00 00:00:20 00:00:22

Pořadí Kód Název položky MJ Množství Celkem Min. nabídka Vstupní Výstupní

001. Sdružené služby dodávky elektrické energie pro

Město Žďár nad Sázavou

- - - - -

002. sazba C 01d, C02d, C03d MWh 748.6040 801 006.2800 1 003.0000 1 186.0000 1 070.0000

003. sazba C 25d, 26d   -  vysoký tarif (VT) MWh 715.5180 819 983.6280 1 130.0000 1 276.0000 1 146.0000

004. sazba C 25d, 26d   -  nízký tarif (NT) MWh 518.8690 459 717.9340 741.0000 954.0000 886.0000

005. sazba C 45d, C55d, C56d  - vysoký tarif (VT) MWh 22.6030 26 490.7160 1 115.0000 1 295.0000 1 172.0000

006. sazba C 45d, C55d, C56d  -  nízký tarif ( NT) MWh 102.4740 104 216.0580 905.0000 1 141.0000 1 017.0000

007. sazba C 62d MWh 1 316.9826 1 169 480.5488 789.0000 942.0000 888.0000

Nabídková cena celkem za 1 rok 3 117 570.9370 - 3 380 895.1648

Nabídková cena celkem za 3 roky 9 352 712.8110 - 10 142 685.4944

Součet - 3 682 637.6662 3 380 895.1648

Název pomocného výpočtu Nejlepší hodnota Výstupní hodnota
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r!J Amper Market 

Stránka 1 z 8 

Smlouva o sdružených službách dodávky elel<třiny pro hladinu NN 

UlavfE'ná dle usl. §50 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona a ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákonlku, v platném znění 

ID: VZ Žďár nad Sázavou 3/2018 - 2/2021 

Obchodník: 

Zákazník: 

Amper Market, a.s. 
Se sídlem: Antala Staška 1076/33a, 140 00 Praha 4 
IČ: 241 28 376 
DIČ: CZ24128376 
Zapsaný v obchod. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddll B vložka 17267 
Zastoupený: Ing. Janem Palaščákem, předsedou představenstva nebo 

Ing. Viliamem Gráczem, místopředsedou představenstva 
Číslo účtu: uvedené vždy na příslušných daňových dokladech (faktura, záloh. kalendář) 
Číslo licence: 141118584 

Zákaznická linka: 234 701400, email: info@ampermarket.cz 
Fakturační linka: 234 701417, email : fakturace@ampermarket.cz 

Kontaktní osoba: Ing. Karel Plzák, MBA 
Kontaktní email: verejny.sektor@ampermarket.cz 
Kontaktní telefon: 234 701411 

(dále jen jako .,Obchodník") 

Kultura Žďár nad Sázavou, Libušínská; 

Město Žďár nad Sázavou; 

ZUŠ Františka Drdly, Doležalovo nám. 4; 

Mateřská škola Žďár nad Sázavou; 

Sociální služby města; 

SPORTIS, příspěvková organizace; 

Poliklinika Žďár nad Sázavou; 

Knihovna M. J. Sychry; 

Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2; 

Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6; 

Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4; 

Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35 

(každý jednotlivý zadavatel uzavře s obchodníkem samostatnou smlouvu) 

Se sídlem: 
IČ: 
DIČ: 
Zastoupený: 
Číslo účtu: 
Kontaktní email: Kontaktní telefon: 

(dále jen jako ,.Zákazník") 

(společně jako ,.smluvní strany") 

AmperMarket,a.s. 
Antala Sta~ka 1 076/33a 
1<10 00 Praha 4 

T: +420 225 282 792 
zák. linka: +420 800 701313 
info@ampermarket.cz 

IČ: 24128 376 
DIČ: CZ24128 376 
www.ampermarkelcz 

Zapsáno v obchodním rejstřlku 
vedeném u Městského soudu v Praze v oddRu B. 
Vložce člslo 17267. 



r!J Amperr Market 

Stránka 2 z8 

Uzavírají níže uvedeného dne, měske a roku smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny 
náslcdujícfho znění: 

I. 
Předmět smlouvy 

1. Obchodník se zavazuje poskytnout Zákazníkovi sdružené služby dodávky elektřiny, tzn. dodávat 
sjednané množství silové elektřiny Zákazníkovi v odběrném místě, jakož i zajistit pro Zákazníka 
související službu v elektroenergetice - službu distribuční soustavy. Obchodník se dále zavazuje 
převzít závazek Zákazníka odebrat sjednané množství elektřiny z elektrizační soustavy, tzn. převzít 
odpovědnost za odchylku v daném odběrném mlstě. Zákazník tak může odebrat i většl nebo menší 
množství elektřiny, než jaké je uvedeno ve smlouvě a Obchodník vůči němu nebude za tuto 
odchylku uplatňovat žádné sankce. 

2. Zákazník se zavazuje elektřinu a související službu v elektroenergetice odebírat a zaplatit 
Obchodníkovi řádně a včas za skutečně odebrané množství elektřiny a související službu distribuční 
soustavy dohodnutou cenu. 

3. Práva a povinnosti Smluvních stran jsou bllže specifikovány v Obchodních podmínkách sdružených 
služeb dodávky elektřiny společnosti Amper Market, a.s., účinných od 1.1.2014, ze dne 
22 .11.2013, které jsou přílohou č. 1 této smlouvy a spolu se smlouvou tvoří nedllný celek (dále jen 
"Obchodní podmínky obchodníka"). 

ll. 
Specifikace 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. Zákazník prohlašuje, že má příslušná majetkoprávní oprávnění k odběrným místům uvedeným 
v předchozím odstavci a zavazuje se zajistit v souladu s platnou právní úpravou připojení 

odběrných míst specifikovaných v předchozím odstavci k distribuční soustavě příslušného 

provozovatele distribuční soustavy. 
3. V seznamu odběrných míst, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, je rovněž uveden rezervovaný 

příkon - hodnota jističe před elektroměrem, typ měření a distribuční sazba pro každé odběrné 
místo Zákazníka. Zákazník prohlašuje, že veškeré tyto údaje odpovídají údajům o odběrném místě 
uvedeným ve smlouvě o připojení odběrného místa k distribuční soustavě a smlouvě 

o distribuci/smlouvě o zajištění služby distribuční soustavy. Obchodník neodpovídá za chyby 
ve vyúčtování, způsobené uvedením nesprávných údajů o odběrném místě v příloze č . 2 této 
smlouvy Zákazníkem a Zákazník se zavazuje zaplatit Obchodníkovi cenu za sdružené služby 
dodávky elektřiny ve výši dle údajů uvedených ve smlouvě o připojení a smlouvy dle zajištění 
služby distribuční soustavy/smlouvy o distribuci s příslušným PDS. V případě, že Zákazník požaduje 
sjednat změnu distribuční sazby s příslušným provozovatelem distribuční soustavy oproti jeho 
současné distribuční sazbě, je povinen tento požadavek zaslat Obchodníkovi na 

adresu info@amp_eJ!:n_~rket.f.~ . 

4. Předávací místo je místem, ve kterém se uskutečňuje předání a odběr dodávky elektřiny, a které je 
v přípojkové nebo rozpínací skříni, na vývodu z transformační stanice či svodu z venkovního vedení 
nízkého napětí, ze kterého je připojeno odběrné místo specifikované v prvním odstavci tohoto 
článku. 

s. z důvodu provozních potřeb může být v průběhu trvání smlouvy měněn počet měřících nebo 
odběrných míst Zákazníka, a to jak zrušením odběrných míst uvedených v této smlouvě, tak 
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zřízením nových odběrných míst, v této smlouvě neuvedených. Obchodník se zavazuje i pro tyto 
případy garantovat cenu dle této smlouvy a neprodleně po oznámeni o zřízeni nového odběrného 
místa zahfljit dodávku elektřiny. 

111. 
tasová specifikace dodávek elektřiny 

1. Požadovaný termín zahájení dodávky: 01.03.2018 OO:OOh 

Obchodník neodpovídá za splněni požadovaného terminu zahájení dodávky elektřiny v případech, 
kdy dodávku elektřiny nebylo možné v tomto terminu zahájit z důvodů na straně Zákazníka, jiného 
dodavatele elektřiny, nebo provozovatele distribuční soustavy nebo v případě, že k zahájení 
dodávky elektřiny je třeba nejprve ukončit smlouvu se stávajícím dodavatelem elektřiny Zákazníka. 
Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že se v takovém případě nejedná o porušení smlouvy. 

IV. 
Podminky 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 nezahájí dodávky elektřiny Zákazníkovi 
v požadovaném termínu z důvodů na své straně, vyjma případů uvedených v čl. lil odst. 1, může 
se Zákazník po Obchodníkovi domáhat náhrady újmy, a to ve výši případného navýšení ceny 
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 Obchodnlk nenl povinen hradit újmu převyšující případné navýšení 
ceny elektřiny. 

3. Zákazníci s hodnotou jističe před elektroměrem 200 A a vyšší jsou v souladu s platnými předpisy 
povinni stanovit bezpečnostní minimum, kterým se rozumí nejnižší hodnota odebíraného výkonu, 
která je po ukončení výroby nezbytně nutná pro zajištění bezpečnosti technologie odběrného 
zařízení, vlivu na okolní prostředí a obsluhujících pracovníků. Zákazníci jsou povinni provést soupis 
jednotlivých spotřebičů a rozbor jejich bezpečnostního a technologického minima spotřeby a takto 
zjištěné bezpečnostní minimum uvést v této smlouvě. Zákazník tímto uvádl, že pro odběrná místa 
specifikovaná v čl. ll této smlouvy se stanovuje bezpečnostní minimum v příloze č. 2 této smlouvy. 

4. Zákazník tímto výslovně prohlašuje, že v případě, že hodnota bezpečnostního minima není 
vyplněna, rovná se hodnota bezpečnostního minima nule (O), tudiž přerušení dodávky elektřiny 
při regulaci odběru je možné do 1 hodiny od vyhlášení regulace na nulový odběr (regulační stupeň 
číslo 7). 

s. Zákazník se zavazuje od požadovaného termínu zahájení dodávky do skončení trvání této smlouvy 
odebírat elektřinu do odběrných míst dle této smlouvy pouze od Obchodníka Amper Market, a.s. 
a neuzavřít s jiným subjektem smlouvu, jejímž předmětem by byla dodávka elektřiny nebo 
sdružené služby dodávky elektřiny do těchto odběrných míst Zákazníka. Za porušeni této 
povinnosti, včetně případného odstoupení Zákazníka bez porušení smlouvy ze strany Obchodníka, 
se Zákazník zavazuje uhradit Obchodníkovi smluvní pokutu ve výší jedné poloviny ceny za dodávku 
silové elektřiny za předpokládaný objem elektřiny pro období od okamžiku porušení smlouvy 
Zákazníkem do sjednaného termínu skončení trvání této smlouvy dle č. Vll. odst. 2. (stanoveného 
jako součin počtu let, na který byla smlouva uzavřena a zároveň po který Zákazník neodebíral 
elektřinu dle podmínek této smlouvy, a předpokládaného objemu elektřiny uvedeného v seznamu 
odběrných míst Zákazníka v příloze č. 2 smlouvy pro všechna odběrná místa; počet let se 

verze č. 2017-07 

.11 



r!J Amper Market 

Stránka4 z8 

zaokrouhlí na dvě desetinná místa, a to i v případě, že relevantní období je kratší než 1 rok). 
Zaplacením smluvní pokuty ncní dotčen nárok na náhradu škody převyšující zaplacenou smluvní 
pokutu . 

V. 
Podmínky zajištění služby distribuční soustavy 

1. Zákazník uděluje Obchodníkovi souhlas, aby vlastním jménem a na vlastní účet uzavřel 

s p říslušným provozovatelem distribuční soustavy smlouvu o zajištění služby distribuční soustavy 
pro odběrné místo. Zákazník se zavazuje řídit se podmínkami distribuce elektřiny příslušného 
provozovatele distribuční soustavy. 

2. Bližší úprava práv a povinnosti související se službou distribuční soustavy je obsažena 
v Obchodních podmínkách obchodníka. 

Vl. 

Cena a platební podmínky 

1. Cena za dodávku silové elektřiny je smluvní. Smluvní strany sjednávají následující individuální 
cenové tarify pro veškerá odběrná místa Zákazníka dle příslušných distribučních sazeb: 

BA SIC 

AKU 

TOPENf 

OSV~TLENf 

stálý plat za OM Kč měsíčně 

Cena za dodávku silové elektřiny se sjednává pro celou dobu trvání smlouvy dle čl. Vll odst. 2. 
V případě, že dojde k prodloužení trvání smlouvy dle čl. Vll odst. 2 z důvodu posunu termínu 
zahájení dodávky, pro prodloužené období dodávky platí cena sjednaná v tomto odstavci pro 
poslední rok trvání dodávky. K cenám bude připočtena DPH a daň z elektřiny v souladu s platnou 
legislativou. 

2. Ceny za poskytování služby distribuční soustavy jsou stanoveny platným Cenovým rozhodnutím 
ERÚ. Tyto ceny nelze smluvně měnit. K cenám bude připočtena DPH v souladu s platnou 
legislativou. 

3. Zákazník je povinen sdělit Obchodníkovi, zda je současně rovněž výrobcem elektřiny, a pokud ano, 
výrobcem které kategorie. Zákazník tuto skutečnost uvede v příloze č. 2 této smlouvy. Pokud 
Zákazník Obchodníkovi nesdělí výše uvedené údaje dle skutečného stavu, nenese Obchodník 
odpovědnost za nesprávné vyúčtování ceny za distribuci elektřiny a následnou potřebu opravy 
účetních dokladů. 

4. Zákazník se zavazuje hradit Obchodníkovi převodním příkazem měsíčně zálohové platby 
za dodávku elektřiny ve výši 100 % předpokládané spotřeby na dané období dle sjednaného 
zálohového kalendáře, na základě platebního předpisu záloh pro všechna odběrná místa Zákazníka 
s přiloženým rozpisem odběrných míst. Měsíční zálohy jsou splatné v jedné splátce vždy k 15. dni 
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příslušného kalendářního měsíce . Pro Zákazníka, který je plátcem DPH a nespadá do režimu 
přenesení daňové povinnosti, sloužl jako daňový doklad platební předpis záloh, odpočet daně 
na základě tohoto daňového dokladu lze uplatnit pouze v případě uhrazení částky předepsané 
v platebním předpisu záloh. 

5. V případě, že je elektřina dodávána do více odběrných míst Zákaznlka, může Zákazník zvolit 
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 zálohováni a souhrnná fakturace), pro jednotlivá odběrná místa 
samostatně (samostatné zálohováni, samostatná fakturace) či pro jejich zvolené skupiny 
(skupinové zálohování, skupinová fakturace). Zákazník tímto požaduje 

;~ souhrnné zálohování a souhrnnou fakturaci všech odběrných míst uvedených v příloze č. 2 
této smlouvy. 

8 samostatné zálohování a samostatnol:l fal(tl:lraci jeelnotlivých oelběrných mísH:weden·;·ch 
v příloze č . 2 této smlei::!Vlf;-

8 skupinové zálohování a skl:lpinovol:l fakturaci jeanotli•,•ých odběrných míst l:lveden•(eh 
'J-f')ffioze č. 2 této smlouvy, Pokl:l€1 Zál<azník zvolí sl<upino·,<ou faktwraci, je povinen 
jednotlivé sl<upiny oelběrných míst označit 'I seznam~:~ odeěrn·ích mfst v přrloze č. 2 této 
smlol:lvy. 

B-se1:lhrnné zálohování a samostatnol:l fal<t~:~raci jeanotliv·ích odběrných míst wveelen•ích 
v příloze č. 2 této smlo4:1vy. 

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, nejdříve po uplynutí 12ti měsíců od zahájení 
dodávky, a to po provedení vyúčtování odběru elektřiny nebo po provedení samoodečtu 
Zákazníkem. 

6. Vyúčtování odběru elektřiny Obchodník zašle Zákazníkovi po provedení odečtu odebrané elektřiny 
provozovatelem distribuční soustavy. Zákazník může rovněž zvolit tzv. samoodečet elektřiny, 
kdy Zákazník sám provádí odečet odebrané elektřiny na svém elektroměru po skončení níže 
zvoleného období a údaje o stavu elektroměru zasílá Obchodníkovi. Údaje je Zákazník povinný 
zaslat na Obchodníkem stanoveném formuláři dostupném na webových stránkách Obchodníka 
do S. dne následujícího kalendářního měsíce po skončení daného období, a to na e-mailovou 
adresu faktur~ce~..!JlP~rmarket.cz. Na základě údajú 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 distribuční soustavy. 

O požaduji vyúčtování elektřiny na základě samoodečtů -měsíčně 
O požaduji vyúčtování elektřiny na základě samoodečtů -čtvrtletně 
O požaduji vyúčtování elektřiny na základě samoodečtů - pololetně 

O požaduji vyúčtování elektřiny na základě samoodečtů -ročně 

7. Cenu za dodávku elektřiny a za zajištění služby distribuční soustavy Zákazník uhradí převodním 
příkazem na základě faktury vystavené Obchodníkem s přiloženým vyúčtováním odběrných míst, 
a to vždy po skončení příslušného fakturačního období, v němž se dodávka realizovala. Faktury 
jsou splatné do 15 dnů ode dne vystavení faktury. Dnem zaplacení se rozumí den připsání platby 
na účet Obchodníka. Připadne-li poslední den lhůty pro zaplacení faktury na den pracovního klidu, 
je posledním dnem lhůty pro zaplacení faktury první následující pracovní den. 

8. Zákazník může požadovat a Obchodník se pro tento případ zavazuje zasílat Zákazníkovi veškerá 
vyúčtování a faktury formou elektronických prostředkú. Tato povinnost se považuje za splněnou 
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umlstěnlm vyúčtování a/nebo faktur na zákaznickém portálu Obchodníka v sekci dostupné 
Zákaznlkem. 

9. Zákaznlk je povinen sdělit Obchodnlkovl informace, na jejichž základě Obchodník může 

jednoznačně stanovit režim DPH pro účely vystaveni daňových dokladů (běžný režim nebo režim 
přeneseni daňové povinnosti). Dále je Zákazník povinen bezodkladně Obchodníkovi hlásit změny 
ovlivňující aplikaci režimu DPH pro účely vystavení daňových dokladů {zejména zahájeni vlastní 
výroby elektřiny, získání licence na výrobu elektřiny nebo obchod s elektřinou, apod.). 

Vll. 
Platnost a trvánf smlouvy 

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvnlml stranami. 
2. Smlouva je uzavírána na dobu určitou do 28.02.2021 24:00h bez možnosti automatického 

prodlužování. 
3. V případě, že tato smlouva má být dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv {zákon o registru smluv), 
zveřejněna v registru smluv, Zákazník se zavazuje tuto smlouvu zveřejnit v registru smluv do 30ti 
dnů od jejího uzavřeni. Poruší-li Zákazník tuto svou povinnost, je povinný nahradit Obchodníkovi 
vzniklou újmu, včetně ušlého zisku. 

4. V případech zrušeni odběrného místa, zejména z důvodu převodu vlastnických práv k odběrnému 
místu, odstranění odběrného místa, demolice, zničení živelnou pohromou, je Zákazník oprávněn 
ukončit smluvní vztah k danému odběrnému mfstu nejpozději do 30 dnů ode dne oznámeni 
Obchodníkovi o zrušení odběrného místa, a to bez finančního nároku Obchodníka. 

5. V případě, že smlouva byla uzavřená prostřednictvím prostředků komunikace na dálku {zejména 
vyplněním online formuláře na webových stránkách Obchodníka ww.w .. amgermarket_. cz) nebo 
mimo prostor obvyklý pro podnikání Obchodnfka a Zákazník je spotřebitelem, je Zákazník 
oprávněn od smlouvy písemně odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. 

6. Obchodník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že Zákazník je v prodlení s placením za 
sdružené služby dodávky elektřiny, včetně úhrady záloh, po dobu delší než 14 dnů. Odstoupení 
bude účinné k datu uvedenému v odstoupení, které nenastane dříve než ke dni doručení 

Zákazníkovi. 
7. V přfpadě, že Zákazník na sebe podá nebo na Zákazníka bude podán insolvenční návrh, je 

Obchodník oprávněn od této smlouvy odstoupit. Odstoupení bude účinné k datu uvedenému 
v odstoupení, které nenastane dříve než ke dni doručení Zákazníkovi. 

8. Smlouvu lze ukončit rovněž postupem stanoveným v Obchodních podmínkách obchodníka. 
9. Dojde-li k ukončení smlouvy, avšak nový dodavatel elektřiny nepodá v systému operátora trhu 

žádost o změnu dodavatele pro některá z odběrných míst Zákazníka uvedených v příloze č. 2 této 
smlouvy, je Obchodník oprávněn dodávat elektřinu do takových odběrných míst Zákazníka do 
doby, než dojde ke změně dodavatele pro tato odběrná místa v systému operátora trhu. Zákazník 
je povinný za dodávku elektřiny dle předchozí věty zaplatit Obchodníkovi cenu dle ceníku 
Obchodníka pro podnikatele (Amper Business) dle příslušné distribuční sazby, platného ke dni 
ukončení smlouvy. Tato povinnost Zákazníka trvá i po ukončení smlouvy. 
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Vlil. 

Obchodní podmínky obchodníka 

1. Zákazník svým podpisem potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy převzal 
od Obchodníka Obchodní podmínky obchodníka ze dne 22.11.2013 upravující obchodní a 
technické podmínky dodávky elektřiny a zajištění distribuce elektřiny a systémových služeb. 
Zákazník prohlašuje, že se řádně seznámil s celým obsahem této smlouvy a Obchodních podmínek 
obchodníka ze dne 22.11.2013 a že všem ustanovenlm smlouvy a Obchodnlch podmínek 
obchodníka a jejich významu porozuměl a že žádné ustanovení smlouvy a Obchodních podmínek 
obchodníka pro něj není nesrozumitelné nebo nečitelné. 

2. Smluvní strany se dohodly, že Obchodník je oprávněn Obchodní podmínky obchodníka měnit či je 
nahradit novými (dále jen "změna OP"). Změnu OP zveřejní Obchodník nejméně 30 dnů před 
účinností změny OP na svých internetových stránkách www.ampermarket.cz a ve svém sídle. 
O změně OP bude Obchodník Zákazníka rovněž informovat odesláním oznámení na emailovou 
adresu Zákazníka či na adresu pobytu/sídla uvedenou v této smlouvě, ve lhůtě 30 dnů před 
účinností změny OP. 

3. Zákazník je v případě nesouhlasu s navrhovanou změnou OP oprávněn od smlouvy odstoupit, 
a to způsobem a ve lhůtě stanové v čl. XI. odst. 6 bod (ii) Obchodních podmínek obchodníka. 

4. Neodstoupí-li Zákazník stanoveným způsobem od smlouvy, nahrazuje změna OP stávající 
Obchodní podmínky obchodníka a stává se součástí této smlouvy, s účinností k datu uvedenému 
ve změně OP. 

S. V případě rozporu smlouvy a Obchodních podmínek obchodníka mají přednost ustanovení této 
smlouvy. 

IX. 
Závěrečná ustanoveni 

1. Tuto smlouvu lze uzavřít pouze bezvýhradným přijetím návrhu smlouvy. Jakákoliv změna 
či odchylka od návrhu smlouvy či Obchodních podmínek obchodníka se považuje za nový návrh, 
nikoliv za přijetí návrhu s výhradami. 

2. Změny této smlouvy mohou být činěny pouze písemně, dle zásad stanovených v Obchodních 
podmínkách obchodníka. 

3. Smluvní strany se zavazují vzájemně se s dostatečným časovým předstihem informovat 
o veškerých změnách, které by mohly mít vliv na plnění této smlouvy. 

4. Obchodník poskytne po skončeni trvání smlouvy zákazníkovi na základě jeho písemného 
požadavku soubor dat v elektronické podobě, obsahující kompletní údaje o realizované dodávce 
elektřiny v rozsahu fakturačních dokladů za celé období dodávky. 

S. Pokud by se některé ujednání této smlouvy stalo neplatným či neúčinným, Smluvní strany 
se zavazují nahradit takové ujednání platným ujednáním v souladu s předmětem a účelem této 
smlouvy. Neplatnost či neúčinnost jakéhokoliv ujednání nemá vliv na platnost a účinnost ostatních 
ujednání této smlouvy. 

6. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze Smluvních stran. 

verze c. 20 17-07 
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l. Smlouvil obsahuje následující přílohy: 

Příloha č. 1 Obchodní podmínky obchodníka 
Přfloha č. 2 Seznam odběrných mfst Zákazníka 

8. Smluvní strany prohlašuji, že tato smlouva vyjadřuje jejich svobodnou a skutečnou vůli, a na důkaz 
tohoto připojují ke smlouvě své podpisy. 

V Praze dne 8.1.2018 

Am ~r arket, a.s. 
Ing. Karel Plz~k, NIBA, v plné moci 
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Pffioha č.2: seznam odběrných mlst ůkaznika z.lkaznik (I ): 

potet~zf + bo!zpeblostnl rWÍ rob> I typ smlouvy se dvojici dodav.otel (AM Vypcvid4 
hcdnotajlstleo distribučnl lyp minlmumQistiě výrobce (AHO x NE) spctlebaVT spotřel>a NT stávajícím v pP!padě zrniny vYI>avědni AM? pled:>ctláéan e sla:p~ 

EAH unce f.p. Pse mbto (A) sazba rněl'enl nad ZOO A) I. nebo ll . katecorle (MY/h) (MWh) dodavatelem zákaznilol) lhůta (ANO/NEl zahJieni~ ~=c•• 
I 

I I 
: 

I I I 
I 

I 
I 

I I 
I I I 

I 
I I I 

I 

I I 

I 

SO<Jčet o 
• Pokud je ve smlouv~ dohodnutá skupinová fakturace. označte vfechna OM jedné fakturami skupiny stejným číslem 

Typy mi1ení: a) mi!fenl typu A. kterým je průběhové mi!lenls dálkovým den nim pfenosem lldajů, a prúbi!fný záznam sti'ednl hodnoty výkonu ra mě Rci interval prav.ldi p římo mi!lici zalizenl nebo 
b) měřeni typu 9, kterým je pniběhové měřeni s dálkovým jiným nef den nim plenosem údajů, • pniběfný úznam stlednf hcdnotyvýlcor.u Z> mělicf interval provádí plimo měr;d zaPizenl; pokud neni mol~ us~it d:lllcovY plenes údajů z technickýcll důvodů, ~ 

mofné plenos údaj6 provést jiným způsobem, nebo 
c} měPen( typu M, lct~rýrn je mflenf s d~lltovýrn p1enosem údajů, které neni m!1enim typu A ani mf1~nlm typu B; pokud neni mo:n~ uskutečntt diilkOVV pPenos údaj Ci z tec.hnidcých d..:rvodů, je motné ~fenos ůdaj:j pravts'! fanVm způ~m. nebo 

d) ml!lenl typu C. kterým je ostatnl měřenL 

(S<znam bude dopln~n vtdyo odběrná mlsta konkrétního zadavatele, se kterým bude u1.a-.lrána smlouva· v rozsahu dle plllony e.3 zadávoci dokumentace) 
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