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Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny
pro hladinu NN

uzavřená dle ust. § 50 odst. 2zákonač.458/2OOO§b., energetického zákona a ust. § ].746 odst. 2zákonač.89/20].2
Sb,, občanskéha zákcníku, v platném znění

lD;

0bchodník; AmperMarket,a.s.

Se sídlem Antala Staška 1.o76/33a, i40 00 Praha 4

lČ:24t28 376

DlČiCZ24728376

Zapsaná v abchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B viožka t7267.
Zastoupená lng. Janem Palaščákenr, předsedou představenstva nebo lng. Vilianrem Eráczem,

místopředsedou představenstva

Číslo účtu: uvedené vždy na příslušných daňových dokladech (faktura, zálohový kalendář)

Číslo licence: 141118584

Kontaktníosobal Ing. Helena Maderová

Kontaktní e-mail: hmaderova@seznam.cz
Kontaktnít€lefon: 7 2 4 I I 2 6 4 5

Zákaznická l i n k a : 2 2 5 282 7 g 2, e - m a i l : i n fo @ a m p e r m a rket, cz

Fakturační linka: 225 282790, e-mail; fakturace@ampermarket.cz

(dále jen iako ,,obchndník"}

Zákazník: Základní škola a Mateřská škola Študlov, okres Vsetín

se sídlem: Študlov zo

756 12 Horní Lideč

lČ: 7 O 9 9 B 41B
DlČ: cz7099B4t8
Zastoupený: Mgr. Ludmilou Proislovou

ředitelkou školy

Bankovní spnjení; Komerční banka, a,s.

číslo účtu: 19 - 73473 B0227 0100
kontaktní osoba:

Kontaktníe-mail: Mgr. Ludmila Proislová

Kontaktnítelefon] 6 0 3 4 B 7 9 9 7
(dále jen iako ,,zákazník")

(společně jako,,smluvní strany")

Uzavírají níŽe uvedeného dne, měsíce a roku smlouvu o sdružených službách dcdávky elektřiny následujícího znění:
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I.
Předmět smIouvy

0bchodník se zavazuje poskytnout zákaznikavi sdružené služby dodávky elektřiny, tzn. dodávat sjednané mnržství
silové elektřiny zákazn(kovi v odběrném místě, jakož i zajistit pro zákazníka distribuci elektřiny a systómové služby,
0bchodník se dále zavazuje převzít závazekzákazníka odebrat sjednané množství elektřirry z elektrizačnísoustavy,
tzn. převzít odpovědnost za odchylku v cianém odbÉrrrém rnístě. Zákazník tat{ může ndebrat i větší nebo menší
množství elektřiny, než jaké je uvedeno ve snlnuvě a obchndník vůči němu nebude za tuto odchylku uplatňovat
žádné sankce.

Zákazník se zavazuje zaplatit cbchodníknvi řádně a včas za skutečně odebranó množstvi elektřiny, distrihuci
elektřiny a související služby dohodnutou čenu.

Práva a povinnosti smluvních stran jsou blíže specifikovány v 0bchodních pntlmínkách sdružených služeb dodávky
elektřinyspolečnnstiAmperMarket,a,s,,účinnýchod1,]",20]"4,zedne22.11 aCI13,kteréjsoupřílchouč,ltéto
smlouvy a spolu se smlouvou tvořínedílný ceiek idále jen,,obchoc.lnípodmínky obchodníka"),

il,
Specifi kace odběrného místa

1. Odběrné místo (případně více odbčrných rníst) zákazníka je specifiknváno v §amostatnó příloze č 2 tétn smlouvy
(dále společně jen jako,,odběrnd mísio"},

2 Zákazníkprohlašuje,že má příslušná majetkoprávníoprávněníkodběrným místům uvedenýmvpředchozím odstavci
a zavatuje se zajistit v souladu s platnou právníúpravou připojení odtrěrných rníst specifikovaných v předchozím
odstavci kdi§tribučllísoustavě příslušnéhn provozovatele distribučnísoustavy,

3. Předávací místo 1e místem, ve kterém se uskutečňuje předání a odběr dodávky elektřiny, a které je v přípcjkovd
nebo rozpínacískříni, na vývodu z transformačnístanice či svodu z venkovního veciení nízkého na pětr, ze kterého je
připojeno odběrnó rnísto specifrknvané v prvnirn odstavci tnhoto článku,

4, Z důvodu provozních potřeb může být v průbéhu trvání smlouvy měněn počet měřících nebo odběrných míst
zákazníka, a io jak zrušením odběrných míst uvedených v této srnlouvě, tak zřízením navých odběrných míst, v této
smlouvě neuvedených, 0bchodník se zavazuje i pro tyto případy garantovat cenu dle této smlouvy a neprodleně po
oznámenío zřízení novóho odběrného místa zahájit dodávku elektřiny.

III.
Časová specifi kace dodávek eIektřiny

1.Požadovanýtermínzahájenídodávky: 0 1 0 1 ,20I6 00:00h

0i:chodník neodpovídá za splnění požadovaného termínu zahájení dodávky elektřiny v případech, kdy dodávku
elektřiny nebylo možné v tomto termínu zahájit z důvodů na straně zákazníka, jiného dodavatele slektřiny, nebo
provozovatele distribučnísoustavyi zákazník bere na vědam ía souhlasi s tírn, že v takovém případě hude elektřina
zákazníkovi dodávána po dobu trvání srnlouvy uvedenou v čl Vll, odst. 2 smlouvy adg dne skutečného zahájení
dodávky elektřiny obchodníkem,

IV.
Podmínky dodávky elektřiny

1. Obchodník se zavazuje dodávat zókazníkovi elektřinu za podmínek uvedených v této smlouvě a nbchndnich
podmínkách obchodníka,

2. Smluvní strany se dohodly, že pokud obchodník nezahájí dodávky elektřiny zákazníkavl v požadovaném termínu
z důvodů na své straně, může se zákazník po ohchodníkovi domáhat náhrady újmy, a tn ve výši případného
navýŠení ceny elektřiny, kterou zákazník byl nucen hradit jinému dodavatÉli po období po které byl obchodník
v prodlení se za|rájením dodávky elektřiny, ve srovnání s cenou elektřiny uvedenou v této smlouvó, smluvní
§trany se dohodly, že obchodník není povinen hradit újmu převyšující případné navýšení ceny elektřiny.

J.
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3. Zákaznícl s hodnntnu jistiŮe před elektroměrem 200 A a vyššíjsou vsouladu s platnými předpisy povinni stnno-
vit bezpečnostní minimum, kterýrn se rozutní nejnižší hodnota ndebíraného výkonu, která jn pn ukončení výroby
nezbYtně nutná pro zajištění bezpečnosti technologie odběrného zařízenr, vlivu na okolní prostředí a obsiuhu_
jících pracovníkÚ. Zákaznici jsnu povinni provést scupis jednntlivých spotřebičů a rozbor jejich bezpečnostníhn
a iechnologického minima spntřeby a takta zjištěné bezpečnnstnírninimum uvést vtéto smlouvě, Zákazník tím-
to uvádt, Že prn odbětné místo specifikované v čl. ll této smlouvy se stalrcvuje ndsledující bezpečnostníntinirnum
(viz. Příloha č. 2)

4, Zákazník íítnto výslovně prohlašuje, že v případě, že hodnota bezpečnnstníhn minirna není vypinétra, rnvná
se hodnota bezpečnostního minima nule (0), tudíž přerušení dndávky elektřirry při regulaci odběru je možné
do l" hodiny do vyhlášení regulace na nulový oclběr {re gu|ačrrístupeň číslo 7).

V.
rodmínky distribuce elektřiny a systérnovýcfu s!užeb

Žákazník uděluje obchodníkavi souhlas, aby vlastním jménem a na vlastníúčet uzavřel s příslušným provnzovatelem
distribuČní sOustavy smlnuvu o distribuci pro odběrné místo. Zákazník se zavazuje řídit se podmínkami distribuce
e l e ktři ny p řísl u šné h o p rovozclvat e l e d istri b uč n í sou st avy,

BliŽŠÍ Úprava práv a povitlností související s distrihucí elektřiny a poskytovánim systénlovii,ch služeb je obsažena
v obchodních podmínkách ohchndníka,

\ru,
Cena a platební podmínky

]", Cena za dodávku silové elektřiny je snrluvní, §mluvní strany sjednávají následující individuální cennvó tarify pro
veškerá odběrná místa zákazníka dle příslušných distribučních sazeb:

l,

Am BU§lhlEss
Název p[9duktu

BASlC
!i:tl!qq{Llí;§ř _ _
C0]"d, CO2d, CO3d

VT (Kčl_!4!V_t!

975
NT (Kč/MWh)

AKU C25d, C26d II25 77o
AKU 16 C35d 1070 945
TOPEN C4.5d 1 105 945
TOPENl 22 c55d, C56d 1115 950
0SVETLENl [62d 725

Pevná platba za odběrné místo

-|
50

Cena za dodávku silové elektřiny s* siednává pro celou dobu trvánísgrlouvy dle čl V|| ocist, 2, K cenám bude připočtena
DPH dle příslLlšné sazby a daň z elektřiny v saularju s platnou legislativou,

2 Ceny za poskytováni distribuce elektřiny a související služi:y jsnu stanoveny platným Cenovým rozhndnutím řHÚ,
Tyto ceny nelze smluvně měnit. K cenám bude připočtena DPH dle příslušné sazhy,

3. Zákazník je povinen sdělit obchorlníkovi, zda je současně rovněž výrobcem elektřiny, a pokud ano, výrobcem kterd
kategorie, Zákazník tedy tímt0 prohlášuj*, ž§

není vlí,robcem elektřiny

Pokud zákazník obchndníkovi nesdělívýše uvedené údale dle skutečnélro stavu, nenese obchodník odpnvédnost za
nesprávné vyúČtovánícenyza distribuci elektřinya následnou potřebLl opravy účetních dnkladů,
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Zákazníksezavazuje hradit obclrndníkovipřevodním příkazem měsíČně zálnhnvé platbyza dodávttu elektřinydle
zálohového kalendářevevýši 100 % předpokládandspotřebynadanéabdobí MěsíČní zálnhyjsnusplatné
v iedné solátce vždy k 15. dni příslušného kalendářního měsíce.

V případě, že je elektřina dod*vána do více odběrných míst zákazníka, může zákazník zvolit souhrnné, samostatné
nebo skLlpinovó zálohování a fakturaci, Zálohové kalendáře, zálohovó faktury, faktury a jiné daňnvd doklady
lze vystavit pro všechna odbérná mígta uvedená v příinze č" 2 (souhrnné zálnhnvdní a souhrnná fakturane}, pro

iednotlivá odběrná místa samostatně (samastatné ZálohůVdnl, samostatná takturacg} či pro jejich zvolsné skupiny
(skupinové zá|ohování, skupinavá ťakturace }. Zákazník tlmto požadLije

souhrnnézálohováníasouhrnnoufakturacivšechcldbórnychmístuvedenýchvpťílozeč 2tétosmlouvy,

samostatné zálohování a §amů§tfftnOu fakturaci jeclnntlivycit odběrných mtst uvedených v příloze č, 2 této
smlouvy,

skupinové zálohování a skupinavou fakturaci jednctiivých odbórných rníst uvedených v příloze č 2 této
smlouvy, Pokud zákazník avnlí skupinovou fakturaci, je povinen jednotlivó skupiny odběrných míst nznačit
v sgznámu aclběrných tníst v přilnxe č. 2 této snlouvy,

souhrnnó zálnhovánía sarTOstfitnOLL fakturacijeclnntlivých odběrných mist uvedených v příloze č, 2 léto
smlnuvy.

V případě, že zákazník nezvolí žádnnu z vyše uvedených variant, platl že požaduje snuhrnnou fakturaci všech
odběrných mist uvedených v pťíloze č" ž tÉtn smlouvy, Zpúsnh ťakturace odběrných mist lze měnit pouze jedrrnu

ročně, nejdříve pn uplynutílZti rně§ťců nd zahájenídodávky, a tn po provedenívyúčtováníodběru elektřiny nebo po
provedení sa mondeňtil zákazn íketn,

Vyúčtování odběru elektřiny obchodník zašle zákazníkovi po prnvedeni odečtu odebranó elektřiny provozovatelenr
distribuční soustavy, Zákazník může rnvněž zvolit tzv. samnadečet elektřiny, kdy zákaznik sám provádí odgčet
odebranó elektřiny na svénr elektromĚru po sknnčení níže zvn|eného období a údaje 0 stavu elektroměru zasilá
obchodníkovi, Udaje je zákazník povinný zaslat na obchoclníkem stanoveném formuláři dostupném na webových
stránkách obchodníka do 5, dne následujícího ka]endářníhn měsíce po skončenídanéha období, a to na e-mailnvou
adresu fakturace€antperrnarket,cz, Na základě údajů od zákazníka obchodník vystaví fakturu za odebranou
elektřinu. Zákazrrík se zavazuje uhradit obchodnikovi případný rnzdíl mezi zákaznikem nahlášeným množství
odebrané elektřiny a množství odebrané elektřiny zjištěnlim na základě odečtu provederróho provozovate}etn

distribuční soustavy,

požaduji vyúčtování elektřiny na základě samnndečtů * měsíčně čtvrtletně pololetně rnčně

f,enu za dodávku elektřiiry, za poskytovánídistribuce elektřiny a za souvisejícíslužby zákazník uhradí převodním
příkazem na základě ťaktury vystavené ohchodníkem, a to vždy po skončení příslušnéhn fakturačního období"
Fakturyjsousp|atné 15 dnůoddatavystaveníBližšíúda]ejsouspecifikoványvobchndnícltpodmínkách
obchodníka.

Zákaznik může požadovat a obchodník se pro tentn případ zavazuje zasílat:ákazníkovi veskerá vyuňtnvání a faktury
formou elektronických prostředků,

WL
P|atnost a trvání smlouvy

Smlnuva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními strananri a účinnosti dnem zaháiellídodávky elektťiny
obchndníkem zákazníkovi.

Smlouva je uzavírána na dobu určitou v délce jeden (1) rok od data zahájení dodávky elektřiny.

V případech zrušeníodbět,ného místa, zejmóna z důvodu převndu vlastnických práv k odhěrnému místu, odstranění
odběrného místa, clemr:lire, zničení živelnou pohromou, je záltazník oprávněn ukončit smluvní vztah k danému
odběrnému místu nejpozději do 30 dnů ode dne oznámení nhchodníkovi o zrušení ndběrného mista, a ta bez
fi nančního náraku obchndníka.

ffuŤ;r,tu i l]li
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J.
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4.

1.

Vlll"
0bchodní podmínky obchodníka

Zákazník svýrn pndpisem potvrzrije, žc převza1 od obchodnťka ohchodnípodmínky nhchodníka ze dne ž2. 11 2013
upravujíníobchodrría technické podmín ky dndávky elektřiny ff řsjištěnídistrihuce elektřiny a systémových služeb.

Smluvní §trany §e dnhodly, že nbchndník je nprávnón nbchodni podmínky crhclrudníka měnit či je nahradit
novými (dále jen ,,změna 0P"), žrnónil ůP zveťejníobchr:cittik nejméně 30 dnú přecl účinnostízměny fiP na svých
internetnvých stránkách wwwafi,]p§rrnarket,cz a ve svém sídl*, 0 změně 0P bude obchodník zákazníka rovněž
informovat ocleslánírn oznárnení na e*mailovou adresLl zókazníka či na aclresu pflhytu/sídla uvedenou v této
smlouvě, ve lhůtě 30 dnů pt'ed účinnostízměny 0P

Zákazníkje v přírlac]ě nesouhlasu § navrhnvánou změnou 0P nptávněn od smlouvy otlstoupit, a to zpťtsobem a ve
lhůtě stanové v čl, Xl. odst. 6 bnd (ii} nbchndnich podmínek nbchodníka.

Neodstoupí*|i zákazník stanOvenýln způsni:em od snllnLlvy, nahrazuje změna il[} stávající obchodní podmínky
obchodníka a stává se součásiítótn smlouvy, s účinnnstí k datu uvedenému ve zrněně 0F,

5. V případě rozporu smlouvy a obchnrlních podmínek oirchorjníkn majipřeclnnst ustannvenítéto smlouvy,

IX.
prohlá§ení tákazníka

7, Zákazník tímtn prohlašuje, že tlávrh tétn srnlouvy a návt,h nbr:hodních podmínek nhchndníka ze dne 22.1]. 2013,
které tvoři přílohou č, ]. tét0 srnIouvy, mu byiy poskytnuty v dcstatečnóm pře dstilru pťed uzavřením smlouvy a že se
řádně seznánril s celým obsahent tótn smlouvy a obchnciních podmínek obchndníka ze dne 22,11, 2013, Zákazník
dále prohlašuje, že všem ustanove ním smi*uvy a obchodttích podmínek obchodníka n ]ejich významu pornzuměl
ažežádné ustanovenísmlouvya obchadních podmínekobchodníka pro něj nenínesrozumiteiné nebo nečítelné.

2, Zákazníktímto výslovně prohlašuje, že poro:umě|tnntu, že dle čl, ll, ndst. 6 a 7 nbchndnťch podmínek obclrndníka ze
dne 22,11. 20].3, pokud by ohchnd nik nernohl začít dnddvat ele ktřinu v požadovaném termínu, platí:

(i) obchodník není adpovědnxi za nezahájení dodávky v prnžadovaném termínu, pokud dodávku nelze zahájit
z důvodů na straně zákazníka (např, n*dodání plné moci k ukončení smlouvy o dndávce elektřiny s původním
dodavaŤelem zákazníka); nbnhndník je nprávněn v taknvém případě ad smlouvy písemné odstoupit. Pokud
obchodník nd smlouvy neodstnupí a dodávku lze aahájit v pczdějším termínu, začne obchndník dodávat
elektřinu zákazníkovi v pozdĚjším terrnínu;

(ii} obchodník není odpovědný aa nezahájení dndévky v požadovanétn termínu, pokud obchndnik nemůže
zahájit doclávky elektřiny v dnhndnutém term|ilU z důvodů na straně jinóhc rJnclavatele elektřiny, nhchodníka
s elektřinou nebo provozovfrtel* distribuční snustavy; obchodník i zákazník jsctL oprávněni v takůvim případě
od smlouvy písemně odstoupit;

(iii) zákazník je oprávněn od smlnuvy ptsemně odstnupit v případě, že obchgriník nezačal zákazníknvi dodávat
elektťinu v požadovaném termítru z důvodu na §traně obchodníka, Namťstn odstnupení od smlouvy je zákazník
oprávněn podat návrh k Energetickému regulačnímu úřadu, aby byla nbclrndníknvi uložena pnvinnnst dodávat
zákazníltovi elektřinu, a záruveň rnůže po obchndnikovi požadovat náhradu škody, která mu vnikla tím, že
obchodnik nezačal dodávat eIcktřinu vtermínu clnhodnutérn ve smlnuvé]

3, Zákazník tímto výslovně prchlašuje, že porozunlěl tomu, že dle obchodních pndmínek obchndníka ze dne
22,11".2a13, nemá obchodník v pt'ípadě smluv na dnbu určitou právo tnénir cenu silové elektřiny.

4, Zákazník tímto výslovně prohlašuje, že porozunlěl tnmu, že dle čl. Xl, nbrlrndních podmínek nbchndnika ze dne
22,7L2a73iezákazníkoprávněn ndstoupit od smlcuvy rovněžvtěchtn případech:

(i} doide ke změně 0P a zákazník se změnou 0P nesouhlasí;zákazníkie oprávněn od smlouvy písemně odstoupit ve
lhůtách určených v obchodních podmínkách obchodníka. Pokud zákazník od smlouvy neodstoupí, pak platí, že
s novými obchodními pndmínkami obchodníka souhlasía okamžikem nabytízměny 0P platízměněné obchodní
podmínky obchod níka;
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(ii) smlouva byla uzavřena mimo prostory obvyklé k podnikání obchodníka a zákazník je spotřebitelem nebo
podnikajícífyzickuu asobou:zákazník)e oprávněn od smlouvy písemně odstoupit ve lhůtě § dnů před zahá jením
dodávky;

(iii) smlouva byla uzavřená prostřednictvírn prostředkú komunikace na dálku (zejmóna vyplněním online formuláře
na webových stránkách obchodníka www,ffmpermarket,cz) a zákazník je spotřebitelem; zákazník je oprávněn
od smlouvy písemně odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne zahájenídodávky;

(iv) ze strany obchodníka dojde k podstatnému pnrušenísmlouvy nebo obchndních podrrrínek obchodníka,

V případě, že zákazník od smlouvy ndstnupí, je povinen zaplatit obthodníkovi cenu za elektřinu oclebrannu dle smlouvy,

5, Zákazník tímto výslovrlě prohlašuje, že porozuměl tomu, že dle čl. Vlll. a Xl obchodních podmínek obchodníka ze
dne 22,11. 2013 v případé prodlenízákazníka s úhradou záloh nebn platbnu zn dndanou elektřinu je obchodník
oprávněn:

a

(i) ukončit nebo přerušit dodávku elektřiny rákazníkovi v případě, že zákazník opakovaně nndodrží srnluvený způsob
platby za dodanou elektřinu včetně platby záloh. Pokud dojde k ukončení smlouvy dřív, než zákazník uhradí
všechny dlužné platby, obchodník nezajišt'uj* nbnovení přerušených dodávek elektřiny do odběrného ntísta
zákazníka.

(ii) od smlouvy písemně odstoupit neho smlouvu písemně vypovědět, pokud zákazník nezaplatil nbchndníkovi
zálohu či platbu za rlodanou elektřinu po dobu delší než 30 dnů po splatnosti faktury; výpovédní doba v případě
výpovědi je jeden měsíc a počíná běžet první kalendářní den měsíce následujícího po doručení výpovědi
zákazníkovi.

Zákazníktímto výslovně prohlašuje, že porozurněltomu, že dle čl, Vll. odst,2 obchodních podnrín*k cbchodni'ka
ze dne 22,IL,2013 je zákazník povinen ve sm|ouvě vyplňovat bezpečnostníminimum, pokud je hodnota jističe
před elektroměrem u jeho odběrného mista vyšši než 200 A. BezpečnosŤnímlnlmum §e stanoví na základé soupisu
jednotlivých spotřebičů v ndběrném místě a |ejich bezpečnostního mininla, Fnkud by došlo kvyhlášeníregulačního
stupně č Z kterým se přeruší dorlávka elektřiny na nejnižší možnou úroveň, dojde ke snížení množství dodávanr§
elektřiny právě na úroveň bezpecnostníhn ntinima.

Zákazník tímto uislovně prohlašuje, že porozuměl tomu, že obchodnik může postupem dle čl, Vlll, této smlouvy
změnit rovněžta ustanoveníabchodních podmínek nbchodníka ze dn e22,tL 2013, která jsou uvedena v prohlášení
zákazníka vtomto článku smlouvy,

.)

x.
závěrečmá ustanovení

Tuto smlouvu lze uzavřít pouze bezvýhradnýnr přijetím návrhu srnlouvy, Jakákoliv zména či odchylka orj návrhu
smlouvy či obchodních podmínek obchodníka se považuje za novy návrh, nikoliv za přijetínávrhu s výirradarni,

Je-li zákazníkem fyzická osoba, uděluje tímto v souladu s ustanovením § 5 záknna č, 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o zméně některých zákonů, v platném znění, obchodníkovi souhlas se zpracováním osobirích
údajů, které zákazník poskytne obchodníkavi při uzavírání neho plnění této smlouvy Bližší podrobnosti stanoví
obchodní podmínky obchodníka,

Je-li zákazníkem právnická osoba, uděluje tímto obchodníkovi souhlas k uvádění své obchodní firmylnázvu
a informace o existenci smluvního vztahu mezi zákazníkem a obchodníkem, včetně informace o odhadovaném
objemu dodávky elektřiny obchndníkem, v referencích a iiných marketingových dokumentech obchodníka, a tn |ak
v tištěné, tak v elektronické pcdobě, a ke zveřejnění těchto informací na webových stránkánh nbchndníka,

Zmóny této smlouvy mohnu být činěny pouze písemně, dle zásad stanovených v obchodních podnrínkách
obchodníka.

Smluvnístranyse zavazujívzájemně se sdostatečným časnvlím předstihem informovat oveškerých změnách, které
by mohly mít vliv na plněnítóto smlouvy.

4,

5.
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6. Pokud by se některé ujednánítéto smlouvy stalo neplatným či neúčinným, smluvnístrany se zavazují nahradit takové
u|ednáníplatným ujednáním v souladu s předmětem a účelem této smlouvy. Neplatnost či neúčinnost jakéhokoliv
ujednánínemá vliv na platnost a účinnost ostatních ujednánítéto smlouvy,

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

B. Smlouva obsahuje následující přílohy:

Příloha č, 1 obchodní podmínky obchodníka

Příloha č, 2 seznam odběrných míst zákazníka

Smluvnístrany prohlašují že tato smlouva vyjadřuje je|ich svobodnou a skutečnou vůli, a na důkaz tohoto připojují ke
smlouvě své podpisy.

V Praze

dne,

&rrá*'

zákazník

ákladníškola a Mateřská škola
šrunlov

okres vsetín
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podmínky sdružených služeb dodávky elektřiny společnosti

Amper Market, a. s., pro odběratele ze sítí nn, účinné od 1. 1. 2014
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ampermarket.cz

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny pro hladinu NN

uzavřené d le ust. § 50 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb., energetického zá kona a ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 sb.,
občanského zákoníku, v platném znění

mezi

Obchodníkem: Amper Market, a.s.
se sídlem: Antala Staška IO]6l33a,140 00 Praha 4
lČ:24I28376
DlČ:CZ 24128376
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka
17267
zastoupená lng, Janem Palaščákem, předsedou představenstva
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

Číslo účtu: 5o5oo13734/550o
Číslo l icence : 141-118584

Kontaktní osoba: lng. Helena Maderová
tel,:7241,I2 645
e-mail: hmaderova @seznam.cz

Zákaznická l i n ka : 225 282 7 92, e-ma i l : i nfo @ a m perma rket,cz
Fa kturační oddělení: 225 282 790, e-mail : fakturace @a m permarket,cz

(dále jen jako ,,obchodník")

a

Zákazníkem: Základní škota a Mateřská škota Študlov, okres Vsetín
se sídlem: Študlov 76,75612 Horní Lideč
lČ: 70998418
DlČ: CZ7O9984I8
zastoupený: Mgr. Ludmilou Proislovou
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-7347380227 / o1oo

Kontaktní osoba: Mgr. Ludmila Proislová
tel.: 571 447 378, mobil: 603 487 997
e-mail: zs.studlov@seznam.cz

(dále jen jako ,,zákazník"\

(společně jako ,,smluvní strany")
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l.

Smluvnístrany uzavřely dne ]-5. 1,,2OL6 Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny pro
hladinu NN (dále jen jako ,,Smlouva"), jejímž předmětem je závazek obchodníka dodávat
elektřinu zákazníkovi a poskytovat související služby a závazek zákazníka za poskytnuté služby
zaplatit sjednanou cenu.

Obchodníkovi je známo, že zákazník uzavřel dne ].6. 12. 2013 s Energií pod kontrolou, obecně
prospěŠnou spoleČností, se sídlem Brněnská 383/48,695 01 Hodonín, lČ: 2928327z, Smlouvu
o energetickém poradenství a správě odběrných míst a odběrných zařízení pro spotřebu
elektrické energie a zemního plynu (dále jen jako ,,Smlouva o energetickém poradenství").

Obchodníkovi je známo, že zákazník od Smlouvy o energetickém poradenství dopisem ze dne
15. 1,, 2076 odstoupil a dovola| se neplatnosti této smlouvy.

ll.

1. Obchodník se tímto ve smyslu ust. § ].889, poslední věta, zákona č.89/2OI2 Sb., občanského
zákoníku, zavazuje uhradit za zákazníka veškeré finanční sankce, které ze Smlouvy o
energetickém poradenství budou společností Energie pod kontro|ou, obecně prospěšnou
spoleČnostÍ, nebo spoleČnostÍEnergie Pro s,r.o., se sídlem K Haltýři 686/13,18100 Praha 8, lČ:
247 01,92'],, vůči Zákazníkovi po právu uplatněny.

2. Závazek dle odst, 1 tohoto článku zaniká ukončením smluvního vztahu dle Smlouvy mezi
obchodníkem a zákazníkem.

lll.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Smluvní strany prohlašují, že toto ujednání vyjadřuje jejich svobodnou a skutečnou vůli, a na
důkaz tohoto připojují k dodatku své podpisy.

v...7&!ff , .. a"". §..l..il.|i. ve Študlově dne 15, 1,.2016

/") /
(/r1,1;yLtt

..l........-.-.-.-.-.-..

1.

2.

3.

1,.

2.

: Amper Market, a:s. ,:'','

Jan Palaščák, předseda představenstva
základníškola a Mateřská škola Študlov

Mgr. Ludmila Proislová

základníškola a Mateřská škola
šrunlov

okres vsetín

lng.
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DodaĚek č. 2

ke §mlouvě o dodávce elektřiny/sdruženýrh sluřbách dodávky elektřiny přo
hladinu FlN z* dne 15,2. 2016

uravřené dle Usť- § 5§ odsl, 2 eákona Č- 45s12o00 §b., Éne.g€tjckélro zákona a ust, § 174§ odst. ? zékc*a č. s9/2s1? s§^,
občanského zákc*íku. v platnérrr znění

mozi

SbchodníkEm: Árnper Marke§ a.s.
se sídlem: Antala §taška 3.076/33a, 34S 0ú Praha 4
lČ: 24]. ?8 376
DlČ; CZ 24128376
:aPsaná v obchodrrínn rejstříku vedeném Městským sgudem v praze. cddíl § vlcika
1726v
ZastouPená lng" Janer* Pa|aščákem, předsedou předst*venstva rrebo

l t"lg. Vi l ia m err: G rá czem, m ístop ředsedou p ředstavenstv€
ČÍslc Ú&u; uvedené vŽdy na přísluŠných daňových dokladech {fakŤura, záloh. kalendář}
číslo licence: 141118584

Kcntalstní osoba: lng. Aiexander i{rejčí
l{ontaktní erfi aill elexender.krejci@ampernra i.ket,cz
Kontaktní telefon: 602 507 §41

Zá kaznická |i n ka : 2ž5 Z8Z 7 92, e*rnai i : i*fo@a rn pe rrna rket. ca
Fakturační oddělení: 225 282 798, e-mail; řakturace@ampermarket,ca

{dále jen .iaka,,*bchodník"}

zákazníkem: záktadníškola a M§téř§ká škgla Študlav, okres vsetín
se sídlem: Študlcv ?6, 756 12 llorní Lideč
lČ;70998438
DlČ: CZ709984].8
Zastoupený: Mgr, Ludmilau Proisloyou - ředitelkou školv
§ankovní spojení: Komerční banka, a.s,
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Půvcdrrí u.!ednání
Srnfuvní stranY uzavřely shora oznaČeno§ smlguvu, jejírnž přednnětem je závazek obchadnika
dodávat elektřinu zékazníkovi é pssk}tcvat související služby.

Smlouva by§a uzavřena na dobu určitot_l, ds 31.3.2. 2§16

Ve Srnlcuvě byla rjednaný cenoq? tariflíndividuálnícena

§iágea,
pr*du§iÝlg Sísrríhr*čaí s*xba 1.,? {Kči.l{§§..&} §§ {§§č/}€\§'fu}

,-q § \ii C0l{,j" ť{}]ii, Cfi]{l ,i'l,,§.:§

t35*, ť2$d ;1.r:rts,]i iř?*
AKu j6 .iiil"=nÉ.y.§l y4§
TůP§:N ť45i§ i.945
TůP§N ?2 ť-§5d. ť5ód ;1!li1 l :9§$

§§VĚTí-§§i {, d.1 Á

§}*v*á *l*:lb;t řa *cibft;:é mi*t* 5*.

ll.
í§ové *jednání

Smluvní §tíanY §§ timto dohcdly na prodlouženi platn*sti a účinnosti smlouvn a to tak, že
smlouva se prodlužuje na dgb* trváfií - v déíceld* 31",72. Za77

§mluvní stranY se dále dahadly na lměně ť§ny ea plnění dle shora o:načené srnlouvy. Smluvní
§tranY s* dohodlY, ře ode dne ÚČinn*sti tohota dodatku se sjednává následujíci cena za
dgdávku elektřinylsdruŽend sluŽby d*dávky elektřiny pro období 1.1. ?§17 *33__12.2B77.

Xáaev
pn*d{.§§{Ěá§ *isÉniforščx§ *xxb* vT,{§č/&€§§.k} XT {K#e,{§ť§?}

§Á§íť ťC lil. ťO:d, C{}3d 84*]

ši{.tj L]25d. ťž6d 99§ 635
ll.!\ L, i L}
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Tůř}E§} :*?..niil 818
T*p§Ní 1? d"55d. ť56d 9rs. Él§,
ů§VĚTL§Ni C{iž*

ř*r*:á p}alb,t za *dbírnó nístn :.,.J§
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FředPoklédaná spotř*ba za gbdobí prodlor:É*né pl*t**sti a úč§nncsti sm&t*cb§ i*§ffi**

dodatkern: 6 MWh

Smluvní §tra§y se dohodly, že *bch*dník není povi*e* d*dat z*kaam,fu*:ř # ; s

Prakazatelným pŮvodem z obngviťel*ých zdrojů energle. l{ ceném bud* přip*a:t*** ,*et
z elektřiny v souladu s platnou |egisíativou. Předchozí části smlouvy, které by byfu v rfizpůťt§
s tírnto ujednánírn, s* dnern účíx**stit6h§t0 dodttku ruší"

l§l- :.]

Tento dCIdatek nabývá platnosti dne*l podpisu a účínnosti dnem ]..1.?017.

§statní ujednání smlc*vy zůstávají tímto dodatkem nedotčena,

§mluvni §trany pr*hlaŠujÍ, že tota ujednání vyjadřuje jejích svohodnou a skutečnou vůli, a na
důkaz tohoto připojuji k dodatku své podpisy"
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