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Dodatek č. 1

ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny pro hladinu NN ze dne
2.1.2018

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

Číslo: ASA50000170

ID: EP-08168-01

mezi

Obchodníkem: Amper Market, a.s.
Se sídlem: Na Poříčí 1046/24, Nové Město, 110 01 Praha 1
IČ: 241 28 376
DIČ: CZ 24128376
Zapsaná v obchod. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 17267
Číslo účtu: uvedené vždy na příslušných daňových dokladech (faktura, záloh. kalendář)
Číslo licence: 141118584

Zákaznická linka: 246 034 400, e-mail: info@ampermarket.cz
Fakturační oddělení: 246 034 417, e-mail: fakturace@ampermarket.cz

Kontaktní osoba:
Kontaktní e-mail:
Kontaktní telefon:

(dále jen jako „Obchodník“)

a

Zákazníkem: Město Frýdlant nad Ostravicí
se sídlem: Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
IČ: 00296651
DIČ: CZ00296651
Zastoupený: RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou
Číslo účtu: 19-1322781/0100

Kontaktní osoba:
Kontaktní e-mail:
Kontaktní telefon:

(dále jen jako „Zákazník“)

(společně jako „Smluvní strany“)
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I. 

1. Smluvní strany uzavřely shora označenou smlouvu, jejímž předmětem je závazek Obchodníka 
dodávat elektřinu Zákazníkovi a poskytovat související služby. 

2. Smlouva byla uzavřena pro odběrná místa specifikovaná v čl. II. smlouvy, seznam odběrných 
míst tvoří přílohu č. 2 smlouvy. 

II. 

1. Smluvní strany se tímto dohodly na rozšíření seznamu odběrných míst, a to tak, že do seznamu 
odběrných míst, který je přílohou shora označené smlouvy, se přidává následující odběrné 
místo:  

Odběrné místo: 
Adresa: Lubno 179, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí 
EAN: 859182400511594659 

Specifikace odběrného místa je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku. 

2. Obchodník se tímto zavazuje dodávat elektřinu do odběrného místa specifikovaného 
v předchozím odstavci za podmínek sjednaných ve shora označené smlouvě. Dodávka do 
odběrného místa uvedeného v předchozím odstavci bude zahájena ke dni dle registrace portálu 
CS OTE. 

3. Smluvní strany se dohodly, že s účinností od 01.06.2019 se sjednává následující cena za 
sdružené služby dodávky elektřiny: 

Amper BUSINESS - NN 

Název produktu Distribuční sazba VT (Kč/MWh) NT (Kč/MWh) 

TOPENÍ 22 C55d, C56d 1 180,00 965,00 

stálý plat za OM Kč měsíčně všechny DS 25,- 

Cena za dodávku silové elektřiny se sjednává pro celou dobu trvání smlouvy dle č. VII odst. 2 a 
je po tuto dobu neměnná. K cenám bude připočtena DPH a daň z elektřiny v souladu s platnou 
legislativou. 

III. 

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. 

2. Dodatek obsahuje následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Seznam přidaných odběrných míst zákazníka 
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3. Smluvní strany prohlašují, že toto ujednání vyjadřuje jejich svobodnou a skutečnou vůli, a na
důkaz tohoto připojují k dodatku své podpisy.

V Praze dne …………………………... V ………………… dne ………………...

................................................. .................................................
Amper Market, a.s. Zákazník

.................................................
Amper Market, a.s.


