
 

KONFIRMACE SMLOUVY O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY 
uzavřená níže uvedeného dne mezi dále uvedenými smluvními stranami podle § 1757 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

A. Smluvní strany: 

Dodavatel: 

Obchodní firma: Amper Market, a.s. 

                                                                                                                                                                     
Se sídlem: Antala Staška 1076/33a, 140 00  Praha 4 

                                                                                                                                                                     
Korespondenční adresa

1
:  

                                                                                                                                                                     
Zastoupen: Ing. Janem Palaščákem, předsedou představenstva 

                                                                                                                           

IČO: 241 28 376 

                                         
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17267 

                                                                                                                           

DIČ: CZ24128376 

                                         
 

Odběratel: 

Název: Domov pro seniory Podpěrova, příspěvková organizace 

                                                                                                                                                                     
Se sídlem: Podpěrova 501/4, 621 00 Brno 

                                                                                                                                                                     
Korespondenční adresa

1
:  

                                                                                                                                                                     
Zastoupen: JUDr. Vlasta Hrabcová, ředitelka 

                                                                                                                           

IČO: 70887233 

                                         

                                                                                                                           DIČ:  

                                         
 
(Dodavatel a Odběratel dále společně jen „Smluvní strany“) 

B. Burzovní obchod 

Smluvní strany uzavřely na komoditní burze POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. burzovní obchod, jehož předmětem je 
poskytování sdružených služeb dodávky komodit(y): 

 Elektřina   Plyn, 

a to na burzovním shromáždění konaném dne 5.12.2016 (dále též „Burzovní obchod“). 

C. Konfirmace 

SMLUVNÍ STRANY TÍMTO POTVRZUJÍ, ŽE NA ZÁKLADĚ BURZOVNÍHO OBCHODU BYLA MEZI NIMI UZAVŘENA SMLOUVA O 
SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY S OBSAHEM, KTERÝ JE UVEDEN V ZÁVĚRKOVÉM LISTU, JEŽ TVOŘÍ PŘÍLOHU TÉTO 
KONFIRMACE. 

D. Další ustanovení 

K této konfirmaci jsou dále připojeny tyto přílohy, jejichž obsah doplňuje dohodu smluvních stran
2
:  

 

Smluvní strany se výslovně dohodly, že tato konfirmace představuje smlouvu o dodávce ve smyslu čl. 22 odst. 6 a 7 Burzovních 
pravidel pro trh s komoditami pro konečné zákazníky společnosti POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. účinných od 
1.8.2016. 
 
Dodavatel není oprávněn jednostranně měnit smluvní podmínky. 
 
Dodavatel se zavazuje rovněž zajistit Odběrateli na vlastní jméno a na vlastní účet souvisejí službu v energetice a Odběratel se 
zavazuje zaplatit Dodavateli za související službu v energetice cenu regulovanou dle platných právních předpisů.   
 
Pro řešení důsledků živelných událostí, opatření státních orgánů za nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo válečného stavu, 
havárií na zařízeních pro výrobu, přenos a distribuci elektřiny, smogové situace, teroristického činu a dalších vymezených událostí, je 
provozovatel distribuční soustavy v souladu s platnými právními předpisy povinen usměrňovat spotřebu elektřiny a vyhlašovat regulační 
opatření. Vyhlášení regulace je závazné pro všechny účastníky trhu s elektřinou. Odběratel je povinen sledovat pravidelná hlášení o 
energetické situaci v hromadných sdělovacích prostředcích a v souladu se zákonem je povinen se jimi řídit. Odběratel je povinen řídit 
se pokyny Dodavatele nebo příslušného provozovatele distribuční soustavy či provozovatele přenosové soustavy k regulaci odběru 
elektřiny a strpět jejich oprávnění k provedení omezení nebo přerušení dodávek elektřiny v případech stavu nouze a předcházení stavu 
nouze. 
 

                                                                 
1
 Nevyplní se, je-li shodná se sídlem 

2
 Lze připojit pouze přílohy, které se obsahem nijak neodchylují od sjednaných podmínek dodávek (např. seznam kontaktních osob, čísla účtů pro platby apod.)! 



 

K této konfirmaci jsou dále připojeny tyto přílohy, jejichž obsah doplňuje dohodu smluvních stran
3
: 

Příloha č.1 – Kontakty dodavatele 

                                         

 
 

V Brně, dne   5. 1. 2017  

 

Za Odběratele: 

 

 

 

____________________________________________ 

                                                         

V Praze, dne                          27. 12. 2016 

 

Za Dodavatele: 

 

 

 

____________________________________________ 

                                                         

 

                                                                 
3
 Lze připojit pouze přílohy, které se obsahem nijak neodchylují od sjednaných podmínek dodávek (např. seznam kontaktních osob, čísla účtů pro platby apod.)! 


