
Obchodní podmínky sdružených služeb dodávky elektřiny společnosti
Amper Market, a. s., pro odběratele ze sítí nn, pro smluvní vztahy 
uzavřené od 25. 5. 2018

I. Obecná ustanovení
1. Obchodní podmínky sdružených služeb dodávky elektřiny (dále jen „OPD“) společnos-
ti Amper Market, a. s. se sídlem Na Poříčí 1046/24, 110 00 Praha 1 – Nové Město (dále jen „Amper 

-

2. 
-

cích právních předpisech (dále jen „energetický zákon“).

II. Povinnosti Amper Market
1. -

-

Nebylo-li množství dodávané elektřiny sjednáno přímo ve Smlouvě, považuje se za sjedna-

2. 

-
nost. Zákazník se zavazuje řídit podmínkami distribuce příslušného PDS.
3. Dodávka elektřiny dle Smlouvy je splněna přechodem elektřiny z distribuční sousta-

4. Amper Market se zavazuje převzít závazek Zákazníka odebrat elektřinu z elektrizač-

smluvního vztahu upraveného Smlouvou více obchodních partnerů pro dodávky elektři-
ny do Odběrného místa.
5. 

pokud Zákazník splnil všechny podmínky pro zahájení dodávky elektřiny podle přísluš-

jiné době započetí dodávky elektřiny. 
6. Pokud Amper Market nezahájí plnění dodávky ve sjednaném termínu z důvodů pře-
kážek na straně Amper Market, může se Zákazník domáhat zahájení dodávky elektřiny, 
nebo odstoupit od smlouvy postupem dle čl. XI. odst. 6 bod i) těchto OPD. Zákazník se 

je oprávněn odstoupit od smlouvy postupem dle čl XI odst. 6 bod i) těchto OPD rovněž 

7. jiného dodava-
tele elektřiny, nebo PDS, 

 
8. 

nečinnosti Amper Market je Zákazník oprávněn od Smlouvy odstoupit. 
9. 

-
vaným příslušným PDS, včetně škod z této činnosti vzniklých, pokud byla řádně uzavřena 

vyhlášce č. 540/2005 Sb. Pokud standarty distribuce elektřiny stanovené touto vy-
hláškou nejsou dodrženy, je Zákazník oprávněn po příslušném PDS požadovat náhradu 

-

Market. Amper Market poskytne Zákazníkovi potřebnou součinnost při vymáhání plnění 
po příslušném PDS.

III. Povinnosti Zákazníka
1. -

2. Zákazník se zavazuje zaplatit Amper Market za distribuci elektřiny cenu stanovenou 
příslušným právním předpisem („regulovaná cena“) ve výši podle platného cenového 
rozhodnutí Energetického regulačního úřadu („ERÚ“).
3. 

-

Market.
4. Zákazník je povinen ukončit ke dni zahájení dodávky dle Smlouvy účinnost všech stá-
vajících smluv, jejichž předmětem je distribuce elektřiny, dodávka elektřiny nebo sdruže-

-

soustavy. Porušení povinnosti Zákazníka dle tohoto odstavce je považováno za podstat-
-

5. 
-

6. Zákazník se zavazuje nepřekročit ve Smlouvě sjednaný rezervovaný příkon (hodno-
 rezervovaného příkonu, odpovídá za škody 

7. 
PDS.

 IV. Měření dodávek elektřiny
1. -

2. Měření dodávek elektřiny dle Smlouvy (včetně předávání skutečných naměřených 
hodnot Operátorovi trhu za účelem vyhodnocení odchylek) zajišťuje příslušný PDS na 

3. Zákazník je povinen závady na měřicích zařízeních, včetně porušení zajištění proti ne-

Jakýkoliv zásah do měřicího zařízení příslušného PDS je nepřípustný. 

4. Zákazník se zavazuje umožnit příslušnému zaměstnanci PDS nebo Amper Market pří-
-

zařízení vyplývá z jeho umístění. 
5. Příslušný PDS je povinen na základě písemné žádosti Zákazníka vyměnit měřicí zaříze-

Amper Market, který zprostředkuje vyřízení žádosti příslušným PDS. Je-li na měřicím za-

měření příslušný PDS. Není-li závada zjištěna, hradí tyto náklady Zákazník.
6. 

V. Cena
1. 
Market, který je přílohou Smlouvy, pokud není ve Smlouvě sjednána cena individuální.
2. 
rozhodnutí Energetického regulačního úřadu. 
3. 
platnými právními předpisy.
4. 
Market právo měnit cenu silové elektřiny. Úprava ceny bude provedena aktualizací Ce-
níku Amper Market, který musí být Zákazníkovi zaslán prostřednictvím poštovních slu-

webových stránkách Amper Market www.ampermarket.cz nejméně 30 dnů před nabytím 
účinnosti nového Ceníku Amper Market nebo individuálního cenového tarifu.
5. V případě, že Zákazník nebude se změnou ceny silové elektřiny souhlasit, má právo 

6. Neodstoupí-li Zákazník od Smlouvy ve lhůtě dle čl. XI. odst. 6 bod (ii) OPD, platí, že 

Amper Market dochází ke změně ceny silové elektřiny. 

1. 
případné poplatky dle Smlouvy, hradí Zákazník, který není plátce DPH, na základě pla-

-
ňového dokladu vystaveného podle příslušného právního předpisu (dále jen „faktura“). 
Fakturační období je vymezeno odečty měřicího zařízení na Odběrném místě. Faktura 
bude vystavena vždy po skončení příslušného fakturačního období. Datum uskutečnění 
zdanitelného plnění je den skutečného zjištění spotřeby.
2. Faktury vystavené ze strany Amper Market, týkající se úhrad dodávky elektřiny, distri-

 
3. Zákazník se zavazuje na úhradu předpokládané odebrané, ale dosud nevyfakturované 

-
ného kalendářního měsíce dle zálohového kalendáře, který Amper Market Zákazníkovi 

-

4. 

hlavního jističe před měřicím zařízením. Výše zálohy pro další období se stanoví podle 
-

kalendáři zaslaném nejpozději do konce kalendářního měsíce předcházejícího příslušné-
mu fakturačnímu období.
5. Připadne-li poslední den splatnosti na den pracovního klidu, posouvá se splatnost 
faktury na nejbližší následující pracovní den. Termínem úhrady se rozumí datum připsání 
částky na účet příjemce.
6. 
podle příslušného právního předpisu. Daňovým dokladem pro zálohové platby je po jejich 
uhrazení zálohový kalendář. 
7. Vzniknou-li chyby nebo omyly při vyúčtování elektřiny nesprávným odečtem, použitím 

-

uplatní Zákazník písemně reklamaci odesláním emailu na adresu reklamace@amper-

Uplatněná reklamace nemá odkladný účinek na splatnost vyúčtování. Pokud se jedná 
-
-

řízení reklamace. Je-li na základě reklamace vystaven opravný daňový doklad (opravná 

Zákazníka shledána jako oprávněná, je Amper Market povinen ve lhůtě 30 dnů od doru-
-

účtování platby za distribuci elektřiny, je Amper Market povinen do 15 kalendářních dnů 
ode dne obdržení reklamace Zákazníka vyúčtování platby za distribuci elektřiny rekla-
movat u příslušného PDS. Po dobu, po kterou reklamaci vyřizuje příslušný PDS, lhůty pro 

požadovat po Amper Market náhradu za nedodržení standardu postupem dle vyhlášky 

8. -
-

bankovním spojením, než je uvedeno na faktuře, může mu Amper Market platbu vrátit 
-

9. 
určit, který závazek má být poskytnutou platbou uhrazen. Neurčí-li Zákazník nejpozději 
při poskytnutí platby, který závazek má být poskytnutou platbou uhrazen, použije Amper 
Market platbu na úhradu toho splatného závazku, který vznikl nejdříve.
10. 

-
ní fakturuje Amper Market za dosud neprovedené platby průběžně, zpravidla jednou mě-
síčně se splatností 14 dnů od data vystavení faktury. Amper Market má vůči Zákazníkovi 

11. -
ním Smlouvy, které budou vyvolány Zákazníkem nebo za úkony, které vznikly z důvodů 

-
bou splatných úhrad či záloh za sdružené služby dodávky elektřiny budou Zákazníkovi 

náklady budou Zákazníkovi účtovány paušální částkou ve výši 500 Kč za každý jednot-



uvedené paušální částky. 

VII. Regulace odběru elektřiny
1. Pro řešení důsledků živelných událostí, opatření státních orgánů za nouzového sta-
vu, stavu ohrožení státu nebo válečného stavu, havárií na zařízeních pro výrobu, přenos 

-

2. 
-

nostním minimem se rozumí nejnižší hodnota odebíraného výkonu, která je po ukončení 

-

Pokud Zákazník ve Smlouvě hodnotu bezpečnostního minima nevyplní, platí, že hodnota 
bezpečnostního minima se rovná nule.
3. 

4. Zákazník je povinen řídit se pokyny Amper Market nebo příslušného PDS či provozova-

nouze.

1. -
-

nem, zejména při neoprávněném odběru.
2. Amper Market je oprávněn z důvodu neplacení ceny za sdružené služby nebo záloh 

-
ných místech, pro která je uzavřena tato Smlouva, jestliže Zákazník: 

a)  opakovaně nedodrží smluvený způsob platby za odebranou elektřinu včetně záloh, 
b) -

ho odběru.
-

běrném místě Zákazníka pro které je uzavřena Smlouva nebo ve více Odběrných místech 

3. -

neplatí, nesplní-li Amper Market nebo příslušný PDS své zákonné povinnosti. 
4. -

5. -
-

ní přerušení dodávky elektřiny do odběrného místa Zákazníka u příslušného PDS ve lhůtě 

-
kovém kalendáři. Tuto povinnost Amper Market nemá, pokud před uhrazením všech 

lhůtě ukončení přerušení dodávky elektřiny do odběrného místa Zákazníka nenahlásí, je 
Zákazník oprávněn požadovat po Amper Market náhradu za nedodržení standartu po-

IX. Náhrada škody
1. Každá smluvní strana odpovídá za škodu způsobenou druhé smluvní straně poruše-
ním povinnosti vyplývající ze Smlouvy. Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za ško-

-
kem události nebo okolnosti způsobené vyšší mocí.
2. Pro účely Smlouvy rozumí smluvní strany pod pojmem „vyšší moc“ takovou mimo-

-
roristické akce, blokáda, sabotáž, stávka, požár velkého rozsahu, živelná pohroma, roz-

3. -
volávající se na vyšší moc neprodleně druhou stranu. Stejným způsobem bude druhá 

X. Řešení sporů
1. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat tak, aby případné spory vyplývající 
ze Smlouvy byly urovnány smírnou cestou. Zavazují se postupovat tak, aby situace byla 

2. 
-

-
publiky.
3. 

XI. Ukončení dodávky elektřiny
1. -

2. Je-li Smlouva uzavřena na dobu určitou, Smlouva skončí uplynutím této doby. Délka 
trvání Smlouvy na dobu určitou je sjednána ve Smlouvě. Po tuto dobu Smlouva smluvní 

3. -

-
-

3 měsíce. 
4. 
5. 

-
-

konečného vyúčtování) po dobu delší než 30 dnů, může Amper Market smlouvu rovněž 
-

dářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena Zákazníkovi.

6. Zákazník je oprávněn od Smlouvy odstoupit:
(i)  -

dech stanovených Smlouvou či OPD. Za podstatné porušení Smlouvy ze strany Amper 
Market je považováno nezahájení, omezení či přerušení dodávek Zákazníkovi nad rá-

-

Odstoupení je účinné okamžikem doručení Amper Market.
(ii)  

od Smlouvy odstoupit nejpozději 10 dnů před účinností zvýšení ceny nebo změny 
jiných smluvních podmínek. Odstoupení je účinné poslední den daného kalendářní-
ho měsíce, ve kterém bylo doručeno Amper Market. Neoznámí-li Amper Market Zá-
kazníkovi zvýšení ceny nebo změnu jiných smluvních podmínek nejpozději 30 dnů 

smlouvy, je Zákazník oprávněn od Smlouvy odstoupit ve lhůtě 3 měsíců od účinnosti 

-
stoupení doručeno Amper Market. 

(iii)  je-li Zákazníkem podnikající fyzická osoba nebo spotřebitel ve smyslu občan-

Amper Market, může Zákazník od Smlouvy odstoupit ve lhůtě 5 dnů před zahájením 

Zákazníka nenese Amper Market odpovědnost za včasné vyřízení změny novým do-

(iv)  
uzavřena prostředky komunikace na dálku, může Zákazník od Smlouvy odstoupit ve 

-
chována, pokud bylo písemné odstoupení od smlouvy odesláno před uplynutím této 
lhůty. 

7. -

dostupný na webových stránkách Amper Market (www.ampermarket.cz). Odstoupením 
od smlouvy není dotčena povinnost Zákazníka uhradit Amper Market cenu za již odebra-
nou elektřinu dodanou Zákazníkovi ze strany Amper Market.
8. 
Smlouvy končí odebráním měřicího zařízení nebo zahájením dodávky elektřiny na zá-

9. Zákazník je povinen poskytnout Amper Market nebo příslušnému PDS potřebnou sou-
činnost při ukončení dodávek elektřiny realizovaných podle Smlouvy. 
10. -

-
nímu dni dodávky elektřiny.
11. -
dávky elektřiny od dodavatele poslední instance postupem podle § 12a energetického 
zákona.

XII. Doručování
1. 
sjednáno jinak ve Smlouvě nebo OPD. Pro písemný styk lze použít způsob odeslání do-
pisu, elektronickou zprávu se zpětným potvrzením doručení. Kontaktní adresy, telefony 
e-mailové adresy jsou uvedeny ve Smlouvě.
2. -
čanského splněna, jakmile písemnost dojde do právní sféry adresáta, tedy kdy adresát 

platí, že písemnost adresátovi řádně došla.

XIII. Mlčenlivost
1. 

-

-

které byly touto třetí stranou některé ze smluvních stran poskytnuty se svolením jejich 
dalšího užití.
2. 
trvání skutečností tvořících obchodní tajemství nebo trvání zájmu chránění důvěrných 
informací. 
3. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na informační povinnost vyplývající z obecně 
platných předpisů. 

XIV. Ochrana osobních údajů
1. Zákazník se může s dotazy souvisejícími se zpracováním jeho osobních údajů obracet 
na Amper Market jako správce prostřednictvím e-mailu gdpr@ampermarket.cz.
Informace týkající se zpracování a ochrany osobních údajů zákazníka podle nařízení 
GDPR, zavedených opatření na zajištění práv zákazníka podle nařízení GDPR a souvisejí-
cích právních předpisů upravujících zpracování osobních údajů (např. zákon č. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů), najde zákazník na stránkách www.ampermarket.cz.

XV. Závěrečná ustanovení
1. Podmínky odchylující se od OPD sjednají obě smluvní strany ve Smlouvě. V případě 

2. -
pisů. Ukáže-li se nebo stane-li se některé ustanovení Smlouvy nebo OPD neplatným nebo 

3. Písemně uzavřená Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemnou doho-

4. Zákazník je povinen oznámit Amper Market neprodleně, nejpozději však do 15 dnů, 
případné změny údajů obsažených ve Smlouvě, které nemají vliv na její obsah (např. změ-

odpovědnost za ztrátu či zpřístupnění identifikátorů Smlouvy (číslo Smlouvy, číslo zákaz-
nického účtu, číslo obchodního partnera) třetí osobě. 
5. V případě souhrnu Odběrných míst Zákazník dle Smlouvy platí jednotlivá ustanovení 
Smlouvy, OPD i všech příloh Smlouvy zvlášť pro každé Odběrné místo.
6. 

dnů. 
7. Amper Market je oprávněn tyto OPD měnit či je nahradit novými („změna OPD“). Změ-
nu OPD zveřejní Amper Market nejméně 30 dnů před účinností změny OPD na svých in-

8. Tyto OPD nabývají účinnosti dne 25. 5. 2018. 

V Praze dne 1. 4. 2019

Ing. Jiří Písařík
předseda představenstva 
Amper Market, a. s.


