
 

Přihláška k odběru tepelné energie pro 
vytápění a přípravu teplé užitkové vody S 

 

ke Smlouvě o dodávce tepelné energie č. …………………… 

Odběr ode dne:  

ENERGIE Holding  a. s. 
Chrudimská 2526/2a 
Praha 3, PSČ 130 00 
CZT Litoměřice 
tel.: +420/416/72 59 55 
Městský soud v Praze, obchodní 
rejstřík, oddíl B, vložka 11073 

 

 

 

ÚDAJE O ODBĚRAT ELI – vyplní  žadatel  
 

  Název odběratele (právní subjekt): 
 
 

Číslo odběratele: 
 

 
Ulice:         IČ / Rodné č.:  
Město:  PSČ:  DIČ:  

Příjmový účet:  
Výdajový účet:  
Typ odběratele: 
¡ Právnická osoba – bez DPH 
¡ Fyzická osoba – bez DPH 

¡ Právnická os. – plátce DPH 
¡ Fyzická osoba – plátce DPH 
¡ Domácnosti 

Způsob platby: 

¡ Příkazem k úhradě 
¡ Poštovní poukázkou 
¡ Inkasem 

¡ Jinak:  

Fakturu zasílat na adresu: 
 
 

Roční zúčtování: ¡ ÚT         ¡ TUV    ¡ SV 
Zástupce odběratele (jméno a příjmení, titul, funkce): Tel.:  
 Podpis:*  
Zmocněnec odběratele pro věcná jednání (jméno a příjmení, titul, funkce): Tel.:  
 Podpis:*  

 

ÚDAJE O ODBĚRNÉM MÍSTĚ  –  vyplní  dodavatel  
 

Číslo OM:  Název OM:  
Adresa OM:        
Dodávka je požadována ve formě: 
¡ tepelné energie pro vytápění (ÚT) celkové množství  domácnosti  ostatní 0 [GJ/rok] 
¡ tep. energie pro teplou už. vodu (TUV) celkové množství  domácnosti  ostatní 0 [GJ/rok] 
¡ studené vody (SV) pro TUV celkové množství  domácnosti  ostatní 0 [m3/rok] 
Údaje o objektech: - počet vytápěných budov:   - počet bytových jednotek:  
- plocha domácností ÚT (skutečná/přepočtená) /      [m2] TUV (skutečná/přepočtená) /      [m2] 
- plocha ostatní ÚT (skutečná/přepočtená) /      [m2] TUV (skutečná/přepočtená) /      [m2] 
Základní parametry teplonosné látky tepelné energie pro ÚT: 

 max. teplota v topném 
období: 

max. teplota v mimotop. 
období: min. tlak:    

dodávaná látka: 90 °C  °C 430 kPa min. tlaková diference: 20-80 kPa 
vracená látka: 60 °C  °C  kPa max. hmotnostní průtok: 12 t/h 
Parametry TUV: 
 teplota tlak:    
dodávaná látka: 60 °C 

 
dle dodavatele studené vody kPa    

Odběratel stvrzuje, že jeho odběrné tepelné zařízení či tepelná přípojka vyhovuje bezpečnostním a technickým předpisům. Odběratel dále 
prohlašuje, že veškeré uvedené údaje odpovídají skutečnosti a je si vědom následků, které by uvedením nesprávných údajů mohly vzniknout. 
Po uzavření „Smlouvy o dodávce tepelné energie“ se tato „Přihláška k odběru tepelné energie pro vytápění a přípravu teplé užitkové vody“ 
stane nedílnou součástí uvedené smlouvy. 
* Odběratel, zástupce a zmocněnec odběratele svým podpisem souhlasí se zpracováním svých osobních údajů dle zákona č. 101/2000Sb. za 
účelem fakturace tepelné energie. 
Dodavatel převzal dne:       
 
 
 
 
 
Podpis: 

V                                 dne:  
 
 
 
 
 
Odběratel:* 
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