
 

Přihláška k odběru tepelné energie a 
teplonosné látky  PHv 

 

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.: 416 725 955 
Městský soud v Praze, obchodní 
rejstřík, oddíl B, vložka 11073 

 

 

 

ÚDAJE O ODBĚRAT ELI – v yplní  žadate l  
 

  Název odběratele (právní subjekt): 
 
 

Číslo odběratele: 
 

 
 

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

Příjmový účet:  
Výdajový účet:  
Typ kupujícího: ¡ Právnická os. – plátce DPH 

¡ Právnická osoba – bez DPH ¡ Fyzická osoba – plátce DPH 

¡ Fyzická osoba – bez DPH ¡ Domácnosti 
Způsob platby: ¡ Poštovní poukázkou 
¡ Příkazem k úhradě ¡ Inkasem 

¡ Jinak: 

Fakturu zasílat na adresu: 
 
 

¡ Roční zúčtování   
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  (dá le j en „OM“)  –  v yplní  dodav atel  
 

Číslo OM:  Název OM:  
Adresa OM:   
Max. smluvní výkon:  MW Roční spotřeba tepelné energie – předpoklad:  GJ 
Rozdělení výkonu: Rozdělení užitečné dodávky: - domácnosti:       % - ostatní:       % 
 Vytápění:       MW TUV:       MW Klimatizace:       MW Ostatní:       MW 
Teplonosná látka:   horká voda Odběr teplonosné látky (doplňovací vody)    je sjednán s obsahem tepla:       GJ/m3 

Základní parametry teplonosné látky: 
 max. teplota v topném 

období 
max. teplota 

v mimotopném období max. tlak min. tlakový rozdíl max. hmotnostní 
průtok 

dodávaná látka 130 °C 90 °C 1 MPa 
vracená látka 70 °C 70 °C 0,5 MPa  MPa  t/h 

Údaje o vytápěných objektech: 
obestavěný prostor počet bytových jedn. skutečná byt. plocha skutečná ost. plocha přepočtená ost. plocha 

     m3            m2      m2       m2 
Odběratel stvrzuje, že jeho odběrné zařízení vyhovuje technickým a bezpečnostním 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 a teplonosné látky“ 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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