
United Energy, a. s. 

Dodatek č. 2002/17139/01 
ke Smlouvě o dodávce tepelné energie č. 2002/17139/00 

uzavřený mezi smluvními stranami 

1. Obchodní firma: 
Sídlo: 
Zastoupená: 

Zmocněnci: 

IČ: 
DIČ: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zápis vOR: 

Oprávnění k podnikání: 

Telefon: 
Fax: 
Adresa: 

2. Obchodní firma: 

Sídlo: 
Zastoupená: 

IČ: 
DIČ: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zapsané: 
Telefon: 
Fax: 
Adresa: 

United Energy, a. s. 
Most-Komořany, Teplárenská 2, PSČ 434 03 

 ředitel divize Litoměřice 
na základě plné moci ze dne 5.12.2002 
ve věcech obchodních :  
ve věcech technických :  
46 70 81 97 
206-46708197 

  
 

Krajský soud v Ústí nad Labem, 
obchodní rejstřík oddíl B, vložka 242, 
zapsán dne 1.5.1992 
licence č. 310100118, výroba tepelné energie 
licence č. 320100127, rozvod tepelné energie 

 
 

United Energy, a. s. 
Divize Litoměřice 
K Výtopně 1987 
412 01 Litoměřice 

(dále jen "dodavatel") 

a 

Městská nemocnice v Litoměřicích 

Žitenická 18, 412 01 Litoměřice 
ředitel MUDr. Jiránek Miroslav 

00 83 04 88 
196 - 00830488 

  
 

 

Městská nemocnice v Litoměřicích 
Žitenická 18 
412 01 Litoměřice 

(dále jen "odběratel") 
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United Energy, a. s. 

1. Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č.2002/17139/01 ke Smlouvě o dodávce 
tepelné energie č.2002/17139/00 ze dne 28.12.2001 (dále jen „Smlouva o dodávce 
tepelné energie"), kterým se pro rok 2003 mění následující součásti Smlouvy o dodávce 
tepelné energie: 
a) „Cenové ujednání", 
b) „Odběrový diagram na dodávku a odběr tepelné energie", 
c) „Dohoda o zálohových platbách". 
Jednotlivé součásti Smlouvy o dodávce tepelné energie tvoří nedílnou součást tohoto 
dodatku. 

2. Ke dni 1.1.2003 se ruší znění bodů 8.3, 8.4 a 8.5 a nahrazují se následujícím zněním: 
8.3 Cena stanovená kalkulací je cenou předběžnou. Skutečná výše ceny bude po 

skončení kalendářního roku dodatečně upravena dle výpočtu regulace ceny tepelné 
energie v souladu s platným Cenovým rozhodnutím Energetického regulačního 
úřadu. 

8.4 Prodávající je povinen do 30-ti dnů od skončení kalendářního roku provést výpočet 
výsledné ceny a odeslat kupujícímu roční přeúčtování uplynulého roku. 

8.5 Prodávající si vyhrazuje právo změnit předběžnou cenu v průběhu kalendářního roku. 

3. Tento dodatek o celkovém počtu 2 stran, na jehož celém obsahu se smluvní strany 
dohodly, je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze zúčastněných stran obdrží 
jedno vyhotovení s platností originálu. Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy 
o dodávce tepelné energie. 

4. Tento dodatek se stává platným a účinným dnem, kdy obě smluvní strany potvrdí tento 
závazkový vztah svým podpisem. Smlouva o dodávce tepelné energie nabývá platnosti 
podpisem všech nedílných součástí pro dané smluvní období. 

5. Ostatní ustanovení platné Smlouvy o dodávce tepelné energie, která nejsou tímto 
dodatkem rušena nebo měněna, zůstávají v platnosti. 

v Litoměřicích dne : 3 o p rn s. 2002 

M

Dodavatel :
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United Energy, a. s. 

strany nedohodnou změnu odběrového diagramu, má se za to, že pro nové smluvní období 
zůstává v platnosti stávající odběrový diagram. 

United Energy, a. s. 

Dodavatel:

11.12.02 

ředitel divize Litoměřice 
United Energy, a. s. 
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dne: 

Odběratel: fliJJtl/ /JO/J14!/JitR- iJ Jhnfř;ttf J; 

Odběrový diagram 








