
ENERGIE Holding, a. s. Městská nemocnice v Litoměřicích 

Dodatek č. DO LT 02-185 08-01 
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: 
ZápisvOR: 

Oprávnění k podnikání: 

Telefon: 
Fax: 
Hlášení poruch: 

Zasílatelská adresa: 

2. Obchodní firma: 

Sídlo: 
Zastoupená: 

IČ: 
DIČ: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zapsané: 
Telefon: 
Fax: 
Zasílatelská adresa: 

ENERGIE Holding a.s. 
Praha 3, Chrudimská 2526/2a, PSČ 130 00 

, vedoucí obchodně-ekonomického útvaru 
na základě plné moci ze dne 31.1 O. 2007 
ve věcech obchodních :  
ve věcech technických :  
27 59 43 01 
CZ27594301 

 
 

Městský soud v Praze, 
obchodní rejstřík oddíl B, vložka 11073, 
zapsán dne 27.9.2006 
licence č. 310605076, výroba tepelné energie 
licence č. 320605077, rozvod tepelné energie 

 
 
 
 

ENERGIE Holding a. s. 
K Výtopně 1987 
412 O 1 Litoměřice 

(dále jen "dodavatel") 

a 

Městská nemocnice v Litoměřicích 
Žitenická 1365/18 
Žitenická 18, 412 01 Litoměřice 
MUDr. Leoš Vysoudil, ředitel 
Městské nemocnice v Litoměřicích 
00 83 04 88 
CZ00830488 

  

 

 

Městská nemocnice v Litoměřicích 
Žitenická 18 
412 01 Litoměřice 

(dále jen "odběratel") 
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ENERGIE Holding, a. s. Městská nemocnice v Litoměřicích 

1. Smluvní strany uzavíraji tento dodatek č. DO_L T _02_ 185_08-01 ke Smlouvě o dodávce 
tepelné energie č. 2002/17139/00 ze dne 28.12. 2001 (dále jen „Smlouva"), kterým se od 
1.1.2008 měni: 

1.1 Následující součásti Smlouvy : 

a) „Cenové ujednání", 
b) „Dohoda o zálohových platbách" 
c) „Odběrový diagram na dodávku a odběr tepelné energie" 

Uvedené součásti Smlouvy tvoří nedílnou součást tohoto dodatku. 

1.2 Znění bodu 5.3.2. tak, že nadále zní: 

5.3.2 Odečty jsou prováděny vždy 10. a 9. pracovní den před koncem kalendářního 
měsíce. Výjimkou je odečet na konci kalendářního roku, který bude proveden vždy 
poslední dva pracovní dny zúčtovacího období a to první den odečtů od 12:00 hod. do 
druhého odečtového dne do 24:00 hod. a k tomuto datu bude dodávka zúčtována. 

1.3 Znění bodu 7.3.2 tak, že nadále zni: 

7.3.2 Náměry poměrových měřičů za OM odběratel předá dodavateli nejpozději do 5. 
kalendářního dne následujícího měsice po ukončeni zúčtovacího obdobi. Odečty těchto 
měřičů nesmí být provedeny odběratelem dříve než 1 měsíc před ukončením 
zúčtovacího období. 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotovenich, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží jedno vyhotovení s platností originálu. Dodatek se stává platným a účinným 
dnem podpisu obou smluvních stran. 

3. Ostatní ustanovení platné Smlouvy o dodávce tepelné energie, která nejsou tímto 
dodatkem zrušena nebo změněna, zůstávají v platnosti. 

V Litoměřicích dne: 31.12. 2007 

Dodavatel : Odběr.,c.tt"--,,.---,-,-----:----, 
Městská mocnice ENERGIE Holding a.s . 

. 
. 

vedoucí obchodně-ekonomického útvaru 
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ENERGIE Holding a. s. 

2. Zvláštní ujednání: 

2.1 Velikost zabezpečeného tepelného výkonu, množství dodávky a odběru tepelné energie se 
sjednává na rok vždy do 1. prosince předcházejícího roku. Ujednáním nového odběrového 
diagramu pozbývá předcházející odběrový diagram platnosti. V případě, že obě smluvní 
strany nedohodnou změnu odběrového diagramu, tak pro nové smluvní období zůstává v 
platnosti stávající odběrový diagram. 

V Litoměřicích dne: 31.12. 2007 

Dodavatel: 

ENERG_IE Holding a.s. 
~ Chrudimské 252G/2a 

...

vedoucí obchodně-ekonomického útvaru 
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Odběratel: 
Městská nemocnice 

v Utorněřicích 
Žiteni «i 18. 41? 1 Litoměřice 

Odběrový diagram 








