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D O D A T E K   č.  DO_LN5_xxx/xxxxxx_19_01 

         ke Smlouvě o dodávce tepelné energie č. SMLO_LN5_16_xxx/xxxxxx_00,              
ze dne …………………. 

 

Uzavřený mezi: 

1. ENERGIE Holding a.s.  

se sídlem: Praha 5 -  Radlice, Kutvirtova 339/5, PSČ: 150 00 

IČO: 275 94 301 DIČ: CZ27594301 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11073 

zastoupená: Renatou Mikiskovou, vedoucí obchodního oddělení 

 na základě pověření ze dne 2. 1. 2019 

držitel licence č. 310605076 na výrobu tepelné energie a licence č. 320605077 na rozvod tepelné 

energie ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 2505432/0800 

hlášení poruch:  415 627 981, 606 741 144 

osoby pověřeni činností: 

ve věcech obchodních: Marcela Sáblová  

telefon: 415 627 984, 725 828 653; e-mail: marcela.sablova@mvv.cz 

ve věcech technických: Karel Nezbeda 

telefon: 415 627 980, 602 147  500; e-mail: karel.nezbeda@mvv.cz 

korespondenční adresa: ENERGIE Holding a.s., K Výtopně 1987, 412 01 Litoměřice 
(dále jen „Dodavatel“) 

 

2. ………………………………………………… 

se sídlem: ........................................................ 
IČO: …………………..  DIČ: …………………… 

Zapsaná: …………………………… 

zastoupené: ……………………………………………                                 

bankovní spojení: ………………………..  č. ú. ………………………….. 
evidenční číslo odběratele: ……./………………. 

osoby pověření činností:   

ve věcech obchodních: …………………………………………                              

telefon:……………………………, e-mail ……………………………….. 

korespondenční adresa: ………………………………………………………. 
 (dále jen „Odběratel“) 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1) Odběratel uzavřel s dodavatelem dne …………….. Smlouvu o dodávce tepelné energie                     
č. SMLO_LN5_16_......../……………._00 (dále jen Smlouva), dle které se Odběratel zavázal 
odebírat od Dodavatele tepelnou energii v množství a za podmínek ve Smlouvě uvedených.  
Smlouva je uzavřena na dobu určitou. 
 

2) S ohledem na skutečnost, že se mění výše slevy z ceny tepelné energie a s tím spojené určité 
podmínky Smlouvy, dohodli se účastníci způsobem dále uvedeným.  
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2. PŘEDMĚT DODATKU 

1) Dosavadní znění Článku 6 odst. 6.5. Smlouvy se v celém rozsahu zrušuje a nahrazuje se tímto 
zněním: 

       6.5 „V případě, že je smlouva o dodávce tepelné energie uzavřená na dobu určitou ukončena 
výpovědí ze strany Odběratele před uplynutím sjednané doby jejího trvání, zavazuje se Odběratel 
vrátit Dodavateli veškerou poskytnutou a čerpanou slevu z ceny tepelné energie v plné výši za 
celou dobu trvání (platnosti) této smlouvy a za stejné období uhradit úrok ve výši dle nařízení vlády 
č. 351/2013 Sb. v platném znění. Dodavatel je povinen vyúčtovat slevu včetně úroku ve lhůtě pro 
běžné roční vyúčtování a Odběratel je povinen uhradit slevu včetně úroku na základě faktury 
zaslané Dodavatelem ve lhůtě splatnosti dle Obchodních podmínek. Úrok z prodlení bude vypočten 
z částky poskytnuté slevy od původní splatnosti daňových dokladů, kterými byla vyúčtována cena 
za dodávky tepelné energie za dobu od poskytnutí slevy do jejího úplného vrácení.“ 

 

2) Smluvní strany se dohodly, že do Článku 6 se vkládá nový odst. 6.6 tohoto znění: 

       6.6 „Bude-li platnost a účinnost Smlouvy prodloužena postupem dle Článku 7 odst. 7.2 Smlouvy, 
platí ustanovení první věty odst. 6.5 vždy jen ve vztahu k aktuálnímu pětiletému období, ve kterém 
byla platnost Smlouvy ukončena. Pro odstranění případných nejasností Smluvní strany sjednávají, 
že v případě ukončení platnosti Smlouvy  výpovědí Odběratele v druhém nebo některém dalším 
pětiletém období, je Odběratel povinen vrátit poskytnutou a čerpanou slevu a platit úrok z prodlení 
pouze za dobu od počátku pětiletého období, ve kterém byla platnost Smlouvy tímto způsobem 
ukončena.“ 

 

3) Dosavadní znění Článku 7 odst. 7.2 Smlouvy se zrušuje a nahrazuje se tímto zněním: 

       7.2 „Pokud jedna ze Smluvních stran nesdělí písemně druhé Smluvní straně nejméně 6 měsíců 
před uplynutím doby dle odst. 7.1, že trvá na ukončení platnosti Smlouvy, platnost a účinnost 
Smlouvy se prodlužuje automaticky na další pětileté období.“ 

 

4) Dosavadní znění Článku 7 odst. 7.3 Smlouvy se zrušuje a nahrazuje se tímto zněním: 

       7.3 „Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran. Platnost Smlouvy končí 
v těchto případech:  
a)  písemnou dohodou smluvních stran; 

b) písemnou výpovědí ze strany Odběratele s šestiměsíční výpovědní lhůtou, která začne plynout 
prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi Dodavateli; 

c) písemnou výpovědí ze strany Dodavatele s šestiměsíční výpovědní lhůtou jen za podmínek 
stanovených v odst. 7.4, která začne plynout prvního dne měsíce následujícího po doručení 
výpovědi Odběrateli; 

d) písemným odstoupením ze strany Odběratele nebo Dodavatele za podmínek stanovených 
v platné legislativě.; 

e) písemným odstoupením ze strany Odběratele, který je spotřebitelem, bez udání důvodu ve 
lhůtě 14 dnů ode dne zahájení dodávek, a to za podmínky, že byla smlouva uzavřena na dálku 
nebo mimo obchodní prostory Dodavatele; 

 

5) Dosavadní znění článku 7 odst. 7.6. Smlouvy se zrušuje a nahrazuje se tímto zněním: 

7.6. „Dodavatel je povinen provést vyúčtování odebrané tepelné energie a zaplacených záloh za 
příslušný rok nebo, v případě ukončení platnosti smlouvy a dodávek, jeho část dle Přílohy č. 2 
Cenové ujednání dle stavu zjištěného na měřícím zařízení ke dni ukončení dodávek. Odběratel je 
povinen umožnit Dodavateli ke dni ukončení dodávek provedení odečtu. Vyúčtování je Dodavatel 
provést a doručit Odběrateli do 15. února roku následujícího po roce, ve kterém byly platnost 
smlouvy a dodávky ukončeny.“ 
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6) Dosavadní znění odst. 1.4 přílohy č. 2  této Smlouvy – Cenové ujednání, se zrušuje a nahrazuje se 
tímto zněním: 

1.4 „Výše slevy z ceny činí 12% z ceny tepelné energie vždy na příslušný kalendářní rok. Strany 
výslovně sjednávají, že sleva dle tohoto ustanovení bude Odběrateli poskytnuta již od AAAAA. 

 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

1) Ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny. 
 

2) Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží Odběratel a jedno Dodavatel. 
 

3) Dodavatel i Odběratel prohlašují, že k přijetí tohoto Dodatku přistoupili po vzájemném a 

srozumitelném projednání a že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, což potvrzují svými podpisy. 

 
 
 
 
V Lounech dne:   …………………… 

 
 
 
 

Dodavatel:   Odběratel: 
 
 
 
 
………………………………………………………………….….. ………………………………………………………………….….. 
Jméno: Renata Mikisková Jméno:   
Společnost: ENERGIE Holding a.s.      
Funkce: vedoucí obchodního oddělení Funkce:  
 
 
 
 
 
   


