
 
 

 

  

ŽÁDOST 
 
o připojení ke  Zdroji tepla   Rozvodnému tepelnému zařízení 

a dodávku tepelné energie ze soustavy centrálního z ásobování teplem – CZT 
(§ 77, zákona 458/2000 Sb. v  platném znění) 
 
Důvod žádosti 1) 

 Nový odběr   Změna odběru 
 

VÝROBA A ROZVOD TEPELNÉ ENERGIE: 
TERMO Děčín a.s.  se sídlem Děčín III., Oblouková 25, PSČ 405 02,  

IČ: 64050882, DIČ: CZ64050882 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 
oddíl B, vložka 765 

ŽADATEL 
Jméno a příjmení, titul 2) / Obchodní jméno 3) 

Zapsán v OR vedeném 4)      Oddíl  Vložka č. 

Datum narození / IČ   DIČ     Zákaznické číslo 5) 

Předmět podnikání 

Sídlo / bydliště - Ulice        č.p./ č.or. 

Místní část     Obec     PSČ 

Číslo bankovního účtu      Plátce DPH  Ano   Ne 

OSOBA OPRÁVNĚNÁ PRO SMLUVNÍ ZÁLEŽITOSTI 
Jméno a příjmení      Titul  Funkce 

Telefon     Mobil    E-mail 

Jméno a příjmení      Titul  Funkce 
Telefon     Mobil    E-mail 

OSOBA OPRÁVNĚNÁ PRO TECHNICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
Jméno a příjmení      Titul  Funkce 

Telefon     Mobil    E-mail 

Jméno a příjmení      Titul  Funkce 
Telefon     Mobil    E-mail 

ADRESA ODBĚRNÉHO MÍSTA  
Ulice          č.p./ č.or. 

Místní část     Obec    PSČ 

Č. parcelní    Katastrální území 

DALŠÍ ÚDAJE SPOJENÉ S DODÁVKOU TEPELNÉ ENERGIE 
Teplovodní přípojka k objektu vybudována   Ano   Ne   Není známo 
Parametry přípojky 
Žadatel vlastní předávací stanici tepla KPS   Ano   Ne 
Požadována dodávka tepelné energie pro: 
pro vytápění  Ano   Ne  přípravu teplé vody  Ano   Ne  
Požadovaný termín připojení / změny 
Popis objektu, do kterého bude dodávána tepelná energie: 
Využití objektu 

Zastavěná plocha    m2  Počet podlaží objektu 

Počet bytových jednotek    bj  Počet nebytových prostor 

Plocha pro vytápění bytových jednotek    m2 

Započitatelná plocha pro vytápění bytů 6)    m2 

Plocha pro vytápění nebytových prostor    m2 

Započitatelná plocha pro vytápění nebytových prostor 7)  m2 

Předpokládaná dodávka tepelné energie za rok   GJ 



ADRESA PRO ZASLÁNÍ STANOVISKA 8) (vyplnit pouze při odlišnosti od adresy žadatele) 
Ulice       č.p./ č.or.  e-mail 

Místní část     Obec    PSČ 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE ŽADATELE PRO DODAVATELE TEPELNÉ ENERGIE 
 
 
 
 
 

VYSVĚTLIVKY 
1) Hodící se označte křížkem. 
2) Vyplňuje fyzická osoba. 
3) Vyplňuje právnická osoba. 
4) Vyplňuje pouze právnická osoba. 
5) V případě změny stávajícího odběru vyplňte číslo smlouvy o dodávce tepelné energie. 
6) Způsob výpočtu započitatelné plochy pro vytápění bytů je uveden ve vyhlášce MMR č. 372/2001 Sb., v Příloze 1. 

Údaj je možné doplnit v konzultačním a poradenském středisku po poradě s pracovníky dodavatele tepelné 
energie. Kontaktní tel. 412 552 442. 

7) Způsob výpočtu započitatelné plochy pro vytápění nebytových prostor je uveden ve vyhlášce MMR č. 372/2001 
Sb., v Příloze 1. Údaj je možné doplnit v konzultačním a poradenském středisku po poradě s pracovníky 
dodavatele tepelné energie. Kontaktní tel. 412 552 442. 

8) Adresu vyplňte, pokud požadujete zaslat stanovisko na jinou adresu, než je uvedena v kolonce „Žadatel“. 

UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE 
1) Na základě této žádosti bude pro žadatele zpracována nabídka připojení k tepelným rozvodům soustavy CZT 

s uvedením technických parametrů a investičních nákladů připojení v souladu s ustanoveními pro připojení 
odběrného zařízení podle zákona číslo 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v 
energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) a souvisejících prováděcích vyhlášek 
v platném znění. 

2) Dále bude pro žadatele zpracován návrh smlouvy o dodávce tepelné energie vč. platebních podmínek pro 
příslušné zúčtovací období. 

PŘÍLOHY 
Výpis z katastru nemovitostí (nesmí být starší 3 měsíců)     Ano   Ne 
Výpis z obchodního rejstříku (nesmí být starší 3 měsíců)     Ano   Ne 
Kopie živnostenského listu (nesmí být starší 3 měsíců)     Ano   Ne 
Osvědčení o registraci plátce DPH (nesmí být starší 3 měsíců)    Ano   Ne 
Plná moc, respektive mandátní smlouva pro uvedeného zástupce 
pro jednání ve věci smlouvy zastupující osobu (právnickou nebo fyzickou) od majitele zúčtovací jednotky  
           Ano   Ne 
Technická dokumentace projektu vytápění odběrného místa     Ano   Ne 

PROHLÁŠENÍ ŽADATELE 
Prohlašuji, že všechny údaje této žádosti jakož i všechny přílohy k této žádosti jsou správné a pravdivé. Jsem si vědom 
všech důsledků, které mohou být proti mně vyvozeny při uvedení nesprávných a nepravdivých údajů. 
Podklad pro zpracování nabídky připojení k tepelným rozvodům soustavy CZT a návrhu smlouvy o dodávce tepelné 
energie. 
 
ZA ŽADATELE 
 
V     dne 
 
Jméno, příjmení, funkce      Podpis (razítko) 
 
 
 
 
 
ZA DODAVATELE TEPELNÉ ENERGIE 
 
V     dne 
 
Jméno, příjmení, funkce      Podpis (razítko) 
 
 
 
 
 


