
 

Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem  s.r.o. 
Malátova 2437/11, 400 11 Ústí nad Labem 

 
 

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5778 
IČ: 49101684     DIČ: CZ49101684 

 
 

            

PŘÍSPĚVEK NA ÚHRADU ZA TEPLO 

 

JAK SPRÁVNĚ POŽÁDAT 
Zákazník je povinen předat úplné a pravdivé údaje nezbytné pro zohlednění příspěvku. 

Nepožádá-li zákazník o zohlednění příspěvku na teplo nebo nedoloží předané údaje ve stanoveném 
termínu (od 1. 10. 2022 do 30. 11. 2022), právo na zohlednění příspěvku zaniká. 

Právnická osoba 
např. Bytová družstva/Společenství vlastníků 

Fyzická osoba 

Bytový dům Bytový dům/Rodinný dům 

 
1. Vyplnit žádost na předepsaném formuláři 

• Samostatně pro každé odběrné místo 
 

2. Podepsání žádosti 

• Osoba/y oprávněné k jednání + 
přiložit aktuálním výpis z Obchodního 
rejstříku  

• Osoba jednající na základě plné moci 
+ přiložit platnou Plnou moc  

 
3. Příjem a forma předání žádosti 

• Datová schránka 
o ID schránky: fb6svue 

• Listinná podoba    
o na adresu: 

Tepelné hospodářství města Ústí 
nad Labem s.r.o.,  
Malátova 2437/11, 400 11 Ústí n. L. 

▪ Předat osobně 
na podatelně/sekretariátu 

▪ Zaslat jako doporučené psaní  

• Email 
o Email: prispevek@thmu.cz 

▪ pouze podepsaný zaručeným 
elektronickým podpisem 
žadatele 

 
 

 

 
1. Vyplnit žádost na předepsaném formuláři 

• Samostatně pro každé odběrné místo 
 

2. Podepsání žádosti 

• Osoba oprávněná k jednání 
nebo 

• Osoba jednající na základě plné moci 
+ přiložit platnou Plnou moc 

 
 

3. Příjem a forma předání žádosti 

• Datová schránka 
o ID schránky: fb6svue 

• Listinná podoba    
o na adresu: 

Tepelné hospodářství města Ústí 
nad Labem s.r.o.,  
Malátova 2437/11, 400 11 Ústí n. L. 

▪ Předat osobně 
na podatelně/sekretariátu 

▪ Zaslat jako doporučené psaní  

• Email 
o Email: prispevek@thmu.cz 

▪ pouze podepsaný zaručeným 
elektronickým podpisem 
žadatele 
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LZE PŘIJMOUT POUZE ORIGINÁL PODEPSANÉ ŽÁDOSTI, 
NELZE PŘIJMOUT KOPII ŽÁDOSTI NEBO ŽÁDOST JAKO PROSTÝ NASKENOVANÝ DOKUMENT 

 
Předepsaný formulář (Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 263/2022 Sb.) ke stažení: 
https://www.thmu.cz/uploads/usporny_tarif/priloha_c.3.pdf 
 
Více informací o úsporném tarifu můžete získat na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu: 
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/otazky-a-odpovedi-k-uspornemu-tarifu---
269019/. 
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