372/2001 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva pro místní rozvoj
ze dne 12. íjna 2001,
kterou se stanoví pravidla pro rozú tování náklad na
tepelnou energii na vytáp ní a náklad na poskytování
teplé užitkové vody mezi kone né spot ebitele
Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 98 odst. 9
zákona . 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní
správy v energetických odv tvích a o zm n
n kterých zákon
(energetický zákon), k provedení § 78 odst. 5 tohoto zákona:
§ 1
P edm t úpravy
Tato vyhláška stanoví pravidla pro rozú tování náklad
na
tepelnou energii na vytáp ní a náklad
na poskytování teplé
užitkové vody mezi kone né spot ebitele v zú tovací jednotce za
zú tovací období.
§ 2
Vymezení pojm
Pro ú ely této vyhlášky se rozumí
a) zú tovací jednotkou - objekt nebo jeho ást, pop ípad objekty
nebo jejich ásti, které mají jedno spole né, technologicky
propojené odb rné tepelné za ízení1) a spole né m ení nebo
stanovení množství tepelné energie a náklad
na tepelnou
energii na vytáp ní a náklad
na poskytování teplé užitkové
vody,
b) vytáp ním
úst ední
vytáp ní
pomocí
otopné soustavy
ovliv ující zú tovací jednotku, kterou prochází, napojené na
spole ný zdroj tepelné energie; vytáp ním není vytáp ní byt
a nebytových prostor
prost ednictvím samostatných etážových
okruh zásobovaných tepelnou energií z vlastních zdroj tepelné
energie, používajících r zné druhy paliv nebo elekt inu, ani
vytáp ní prost ednictvím uzav ených okruh , do nichž dodává
a m í tepelnou energii na základ
smlouvy dodavatel p ímo
kone ným spot ebitel m,
c) poskytováním
teplé
užitkové
vody
dodávka centráln
p ipravované teplé užitkové vody kone ným spot ebitel m,
d) podlahovou
plochou
podlahová
plocha
místností bytu
a nebytového
prostoru
krom
teras,
balkón
a
lodžií
(i zasklených) a vedlejších prostor , které jsou umíst ny mimo
byt; do podlahové plochy se zapo ítává i plocha zastav ná
kuchy skou linkou, vestav ným nábytkem, kamny nebo jiným topným
t lesem. Nezapo ítává se plocha okenních a dve ních ústupk ,
e) zapo itatelnou podlahovou plochou - podlahová plocha vynásobená
koeficienty uvedenými v p íloze . 1 ásti A. k této vyhlášce;
mají-li n které místnosti v zú tovací jednotce rozdílnou výšku
strop
nebo stropy zkosené, zapo itatelná podlahová plocha
t chto místností
se vynásobí koeficientem
podílu objemu
vytáp ného prostoru k objemu vypo tenému z podlahové plochy
a výšky stropu p evládajících místností v zú tovací jednotce,
f) podlahovou plochou nebytových prostor pro ú ely poskytování
teplé užitkové vody - podlahová plocha vynásobená koeficienty
stanovenými podle p ílohy . 1 ásti B. k této vyhlášce,
g) vlastníkem zú tovací jednotky nebo
ásti zú tovací jednotky
- její vlastník, spoluvlastník a dále spole enství vlastník
nebo osoba vlastníkem pov ená výkonem inností stanovených

touto vyhláškou (dále jen "vlastník"),
h) zú tovacím obdobím
- období, za
které vlastník provede
rozú tování a následné vyú tování náklad
na tepelnou energii
na vytáp ní a náklad
na poskytování teplé užitkové vody.
Zú tovací období je nejvýše dvanáctim sí ní a jeho po átek
stanoví vlastník po dohod s dodavatelem,
i) rozú továním náklad - rozd lení náklad na tepelnou energii na
vytáp ní a náklad
na poskytování teplé užitkové vody za
zú tovací
období
a
zú tovací
jednotku
mezi
kone né
spot ebitele, které vlastník provede zp sobem stanoveným touto
vyhláškou,
j) vyú továním - písemný doklad, na základ kterého se provede
vyrovnání p eplatk
a nedoplatk
plynoucích z rozú tování
náklad za zú tovací období, v etn p ípadných zm n provedených
na základ oprávn ných reklamací,
k) nám rem - hodnota vykázané spot eby jako rozdíl zjišt ný na
základ
ode tu nam ených hodnot na konci daného zú tovacího
období a na konci p edchozího zú tovacího období.
-----------------------------------------------------------------1) § 2 odst. 2 písm. c) bod 8 zákona . 458/2000 Sb., o podmínkách
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odv tvích
a o zm n n kterých zákon (energetický zákon).
§ 3
Náklady na tepelnou energii na vytáp ní
a náklady na poskytování teplé užitkové vody
(1) Náklady na vytáp ní a náklady na poskytování teplé
užitkové vody, které byly vynaloženy v zú tovací jednotce za
zú tovací období, zahrnují
a) náklady na tepelnou energii2) na vytáp ní,
b) náklady na tepelnou energii spot ebovanou na p ípravu teplé
užitkové vody,
c) náklady na pitnou vodu spot ebovanou na p ípravu teplé užitkové
vody,
v cenách podle cenových p edpis .3)
(2) Je-li tepelná energie používána v zú tovací jednotce také
k jinému ú elu než na vytáp ní a na poskytování teplé užitkové
vody, ú tuje náklady na tuto energii vlastník na základ jejího
m ení nebo
odborného posouzení zvláš
každému p íslušnému
kone nému spot ebiteli.4)
(3) Zálohy na úhradu náklad
na tepelnou energii na vytáp ní
a na poskytování teplé užitkové vody stanoví vlastník p im en
k vývoji náklad ve dvou z klimatického hlediska srovnatelných
zú tovacích obdobích.
-----------------------------------------------------------------2) § 2 odst. 2 písm. c) bod 11 zákona . 458/2000 Sb.
3) Zákon . 526/1990 Sb., o cenách, ve zn ní zákona . 135/1994
Sb., zákona . 151/1997 Sb., zákona
. 29/2000 Sb. a zákona .
141/2001 Sb.
4) § 2 odst. 2 písm. c) bod 4 zákona . 458/2000 Sb.
§ 4
Rozú tování náklad na tepelnou energii
na vytáp ní v zú tovací jednotce
(1) Náklady na tepelnou energii na vytáp ní v zú tovací
jednotce za zú tovací období rozd lí vlastník na složku základní
a spot ební. Základní složka iní 40 % až 50 % a zbytek náklad
tvo í spot ební složku.

(2)
Základní
složku
rozd lí
vlastník
mezi
kone né
spot ebitele podle pom ru velikosti zapo itatelné podlahové plochy
bytu nebo nebytového prostoru k celkové zapo itatelné podlahové
ploše byt a nebytových prostor v zú tovací jednotce.
(3)
Spot ební
složku
rozd lí
vlastník
mezi kone né
spot ebitele úm rn
výši nám r
m i
tepelné energie nebo
indikátor vytáp ní s použitím korekcí a výpo tových metod, které
zohled ují i rozdílnou náro nost vytáp ných místností na dodávku
tepelné energie danou jejich polohou.
(4) Rozdíly v nákladech na vytáp ní p ipadající na 1 m2
zapo itatelné podlahové
plochy nesmí p ekro it
u kone ných
spot ebitel s m ením i indikací v zú tovací jednotce hodnotu
40 % oproti pr m ru zú tovací jednotky v daném zú tovacím období.
Pokud dojde k p ekro ení p ípustných rozdíl , provede vlastník
úpravu výpo tové metody uvedené v odstavci 3.
(5) V zú tovací jednotce, ve které u kone ných spot ebitel
nejsou
instalovány m i e
tepelné energie
nebo indikátory
vytáp ní,
vlastník
spot ební
složku
rozd lí mezi kone né
spot ebitele obdobným zp sobem jako složku základní.
(6) Ode ty m i
tepelné energie nebo indikátor vytáp ní
u kone ných spot ebitel provádí vlastník nejmén
jednou ro n ,
vždy však ke konci zú tovacího období.

(7) Neumožní-li kone ný spot ebitel instalaci m i
tepelné
energie nebo indikátor vytáp ní, nebo p es opakované prokazatelné
upozorn ní neumožní jejich ode et, nebo je ovlivní, iní v daném
zú tovacím období u tohoto kone ného spot ebitele spot ební složka
náklad
1,6násobku pr m rné hodnoty spot ební složky náklad
p ipadající na 1 m2 zapo itatelné podlahové plochy zú tovací
jednotky. P i výpo tu se postupuje
podle p ílohy
. 2 k této
vyhlášce.
(8) Úhrady kone ných spot ebitel stanovené podle odstavce
7 jsou sou ástí úhrady spot ební složky náklad
na tepelnou
energii na vytáp ní v zú tovací jednotce, které se rozú továvají
mezi kone né spot ebitele v daném zú tovacím období.
(9)
P i obnovení
ode tu m i e
tepelné energie nebo
indikátoru vytáp ní se pro ode ítané zú tovací období ode te od
stavu m i e nebo
indikátoru spot eba odpovídající pr m rné
hodnot
spot ební složky náklad
za nem ené zú tovací období
p ipadající na 1 m2 zapo itatelné podlahové plochy zú tovací
jednotky bez zvýšení uvedeného v odstavci 7. U t ch indikátor
vytáp ní, u kterých nelze zp tný ode et zjistit, se p i obnovení
ode tu pro ode ítané zú tovací období použije pr m rná hodnota
spot ební složky náklad
p ipadající
na 1 m2 zapo itatelné
podlahové plochy zú tovací jednotky v daném zú tovacím období.
§ 5
Rozú tování náklad na poskytování
teplé užitkové vody v zú tovací jednotce
(1) Náklady na poskytování teplé užitkové vody v zú tovací
jednotce za zú tovací období tvo í náklady na tepelnou energii
spot ebovanou na oh ev užitkové vody a náklady na spot ebovanou
vodu.

(2) Náklady na tepelnou energii spot ebovanou na oh ev
užitkové vody rozd lí vlastník na složku základní a spot ební.
Základní složka iní 30 % a spot ební složka 70 % náklad .
(3)
Základní
složku
rozd lí
vlastník
mezi
kone né
spot ebitele podle pom ru velikosti podlahové plochy bytu nebo
nebytového prostoru k celkové podlahové ploše byt a nebytových
prostor v zú tovací jednotce.
(4)
Spot ební
složku
spot ebitele
pom rn
podle
u kone ných spot ebitel .

rozd lí
nám r

vlastník
vodom r

mezi kone né
instalovaných

(5) Ode ty instalovaných vodom r u kone ných spot ebitel
provádí vlastník nejmén
jednou
ro n , vždy však ke konci
zú tovacího období.
(6) V zú tovací jednotce, ve které u kone ných spot ebitel
nejsou instalovány vodom ry, vlastník spot ební složku rozd lí
podle pr m rného po tu osob užívajících byt nebo nebytový prostor
v zú tovacím období a nebo v p ípad
dohody všech kone ných
spot ebitel
podle pom ru velikosti podlahové plochy bytu nebo
nebytového prostoru k celkové podlahové ploše byt a nebytových
prostor
v zú tovací
jednotce. Rozdíly
v rozsahu vybavení
jednotlivých byt v zú tovací jednotce mající vliv na odb r teplé
užitkové vody zohlední vlastník p epo tem spot ební složky na
základ
odborného posouzení. V nebytových prostorách stanoví
vlastník pr m rný po et osob nebo odpovídající velikost podlahové
plochy na základ
odborného
posouzení podle zp sobu odb ru
a rozsahu využívání teplé užitkové vody.
(7) Neumožní-li kone ný spot ebitel instalaci vodom r , nebo
p es opakované prokazatelné upozorn ní neumožní jejich ode et,
nebo je ovlivní, iní v daném zú tovacím období u tohoto kone ného
spot ebitele spot ební složka náklad trojnásobek pr m rné hodnoty
spot ební složky náklad
p ipadající na 1 m2 podlahové plochy
zú tovací jednotky. P i výpo tu se postupuje podle p ílohy .
2 k této vyhlášce.
(8) Úhrady kone ných spot ebitel stanovené podle odstavce
7 jsou sou ástí úhrady spot ební složky náklad na poskytování
teplé užitkové vody v zú tovací jednotce, které se rozú továvají
mezi kone né spot ebitele v daném zú tovacím období.
(9) P i obnovení ode tu na instalovaném vodom ru se pro
ode ítané zú tovací období ode te od stavu vodom ru pr m rná
spot eba stanovená ze spot eby zú tovací jednotky p ipadající na
1 m2 podlahové plochy za nem ené zú tovací období bez zvýšení
uvedeného v odstavci 7.
(10) Náklady na spot ebovanou vodu použitou k poskytování
teplé užitkové vody rozd lí vlastník mezi kone né spot ebitele
pom rn
podle
nám r
instalovaných
vodom r
u kone ných
spot ebitel . Ustanovení odstavc 6 až 9 platí obdobn .
§ 6
Zvláštní zp soby rozú tování náklad na tepelnou energii
na vytáp ní a náklad na poskytování teplé užitkové vody
v zú tovací jednotce
(1) Není-li možné v zú tovací jednotce s vlastním zdrojem
tepelné energie nebo s vlastní p edávací stanicí ur it odd len
náklady na tepelnou energii na vytáp ní a náklady na tepelnou

energii spot ebovanou na oh ev užitkové vody, p ipadne 60 %
náklad na tepelnou energii na vytáp ní a 40 % náklad na tepelnou
energii na oh ev užitkové vody.
(2) Na byty a nebytové prostory odpojené od vnit ního rozvodu
vytáp ní rozú tovává vlastník základní složku náklad podle § 4
odst. 2; na byty a nebytové prostory odpojené od vnit ního rozvodu
teplé užitkové vody rozú tovává vlastník základní složku náklad
podle § 5 odst. 3.
(3) Náklady na poskytování teplé užitkové vody odebrané p ímo
jednotlivými kone nými spot ebiteli
ve spole ných prostorách
zú tovací jednotky, kde jsou instalovány vodom ry, rozú tuje
vlastník na tyto kone né spot ebitele podle evidence spot eb;
pokud
nejsou
ve
spole ných
prostorách zú tovací jednotky
instalovány
vodom ry, rozú tují
se náklady
t mto kone ným
spot ebitel m zp sobem, který stanoví vlastník.
(4) P i poruše m i e tepelné energie, indikátoru vytáp ní
nebo instalovaného vodom ru vlastník spot ební složku za dobu
poruchy
stanoví podle
údaj
dvou
z klimatického hlediska
srovnatelných zú tovacích období.
(5) Dojde-li ke zm n
kone ného spot ebitele v pr b hu
zú tovacího období a nejsou-li známy ode ty k termínu zm ny,
vlastník rozd lí
a) spot ební složku náklad na tepelnou energii na vytáp ní podle
skute né klimatické náro nosti p íslušných ástí zú tovacího
období p ed
a po termínu
zm ny kone ného spot ebitele;
nejsou-li tyto údaje známy, podle p ílohy . 3 k této vyhlášce,
b) základní složku náklad
na
tepelnou energii na vytáp ní
v pom ru po tu dn vytáp ní bytu nebo nebytového prostoru p ed
a po termínu zm ny kone ného spot ebitele,
c) spot ební složku náklad
na tepelnou energii na poskytování
teplé užitkové vody v etn
náklad na spot ebovanou vodu podle
pr m rného po tu osob a po tu dn zú tovacího období, v p ípad
rozú tování podle
podlahové plochy jen
podle po tu dn
zú tovacího období, které p ipadají na p vodního a nového
kone ného spot ebitele, nedohodnou-li se p vodní a nový kone ný
spot ebitel jinak,
d) základní složku náklad
na tepelnou energii na poskytování
teplé užitkové vody podle po tu dn
zú tovacího období, které
p ipadají na p vodního a nového kone ného spot ebitele.
(6) Nemá-li zú tovací jednotka, byt
kone ného
spot ebitele,
rozumí
se
vlastník.

i nebytový prostor svého
kone ným
spot ebitelem

§ 7
Vyú tování náklad na tepelnou energii na vytáp ní
a náklad na poskytování teplé užitkové vody
kone ným spot ebitel m
(1) Náklady na tepelnou energii na vytáp ní a náklady na
poskytování
teplé
užitkové
vody
p ipadající
na
kone né
spot ebitele v zú tovací jednotce se vyú továvají nejmén jednou
ro n , a to nejpozd ji do 4 kalendá ních m síc po uplynutí
zú tovacího období.
V tomto termínu
vlastník zajistí, aby
s konkrétním vyú továním byl písemn seznámen kone ný spot ebitel.
(2) Ve vyú tování vlastník uvede
a) za zú tovací jednotku odd len
spot ebu tepelné energie na
vytáp ní, spot ebu tepelné energie na oh ev užitkové vody v GJ

b)

c)

d)

e)
f)

g)

h)
i)
j)

a množství vody v m3 spot ebované na poskytování teplé užitkové
vody,
za zú tovací jednotku odd len
jednotkové ceny tepelné energie
na vytáp ní a tepelné energie spot ebované na oh ev užitkové
vody v K /GJ a vody spot ebované na poskytování teplé užitkové
vody v K /m3,
za zú tovací jednotku celkové náklady v K odd len na tepelnou
energii na vytáp ní a na tepelnou energii spot ebovanou na
oh ev užitkové vody a na vodu spot ebovanou na poskytování
teplé užitkové vody, podíly základních a spot ebních složek
náklad na tepelnou energii na vytáp ní a náklad na tepelnou
energii spot ebovanou na oh ev užitkové vody v % a K ,
podlahovou plochu a zapo itatelnou podlahovou plochu zú tovací
jednotky a bytu i nebytového prostoru kone ného spot ebitele
v m2, v p ípad poskytování teplé užitkové vody pr m rný po et
osob užívajících byt i nebytový prostor kone ného spot ebitele
a za celou zú tovací jednotku v zú tovacím období, sou et
skute ných a p epo tených nám r instalovaných m i
tepelné
energie nebo indikátor vytáp ní zú tovací jednotky a bytu i
nebytového prostoru kone ného
spot ebitele, sou et nám r
instalovaných
vodom r
za
zú tovací
jednotku
a nám r
instalovaného vodom ru (vodom r ) teplé užitkové vody v byt
i
nebytovém prostoru kone ného spot ebitele a ve spole ných
prostorách
zú tovací jednotky
rozú továvaných p ímo mezi
jednotlivé kone né spot ebitele podle evidence spot eb v m3,
spot ebu tepelné energie na vytáp ní za zú tovací jednotku
vyjád enou v GJ na m2 zapo itatelné podlahové plochy,
podíly náklad
p ipadající na kone né spot ebitele s uvedením
základních složek, spot ebních složek a celkových náklad v K ,
a to zvláš
na tepelnou energii na vytáp ní, na tepelnou
energii na oh ev užitkové vody a na vodu spot ebovanou na
poskytování teplé užitkové vody,
koeficienty a sou initele použité pro p epo ty podlahové plochy
nebo zapo itatelné
podlahové plochy konkrétního
bytu
i
nebytového prostoru a pro p epo ty ode t
m i
tepelné
energie nebo indikátor vytáp ní u kone ného spot ebitele,
výši
a sou et
zaplacených záloh
kone ným spot ebitelem
a vy íslení rozdílu
mezi zaplacenými zálohami
a náklady
p ipadajícími na kone ného spot ebitele,
lh tu a zp sob uplatn ní reklamací proti vyú tování kone ným
spot ebitelem; tato lh ta nesmí být kratší než 21 dn ,
zp sob
finan ního
vypo ádání
nedoplatku
nebo p eplatku
vypo teného podle písmena h).

(3) Vlastník seznámí kone ného spot ebitele na jeho žádost
s podklady, ze kterých vyú tování vychází, p ípadn se zp sobem
rozú tování náklad
na tepelnou energii na vytáp ní a náklad na
poskytování teplé užitkové vody mezi ostatní kone né spot ebitele
v zú tovací jednotce.
(4) Po uplynutí lh ty pro uplatn ní reklamací kone ných
spot ebitel
vlastník do 30 dn
provede v p ípad jím uznaných
reklamací opravu vyú tování nedoplatku nebo p eplatku záloh,
s kterou
neprodlen
písemn
seznámí
kone né
spot ebitele
v zú tovací jednotce.
(5) Nedoplatek a nebo p eplatek vyplývající z vyú tování
podle odstavce 2 písm. h) je splatný do 7 kalendá ních m síc po
uplynutí zú tovacího období. Pokud byly uplatn ny reklamace, které
vlastník uznal, je kone ný nedoplatek nebo p eplatek splatný
nejdéle do 8 kalendá ních m síc po uplynutí zú tovacího období.
§ 8

Rozú tování
náklad
na
tepelnou
energii na vytáp ní
a rozú tování náklad
na poskytování teplé užitkové vody mezi
kone né spot ebitele za zú tovací období, které zapo alo p ede
dnem ú innosti této vyhlášky, se provede podle právního p edpisu
platného k 31. prosinci 2001.5)
-----------------------------------------------------------------5) Vyhláška
. 245/1995 Sb., kterou se stanoví pravidla pro
vytáp ní a dodávku teplé užitkové vody v etn rozú tování
náklad
na objekty a mezi kone né spot ebitele, ve zn ní
vyhlášky . 85/1998 Sb.
§ 9
Tato vyhláška nabývá ú innosti dnem 1. ledna 2002.
Ministr:
Ing. Lachnit, CSc. v. r.
P íl.1
A. Koeficienty pro stanovení zapo itatelné podlahové plochy
1. místností byt a nebytových prostor , v nichž je otopné t leso
a které se liší zp sobem jejich využívání
+---------------------------------+----------------+
|Druh místnosti
|Koeficient [ - ]|
+---------------------------------+----------------+
|v byt
|
1,0
|
+---------------------------------+----------------+
|ve sklad
|
1,0
|
+---------------------------------+----------------+
|v kancelá i
|
1,2
|
+---------------------------------+----------------+
|ve zdravotním st edisku
|
1,2
|
+---------------------------------+----------------+
|v mate ské školce
|
1,2
|
+---------------------------------+----------------+
|ve výstavním sále
|
1,2
|
+---------------------------------+----------------+
|v prodejn
|
1,3
|
+---------------------------------+----------------+
|v obchodním dom
|
1,3
|
+---------------------------------+----------------+
|v u ebn
|
1,3
|
+---------------------------------+----------------+
|v t locvi n
|
1,3
|
+---------------------------------+----------------+
|v díln
|
1,3
|
+---------------------------------+----------------+
|v restauraci, kavárn , vinárn
|
1,4
|
+---------------------------------+----------------+
a) Koeficienty podle tabulky se použijí i pro místnosti s obdobným
zp sobem využívání.
b) Pro místnosti s nižší výpo tovou vnit ní teplotou ti (garáže
apod.) se zohled ující sou initel
s, kterým se vynásobí
p íslušný koeficient této místnosti, stanoví podle vzorce:
ti - tes
s = ---------- [ - ],
tis - tes

kde je
s
ti
tes

-

tis

-

sou initel [ - ]
teplota [st. C], na kterou má být podle projektu
vytáp na
p edm tná
místnost;
není-li
údaj
k dispozici, pak podle platných technických norem
pr m rná teplota venkovního vzduchu [st. C] v otopném
období podle dlouhodobého pr m ru
pr m rná vnit ní výpo tová teplota [st. C] úst edn
vytáp ných
obytných místností
v otopném období
(zpravidla +20 st. C)

2. místností byt a nebytových prostor , v nichž není umíst no
otopné t leso a které jsou za len né v objektu tak, že
s místnostmi s otopným t lesem p ímo sousedí
+---------------------+----------------+
|
|Koeficient [ - ]|
+---------------------+----------------+
|jednou st nou
|
0,1
|
+---------------------+----------------+
|dv ma st nami
|
0,2
|
+---------------------+----------------+
|t emi st nami
|
0,35
|
+---------------------+----------------+
| ty mi st nami
|
0,5
|
+---------------------+----------------+
|p ti a více st nami | 0,75 - 1,0
|
+---------------------+----------------+
a) St nou se rozumí bo ní st na, strop a podlaha. Má-li místnost
velké rozdíly v délkách st n nebo sousedící místnosti nejsou
podél celých délek st n, zvolí se koeficient úm rný hodnotám
z tabulky. Za sousedící vytáp né místnosti se nepovažují chodby
a schodišt spole ných ástí objektu, i když je v nich umíst no
otopné t leso.
b) Je-li v místnosti bytu
i nebytového prostoru bez otopného
t lesa neizolované potrubí vnit ního rozvodu tepelné energie
(vertikální rozvody p ívodní i zp tné, horizontální rozvody
p ívodní i zp tné, p ípojky k otopným t les m delší jak 0,5 m),
zvýší se koeficienty stanovené dle po tu st n o hodnotu
navýšení stanovenou podle vzorce
5S
n = ------- [ - ],
A
kde je
n
S
A
-

navýšení [ - ]
povrch potrubí [m2]
zapo itatelná podlahová plocha místnosti [m2],

p i emž výsledný
1,0 (k + n ú 1).

koeficient v etn

navýšení nem že

být v tší než

c) V zú tovací jednotce, ve které mají byty srovnatelný po et
místností, velikost, uspo ádání a podíl nevytáp ných prostor,
je možné pro rozú tování základní složky náklad na vytáp ní
uplatnit jejich podlahovou plochu.
B. Koeficienty pro stanovení podlahové plochy nebytových prostor
pro rozd lení základní složky náklad
na tepelnou energii
spot ebovanou na oh ev užitkové vody
Koeficienty pro výpo et

podlahové plochy nebytových prostor

pro rozd lení základní složky náklad
na teplou užitkovou vodu se
stanovují odborným posouzením podle rozsahu odb ru a zp sobu užití
teplé užitkové vody.
P íl.2
Výpo et spot ební složky náklad na vytáp ní podle § 4 odst.7
a na poskytování teplé užitkové vody podle § 5 odst.7
se provede podle vzorce
X . Sc . Pni
Sni = ------------ [ K
Pc
kde je
Pc
Pni Sc

-

Sni

-

X

-

],

celková plocha v zú tovací jednotce [m2]
plocha konkrétního bytu nebo nebytového prostoru,
u n hož není znám údaj z m ení, [m2]
celková
spot ební složka
náklad
za
zú tovací
jednotku [K ]
spot ební složka náklad p ipadající na konkrétní byt
nebo nebytový prostor, u
n hož není znám údaj
z m ení, [K ]
násobek zvýšení (podle § 4 odst. 7 hodnota 1,6, podle
§ 5 odst. 7 hodnota 3)

Poznámka:
P i stanovení náklad na vytáp ní podle § 4 odst. 7 se za Pc
a Pni dosazuje zapo itatelná podlahová plocha. P i stanovení
náklad na poskytování teplé užitkové vody podle § 5 odst. 7 se za
Pc a Pni dosazuje podlahová plocha.
P íl.3
Dlouhodobé m sí ní pr m ry klimatické náro nosti
+------------+---------+--------------+---------+
|
M síc
|
%
|
M síc
|
%
|
+------------+---------+--------------+---------+
|
leden
|
19
|
ervenec
|
0
|
+------------+---------+--------------+---------+
|
únor
|
16
|
srpen
|
0
|
+------------+---------+--------------+---------+
|
b ezen
|
14
|
zá í
|
1
|
+------------+---------+--------------+---------+
|
duben
|
9
|
íjen
|
8
|
+------------+---------+--------------+---------+
|
kv ten
|
2
|
listopad
|
14
|
+------------+---------+--------------+---------+
|
erven
|
0
|
prosinec
|
17
|
+------------+---------+--------------+---------+

