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SMĚRNICE Č. 3/2016 
 
 
Rozúčtování nákladů na dodávku tepla pomocí indikátorů topných nákladů 
 
 
Schválena:    představenstvem družstva dne 1. 11. 2016 
Nabývá účinnosti:   1. 11. 2016 
Kontrolou pověřen   vedoucí technického úseku 

vedoucí ekonomického úseku 

 

 
Rozúčtování topných nákladů je prováděno v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb. a zákonem č. 
67/2013 Sb. ve znění zákona č. 104/2015 Sb. a ve znění pozdějších předpisů. 

Topné období je stanoveno od 1. 1. do 31. 12. kalendářního roku. Rozúčtování topných nákladů za 
rok 2016 bude provedeno v souladu s touto směrnicí.  

Náklady na teplo se rozúčtují  poměrem: 

- 50 % základní složka dle m² započitatelné podlahové plochy bytu 
- 50 % spotřební složka dle přepočtených dílků odečtených na indikátorech topných nákladů  

v jednotlivých místnostech bytu. Rozdíly v nákladech na vytápění dle § 3 odst. 2 vyhlášky č. 
269/2015 Sb. budou upraveny v souladu s touto vyhláškou. 

 

Pro jednotlivé místnosti každého bytu platí koeficient zohledňující polohu místnosti a výkon topného 
tělesa. Tímto koeficientem je vynásoben počet odečtených dílků dané místnosti. 
Výměna indikátorů bude z důvodu časové náročnosti prováděna v době od 15. 11. do 31. 12. 
kalendářního roku. Zjištěný počet dílků potvrzuje nájemce bytu svým podpisem na odečítacím archu. 
U odparových indikátorů není možné odečtenou hodnotu z důvodu likvidace indikátoru reklamovat, 
ampule indikátorů budou vždy po odečtu nahrazeny novými (jiné barvy). 

Odečty a výměny indikátorů zajišťuje na základě smlouvy firma INPO Karviná. Její pracovníci jsou 
povinni prokázat se služebním průkazem. 

Povinnosti nájemců bytů 

1) V předem oznámeném termínu zpřístupnit byt, nebytový prostor a zajistit volný přístup k otopným 
tělesům pověřeným osobám pro provedení kontroly technického stavu měřidla, neporušenosti 
plomb, odečtu dílků, výměny indikátoru. 

2) Při montáži nové měřící  ampule u odparových indikátorů je nájemce povinen překontrolovat, zda 
je tato odzátkovaná a pouzdro řádně zaplombováno. 

3) Dohodnout s firmou nebo příslušným technikem náhradní termín v případě, že nebyl přítomen 
v době oznámeného odečtu indikátorů. 

4) Při převodu členských práv a povinností v průběhu kalendářního roku se provádí vyúčtování 
topného na posledního nabyvatele v zúčtovacím období. Rozúčtování topného dle klimatické 
náročnosti se provádí v průběhu topné sezóny pouze v případech, kdy dochází ke změně 
nájemce, spoluvlastníka, při koupi bytu v dražbě nebo insolvenci. V bytech, kde nejsou 
instalovány EITN, se vyúčtování provede podílem klimatické náročnosti způsobem stanoveným 
vyhláškou. 

5) Postup při neplnění stanovených zásad je určen vyhláškou č. 67/2013 Sb., § 6,  odst. 3) takto:  
Neumožní-li příjemce služeb instalaci měřičů tepelné energie nebo indikátorů vytápění, nebo přes 
opakované  prokazatelné upozornění neumožní jejich odečet nebo je ovlivní, činí v daném 
zúčtovacím období u tohoto příjemce služeb spotřební složka nákladů trojnásobek průměrné 
hodnoty spotřební složky nákladů připadající na 1 m² započitatelné podlahové plochy zúčtovací 
jednotky. Při výpočtu se postupuje podle přílohy č. 2 vyhlášky č. 269/2015 Sb. 



Postup při neplnění stanovených zásad 

a) Poškození vodoměru, ovlivnění spotřeby 

V případě, že bude zjištěno poškození vodoměru nebo plomby, ovlivnění spotřeby použitím 
magnetu, znehybněním měřící turbínky nebo opakovaně zmařen odečet, bude provedena 
výměna příslušného vodoměru na náklad uživatele (platí pro SV i TV). 
Spotřeba od předchozího stavu do doby výměny vodoměru bude účtována  v poměrné výši: 
u vodoměru na studenou vodu (SV) 40 m³ na osobu a rok 

u vodoměru na teplou vodu (TV)  30 m³ na osobu a rok 

b) Zmaření odečtu a kontroly vodoměrů v požadovaném termínu 

Oznámení o odečtech vodoměrů musí být vyvěšeno na viditelném místě v domě 7 dní před 
termínem odečtu. Nájemce je povinen umožnit zjištění stavu vodoměrů, případně dohodnout 
náhradní termín  podle pokynů, uvedených na oznámení. 
Pokud odečet nebude možno provést, bude spotřeba účtována ve výši odběru předchozího 
odečtového období. 
V případě, že v předchozím období byla spotřeba dopočtena nebo došlo ke změně nájemce, 
bude stanovena spotřeba studené vody (SV) 20 m³ na osobu a rok a u teplé vody (TV) 15 m³ na 
osobu a rok. Doúčtování se provede v následném zúčtovacím období. Počet osob bude 
konzultován se správcem domu. 

c) Závada na vodoměru s neporušenou plombou (porucha poměrového vodoměru nezaviněná 
nájemcem) 
Spotřeba od předchozího vyúčtovaného stavu do doby výměny vodoměru bude účtována 
v poměrné výši ze spotřeby předchozího odečtového období. 

Při uvedení chybné spotřeby na odečtovém listě bude rozdíl vyúčtován v následujícím 
kalendářním roce v rámci řádného vyúčtování. 

 

 

 

 

 


