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1. Úvodem 
Následující metodický materiál byl zpracován pro potřeby České energetické agentury (ČEA) 
s cílem popsat a zdokumentovat současné legislativní podmínky účtování nákladů na pořízení 
tepla a teplé užitkové vody (TUV) na konečné spotřebitele. 
 
Text sice přímo navazuje na dřívější texty, zpracované pro potřeby ČEA v letech 1995 a 1996, 
avšak vzhledem ke změnám, k nimž došlo v posledních letech, bylo nutno jej podstatně 
aktualizovat a přepracovat. 
Oproti stavu, zachycenému např. v metodické příručce „Peníze za teplo“ z roku 1996, v současné 
době neexistují již státní dotace k ceně tepelné energie, některé platné předpisy doznaly 
podstatných změn, objevily se i předpisy nové a změnily se i podmínky v některých oblastech, 
souvisejících s problematikou správy domovního bytového fondu. 
 
Původní materiál byl proto podstatně redukován a doplněn novými poznatky. Přesto se však 
autoři nedomnívají, že i po uvedených úpravách je následující text zcela definitivní, neboť právě 
oblast účtování dodávek služeb - a tepla a TUV zejména – se trvale vyvíjí a mění.  
Současně lze oprávněně předpokládat další akceleraci zájmu o snižování spotřeby všech forem 
energie ze strany konečných spotřebitelů a to jak z důvodu stálého zvyšování nákladů na jejich 
pořízení, tak i v důsledku působení nově připravovaných legislativních norem, zaměřených na 
racionální hospodaření a energií.   
Systémy rozúčtování nákladů na pořízení tepla a TUV na spotřebitele nutně sehrají v dalším 
vývoji vztahu konečného spotřebitele k hospodaření s energií významnou úlohu, neboť pouze 
spolehlivé přenášení nákladů mezi jednotlivými účastněnými subjekty je podmínkou vytvoření 
dlouhodobě provozně funkčního ekonomického prostředí. 
 
Autoři doufají, že se jim alespoň částečně podařilo přispět k dosažení tohoto cíle. 
 
 
 
 
V Praze, říjen 1999 . 
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2. Prostředí 
Mezi základní kritéria, ovlivňující charakter i věcnou náplň rozúčtování nákladů na pořízení 
služeb (teplo pro vytápění a dodávka TUV) na konečné spotřebitele, tj. finančního vypořádání 
mezi vlastníkem (správcem) objektu a konečnými spotřebiteli, patří zejména: 

- obecné podmínky prostředí 
- způsob pořízení tepla a teplé vody pro potřeby zásobování domovních objektů 
- realizace vlastního aktu přenesení vzniklých finančních nákladů na konečné spotřebitele 

 
2.1. Obecné podmínky prostředí 
Obecné podmínky zásobování obyvatelstva teplem a teplou užitkovou vodou v České republice 
jsou výrazně ovlivněny existencí řady technicky a provozně naprosto rozdílně řešených systémů 
výroby, rozvodu i spotřeby tepla a TUV, jejich diametrálně rozdílnými technickými parametry, 
různým stářím a mírou opotřebení i rozdílnými parametry ekonomickými a vlastnickými. 
Nejčastěji jsou však v České republice pro zásobování obyvatelstva teplem a TUV využívány: 
decentralizované systémy výroby tepla, 
tj. obvykle systémy lokálního vytápění, včetně etážového vytápění bytů a nebytových prostor, do 
této kategorie bývají zahrnovány domovní zdroje tepla, tj. kotelny zásobující teplem pouze jediný 
domovní objekt, ve kterém jsou i umístěny a které proto nejsou ani vybaveny venkovními 
rozvody tepla 
centralizované systémy výroby tepla, 
obvykle se jedná o více či méně rozsáhlé soustavy výroby a rozvodu tepla, složené z různě 
kombinovaných zdrojů tepla, primárních rozvodů tepla, předávacích stanic a sekundárních 
rozvodů tepla nebo z pouze blokových zdrojů tepla (kotelen nebo předávacích stanic, napojených 
na primární rozvody tepla) zásobujících prostřednictvím svých sekundárních rozvodů více 
domovních objektů - odběrních míst, tyto centrální zdroje tepla často zajišťují i centrální ohřev 
TUV, která je pak rozváděna potrubními vedeními do zásobovaných objektů 
 
V dalším textu budeme prioritně vycházet z podmínek provozování systémů centralizované 
výroby tepla, k nimž však přiřadíme i domovní zdroje tepla, sloužící pro ústřední vytápění a pro 
centrální ohřev TUV pro potřeby jediného domovního objektu (domovní kotelny a domovní 
předávací stanice). Důvodem je, že v řadě případů je i provoz domovních zdrojů tepla zajišťován 
smluvními provozovateli v souladu s podmínkami státní autorizace v souladu se zákonem 
č. 222/1994 Sb. o státní správě a podnikání v energetických oborech a o Státní energetické 
inspekci.  
Všechny uvedené provozní případy budou proto považovány za součásti systémů centralizované 
výroby a rozvodu tepla. Současně připomínáme, že pokud v této obecné rovině hovoříme pouze 
o teple, vztahují se naše informace i na dodávku TUV, a to i když není výslovně zmiňována. 
Z hlediska účtování nákladů na konečné spotřebitele uvedené provozní systémy mají některé 
významné společné znaky: 
- v řadě případů (ne však vždy) dochází k úplatné dodávce tepla mezi různými právnickými 
a fyzickými osobami na základě existujících smluvních závazkových vztahů 
- vždy lze definovat cenu tepla, předávaného mezi dotčenými subjekty nebo alespoň  finanční 
objemy, vyvolané dodávkou tepla 
- vždy lze definovat množství tepla (a případně jiných medií), vstupujících do zásobovaných 
objektů nebo do skupin objektů, které mají totožné společné znaky 
- vždy lze definovat zdroje a směry finančních toků, existujících v soustavě 
- vždy jsou finanční objemy, stanovené na jedné úrovni soustavy, přenášeny sjednanými 
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platebními postupy na jiné úrovně soustavy 
 
Již z uvedených společných kritérií je zřejmé, že při definování soustavy výroby a rozvodu tepla 
lze téměř vždy rozdělit soustavu na dvě systémově odlišné části: 
 
- oblast výroby a rozvodu tepla, 
jedná se o oblast, kde zcela obecně platí standardní pravidla pro obchodní (či „tržní“) vztahy, 
tedy kritéria typu „cena“ a „množství“ a v převládajícím počtu případů i související smluvní 
závazkové vztahy, definující podmínky dodávky tepla od dodavatele odběrateli, tedy podmínky 
vztahů mezi subjekty, jednajícími svým jménem a na svůj účet na komerční bázi 
 
- oblast spotřeby tepla, 
kde existuje především vlastník či správce domovního objektu, pořizující pro provoz svého 
objektu potřebné teplo svým jménem a na svůj účet buď od externího dodavatele tepla nebo ze 
zdrojů vlastní výroby (t.j. opět svým jménem a na své náklady), tímto postupem vznikají 
vlastníkovi (správci) domovního objektu provozní náklady, které v souladu s platnými předpisy 
či stanovenými postupy přeúčtovává fyzickým či právnickým osobám, užívajícím bytové 
a nebytové prostory v domovním objektu - dále jen konečným spotřebitelům 
 
Je zřejmé, že zatímco výroba a rozvod tepla jsou jednoznačně komerční oblastí, oblast 
provozování domovních objektů a s ní související přeúčtovávání či rozúčtovávání provozních 
nákladů spadají výhradně do oblasti služeb, v našem případě pak do služeb, spojených 
s užíváním bytových a nebytových prostor konečnými spotřebiteli. 
 
Tato základní pravidla přiměřeně platí i v případech, kdy provozovatel domovního objektu 
zajišťuje výrobu tepla, potřebného pro provoz objektu, ve zdroji tepla ve vlastní správě. 
Z hlediska pojednávané problematiky lze konstatovat, že jedinými významnějšími 
změnami oproti režimu nákupu tepla jsou pouze neexistence vnějších smluvních závazkových 
vztahů a některé dílčí rozdíly ve vedení účetní a účtovací dokumentace, kdy zatímco při 
dodávkách tepla od externího dodavatele existují účetní a platební doklady, dokumentující 
náklady, spojené s nákupem tepla, při vlastní výrobě tepla je nutno veškeré nákladové, cenové 
a bilanční parametry dokladovat v evidenci vlastníka domovního objektu. 
Dále je patrné, že konkrétní postupy a souvislosti vyúčtování dodávky tepla a teplé vody jsou 
přímo závislé i na konkrétním vztahu vlastníka či správce domovního objektu ke konečným 
spotřebitelům.Budou tedy určité rozdíly při definování vztahu účtujícího ke konečnému 
spotřebiteli, pokud se bude jednat o vztahy v domech ve vlastnictví obecním či soukromém nebo 
v domech, které jsou majetkem bytového družstva. 
Z uvedených důvodů je nutno při posuzování konkrétních účtovacích procedur hodnotit nejen 
výstupy konečného vyúčtování z hlediska jejich numerické správnosti, ale též z hlediska 
kompetencí, kterými účtující subjekt (správce, vlastník) ve vztahu ke konečnému spotřebiteli 
disponuje. 
V každém případě je však nutno si uvědomit, že veškeré finanční prostředky, vstupující do 
soustavy a vytvářející často i značné finanční toky, pocházejí výhradně od konečných 
spotřebitelů. 
Proto pokud má být zachována trvalá ekonomická funkčnost celé soustavy výroby, rozvodu 
a spotřeby tepla, musí být nejen chráněny finanční toky, existující na soustavě, ale především 
zdroje těchto toků - tedy platební operace, jichž se účastní koneční spotřebitelé. Vyúčtování 
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dodávky tepla a teplé vody konečným spotřebitelům je nejdůležitější z nich. 
 
2.2. Způsob pořízení tepla a teplé vody 
Z uvedených informací je patrné, že způsob pořízení tepla pro vytápění a pro ohřev teplé vody, 
potřebných pro zajištění provozu domovního objektu, může do značné míry ovlivnit nejen 
konkrétní výši finančních nákladů s tím spojených, ale i následné administrativní operace, 
související s vlastním vyúčtováním a tedy i formu vyúčtování a jeho obsah. 
V úvahu obvykle přicházejí pouze následující způsoby zajištění dodávky tepla pro konkrétní 
domovní objekt, resp. jejich kombinace: 

- teplo a teplá voda je nakupováno od externího dodavatele 
- teplo je nakupováno od externího dodavatele, teplá voda (TUV) pro potřebu domovního 

objektu se ohřívá v domovním zařízení pro přípravu TUV 
- teplo (případně i TUV) je vyráběno v domovním zdroji tepla  

 
Při uvedených způsobech pořízení tepla a TUV by měly být splněny následující základní 
parametry: 
 
a. Teplo (a příp. i TUV) je nakupováno od externího dodavatele.  

- mezi dodavatelem tepla a TUV a vlastníkem (správcem) objektu je uzavřena obchodní 
smlouva o dodávce tepla (a TUV) 

- dodávané teplo je účtováno (fakturováno) ve sjednaném časovém režimu 
- cena tepla podléhá pravidlům cenové regulace, je časově i věcně definována 
- množství dodaného tepla je buď měřeno nebo je stanoveno způsobem, sjednaným 

v rámci obchodní smlouvy 
- fakturace dodávky tepla je základním - a často i jediným - dokladem vlastníka (správce) 

domu, sloužícím jako datový vstup pro výpočet rozúčtování, zejména co se týče množství a ceny 
dodaného tepla 
 
b. Teplo je nakupováno od externího dodavatele, teplá voda (TUV) pro potřebu domovního 
objektu se ohřívá v domovním zařízení pro přípravu TUV. 

- mezi dodavatelem tepla a vlastníkem (správcem) objektu je uzavřena obchodní smlouva 
o dodávce tepla 

- dodávané teplo je účtováno (fakturováno) ve sjednaném časovém režimu 
- cena tepla podléhá pravidlům cenové regulace, je časově i věcně definována 
- množství dodaného tepla je buď měřeno nebo je stanoveno způsobem, sjednaným 

v rámci obchodní smlouvy 
- fakturace dodávky tepla je základním dokladem vlastníka (správce) domu, sloužícím 

jako datový vstup pro výpočet rozúčtování, zejména se jedná o množství a cenu dodaného tepla, 
do konečného vyúčtování dodávky tepla někdy vstupují i další finanční položky, související 
s provozem předávací stanice a s náklady vynaloženými na ohřev TUV. 
 
c. Teplo (a případně i TUV) je vyráběno v domovním zdroji tepla. 

- náklady. spojené s výrobou tepla (a ohřevem TUV) pro potřebu domovního objektu 
hradí vlastník (správce) domu 

- vlastník (správce) domu kalkuluje cenu tepla pouze pro potřebu kontroly dodržení 
pravidel cenové regulace ve struktuře, stanovené platnými cenovými předpisy 

- množství vyrobeného tepla je buď měřeno nebo je stanoveno vypočteno postupem, 
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stanoveným cenovým předpisem 
- při vyúčtování dodávky tepla (a TUV) konečným spotřebitelům se však vychází 

výhradně ze skutečně vynaložených nákladů - nákladová struktura musí odpovídat pravidlům 
věcné regulace cen tepla 
 
Z výše uvedených údajů je tedy zřejmé, že způsob pořízení tepla (TUV) se může promítat 
zejména do vstupní dokumentace následného rozúčtování nákladů na konečné spotřebitele. 
Všechny další kroky, prováděné při rozúčtování na konečné spotřebitele, by již těmito 
vstupními parametry neměly být zásadně ovlivněny, ale mohou změnit strukturu vstupních 
údajů, přikládaných k dokumentaci vyúčtování. 
Je proto vhodné, aby koneční spotřebitelé byli seznámeni s režimem pořízení tepla pro jejich 
potřebu a s minimálním rozsahem dokumentace, která je pro jejich účely dostupná. 
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2.3. Přeúčtování nákladů za pořízení tepla 
Budeme-li se dále zabývat problematikou účtování služeb, spojených s užíváním bytových 
a nebytových prostor, musíme stanovit tyto základní požadavky: 

- rozúčtovávat vzniklé náklady co možná spravedlivě, tedy nalézt trvale stabilní a obecně 
nezpochybnitelná pravidla pro stanovení jednotlivých konkrétních podílů jednotlivých konečných 
spotřebitelů na celkových nákladech, odpovídajících přiměřené a reálné účasti konečných 
spotřebitelů na čerpání skutečně vznikajících nákladů 

- stanovit alespoň minimální mechanismy, potřebné k ověření, zda náklady, vznikající 
provozem domovního objektu jsou či nejsou přiměřené a zamezit tak nepřiměřenému platebnímu 
zatížení konečných spotřebitelů, kteří jsou v systému vlastně jedinými subjekty, vkládajícími 
finanční prostředky do technicky, ekonomicky a legislativně specificky definovaného systému 

- všechny akty, prováděné v souvislosti s rozúčtováním dodávky tepla a TUV konečným 
spotřebitelům, musí být přiměřeně dokumentovány - cílem je maximální ochrana finančních 
zdrojů, vznikajících u konečných spotřebitelů, 

- jediným dostupným nástrojem pro ochranu výše uvedených finančních zdrojů je věcná 
správnost a nezpochybnitelnost platebních podkladů rozúčtování a následná legální 
vymahatelnost závazků konečných spotřebitelů 

 
Každé pochybení proti výše uvedeným zásadám může nejen zpochybnit provedené 

rozúčtování nákladů na dodávku tepla a TUV, ale obvykle vyvolává i negativní reakci 
konečných spotřebitelů.  

Pokud se pak taková negativní reakce projeví lavinovitě šířenými neplatbami finančních 
závazků konečných spotřebitelů vůči vlastníkovi (správci) objektu, lze oprávněně předpokládat, 
že se následně promítne i do likviditních parametrů celé soustavy a v krajních případech může i 
ohrozit spolehlivou dodávku tepla pro jiné - bezproblémové a platící - odběratele, napojené na 
postiženou soustavu. 
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3. Některé pojmy, platné předpisy 
 
3.1. Nejdůležitější pojmy, související s rozúčtováním dodávky služeb 
Vzhledem k tomu, že často zjišťujeme, že různí účastníci jednání či konzultací používají pro 
jinak totožnou věc, děj či pojem naprosto rozdílná označení, uvádíme významy některých 
nejčastěji používaných termínů a zkratek z oblasti tepelné energetiky. 
Upozorňujeme, že v některých případech je význam používaných termínů poněkud odlišný od 
názvosloví používaného v normativech a vychází spíše z obecně chápaných významů či z jejich 
použití v praxi, v platných předpisech nebo v odborných pojednáních. 
 
- výtopna 

- je výrobna tepla ve formě páry, teplé nebo horké vody - bloková výtopna zásobuje 
teplem soustředěnou skupinu budov 
 - okrsková výtopna zásobuje teplem obytný okrsek 
 
- teplárna 
 - zajišťuje současnou výrobu tepla a elektřiny 
 - obvykle je teplo vyrobené v páře před dodávkou spotřebitelům tepla využito k výrobě 
elektřiny v protitlakových nebo v odběrových turbínách 
 - kombinovaná výroba tepla a elektřiny bývá označována pojmem kogenerace 
 
- odběrné zařízení 
 - technologická část odběrného místa, sloužící pro jednoho uživatele (vlastníka odběrného 
místa) 
 
- dodávka tepla pro vytápění  („ústřední topení“) 
 - účelem dodávky tepla je výhradně potřeba  tepla pro účely vytápění bytových a 
nebytových prostorů k zajištění tepelné pohody či k udržování optimální teploty prostředí 
zejména v zimním období 
 
- dodávka tepla v teplé vodě - TUV („teplá užitková voda“) 
 - účelem dodávky tepla je výhradně ohřev teplé vody 
 - studená voda, dodávaná do systému ohřevu a rozvodu TUV je z hlediska výroby a 
rozvodu TUV považována pouze za teplonosnou látku, její náklady, související s její spotřebou 
jsou proto účtovány odděleně od tepla, spotřebovaného pro ohřev TUV 
 
- centrální ohřev TUV 
 - ohřev TUV současně pro větší množství konečných spotřebitelů, často mimo 
zásobovaný objekt, do kterého je TUV dodávána prostřednictvím rozvodů TUV 
 
- lokální vytápění 
 - teplo je vyráběno v místě pro otop (např. pomocí lokálních topidel) 
 
- lokální ohřev TUV 
 - TUV je ohřívána v místě spotřeby TUV (např. bytovými průtokovými nebo 
zásobníkovými ohřívači) 
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- dodávka tepla pro technologické účely 

- účelem dodávky tepla je výhradně potřeba pro technologické (výrobní) účely 
 
- výhřevnost paliva 
 - množství tepla, získané dokonalým spálením paliva při následném ochlazení spalin na 
teplotu, při níž voda, obsažená ve spalinách, odchází ve formě vodní páry 
 - pokud k výhřevnosti paliva připočteme výparné teplo vody, obsažené ve spalinách, 
dostáváme hodnotu spalného tepla 
 - uvádí se v GJ na technickou jednotku množství paliva 
 - dodavatel paliva je povinen uvádět výhřevnost paliva na dodacích listech 
 
- účinnost energetické přeměny (ETA) 
 - poměr mezi množstvím tepla, vystupujícího ze zařízení a množstvím tepla, vstupujícího 
do zařízení (např. v palivu, z parovodu, horkovodu a pod.), vyjádřený v  % nebo v desetinném 
čísle 
 
- ztráta tepla 
 - fyzikální ztráty tepla, způsobené vedením, sdílením a sáláním tepla, jejich omezení je 
limitováno tepelně izolačními a technickými parametry zařízení 
 
- primární rozvod tepla 
 - teplonosnou látku (horkou vodu, páru) dopravuje na určené místo (místa), v nichž se 
uskutečňuje změna parametrů teplonosné látky na parametry, umožňující její využití v odběrných 
místech  
 - kromě vlastní spotřeby (fyzikálních ztrát tepla) se v primárních rozvodech 
nespotřebovává žádné teplo 
 
- bloková kotelna, resp. zdroj tepla, dodávající do primárního rozvodu 

- vyrábí teplo spalováním paliva a dodává je buď do primárních rozvodů (parametry 
teplonosné látky je nutno upravovat pro další využití) nebo do rozvodů sekundárních (parametry 
teplonosné látky se pro použití v odběrných místech již neupravují) 
 
- domovní kotelna 
 - vyrábí teplo spalováním paliva 
 - zdroj tepla je umístěn v objektu, ve kterém je všechno vyrobené teplo spotřebováno pro  
účely vytápění, ohřev TUV a pro jiné účely (např. pro technologii) 
 - ve výjimečných případech dochází k situaci, kdy odběrné místo se nachází až za 
domovní kotelnou, např. pokud domovní kotelnu vlastní a provozuje jiný subjekt, než vlastník 
objektu 
 
- předávací stanice 
 - odebírá teplo obvykle z primárního rozvodu, upravuje technické parametry dodaného 
tepla tak, aby bylo možno jej využívat pro další účely 
 - z obchodního hlediska nakupuje teplo od vnějšího dodavatele, dodává teplo do 
sekundárních rozvodů, z nichž se prodává do odběrných míst, prodává teplo přímo z předávací 
stanice  (např. pro centrální ohřev TUV) 
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- domovní předávací stanice 
 - odebírá teplo z rozvodu, upravuje technické parametry dodaného tepla tak, aby bylo 
možno jej využívat pro další účely 
 - předávací stanice je umístěna v objektu, ve kterém je všechno předané teplo 
spotřebováno pro účely vytápění,  ohřev TUV a pro jiné účely (např. pro technologii) 
 - má současně typické parametry jak předávací stanice, tak i odběrného místa, zásadně 
nedochází k dodávce tepla mimo definovaný objekt 
 - ve výjimečných případech dochází k situaci, kdy se odběrné místo nachází až za 
domovní předávací stanicí, např. pokud domovní předávací stanici vlastní a provozuje jiný 
subjekt, než vlastník objektu 
 
- sekundární rozvod tepla 
 - slouží k dopravě tepla ze zdroje tepla (z předávací stanice) k napojeným odběrným 
místům, technické parametry teplonosné látky při tom odpovídají požadavkům na využití tepla v 
odběrných místech a nejsou proto již dále upravovány 
 
- odběrné místo 
 - místo, do kterého je teplo dodáváno, např. vytápěný objekt nebo místo předání tepla 
odběrateli 
 - pokud dochází k předání tepla na podružné odběry v rámci odběrního místa, jsou tyto 
podružné odběry vyúčtovávány v rámci správy odběrného místa a nejsou předmětem 
samostatného smluvního vztahu s dodavatelem tepla 
 
- měřicí místo (místo měření) 
 - konkrétní místo, kde je osazeno (instalováno) měřidlo (fakturační nebo poměrové) 
 
- měřidla, užívaná v platebním styku 
 - obecné označení všech měřidel, používaných pro realizaci obchodních vztahů při 
dodávkách tepla 

- za základní představitele lze považovat měřidla fakturační a měřidla poměrová 
 
- fakturační měřidlo 
 - slouží pro pořizování údajů o množství dodaného tepla nebo dodaného objemu 
teplonosného media, tyto údaje jsou dále využívány pro stanovení úhrady odběratele za 
uskutečněnou dodávku 
 - jedná se o měřiče, používané pro platební styk, proto musí odpovídat požadavkům, 
stanoveným předpisy legální metrologie 
 - zcela obecně lze konstatovat, že fakturační měřidlo je vždy osazeno na měřicím místě, 
charakterizovaném smluvní tarifní jednotkou dodávaného zboží a slouží ke stanovení ceny 
dodávky měřeného zboží jako násobku tarifní ceny jednotky zboží a nezpracovaného (t.j. nijak 
neupravovaného) údaje přístroje, jímž se dodávka měří 
 - podle ustanovení zák. č. 222/1994 Sb. fakturační měřidla provozuje (a obvykle též 
vlastní) dodavatel tepla 
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- poměrové měřidlo 
 - jedná se o měřidlo, umístěné na podružném odběru, pro který není stanoven smluvní 
tarif, tedy o „měřidlo, jeho údaje jsou používány pro poměrové rozdělení množství, stanoveného 
jiným způsobem“ 
 - slouží pro rozdělení celkového objemu tepla, vody nebo již přímo finančních částek na 
jednotlivá měrná místa 
 - typickými představiteli poměrového měření jsou bytové vodoměry TUV nebo indikátory 
vytápění 
 
- měřič tepla 
 - měřiče tepla jsou součtová (integrační) měřidla integrují měřenou veličinu (teplo) v čase 
 - slouží k měření množství tepla, odebraného ze zařízení za měřičem 
 - údaje měřiče jsou indikovány v technických jednotkách 
 
- měření tepla v páře 
 - dodávku tepla v páře lze měřit buď přímými metodami (kalorimetrické měření), nebo 
metodami nepřímými, kdy jsou měřeny pouze základní hodnoty (tlak, teplota, průtok, průtok 
kondenzátu a pod.), které jsou dále vyhodnoceny buď technickým výpočtem, jehož výstupem je 
množství tepla, odebrané ze zařízení za místem měření nebo pomocí zvláštního vloženého 
výpočtového členu, vyhodnocujícího měření jednotlivých veličin, výstupem je opět množství 
tepla, odebrané ze zařízení za místem měření 
 
- měřič průtoku 
 - měřiče tepla jsou součtová (integrační) měřidla, která integrují měřenou veličinu 
(průtok) v čase 
 - slouží k měření množství media, odebraného ze zařízení za měřičem 
 - údaje měřiče proteklého objemu jsou indikovány v objemových jednotkách 
 - častými představiteli jsou nejen vodoměry, plynoměry či olejoměry, ale i měřiče 
proteklého objemu, používané jako průtokoměrné členy měřičů tepla 
 
- měření na vstupu do odběrného místa (resp. měření „na patě“ objektu) 
 - obvykle se jedná o měření dodávky (spotřeby) tepla na vstupu do zařízení odběrného 
místa nebo do jednoúčelové teplovodní přípojky, dodávající teplo jednomu odběrateli nebo 
skupině odběratelů (odběrných míst) 
 - jedná se převážně o fakturační měření dodávky tepla pro vytápění nebo pro 
technologické účely 
 - užívání měření je podloženo ustanoveními zákona č. 222/1994 Sb. 
 - použité měřiče musí odpovídat požadavkům zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii a 
předpisům souvisejícím 
 
- měření rozlišovací 
 - obvykle se jedná o stanovení spotřeby tepla pro ohřev TUV v místě centrálního ohřevu 
TUV na základě měření dodávky (spotřeby) tepla na vstupech do dílčích větví zařízení podle 
vzorce QC = QUT + QTUV,  

kde 
- QC  ....      celková dodávka tepla 

 - QUT        ....      množství tepla pro vytápění, dodávané ze zdroje do rozvodů 
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 - QTUV        ....      množství tepla, spotřebované v místě centrálního ohřevu TUV 
- rozlišovací měření spotřeby tepla pro ohřev TUV má poněkud zvláštní charakter, neboť 

například při prodeji tepla do systému centrálně ohřívané TUV bývá sice stanovena tarifní cena 
tepla v místě měření, při tom však měřiče používané pro rozlišovací měření nemusejí nutně být 
vyhodnocovány podle výše uvedeného algoritmu, jako příklad lze uvést rozdělení spotřeby tepla, 
dodávaného v páře a měřeného na vstupu do předávací stanice, na teplo pro vytápění a na teplo 
pro ohřev TUV poměrovým způsobem podle údajů bubnových měřičů kondenzátu 
 - přes některé atypické znaky lze rozlišovací měření považovat za měření fakturační 
 - použité měřiče musí odpovídat požadavkům zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii a 
předpisům souvisejícím 
 
- měření množství TUV na vstupu do objektu 
 - jedná se o měření, stanovící spotřebu TUV v konkrétním objektu, které není - a ani 
nemůže být - předepsáno žádným platným předpisem, neboť se v podstatě jedná o poměrně 
komplikovaný technický problém, těsně související s analýzou chyb měření 
 - problém lze v praxi řešit definováním konkrétních smluvních podmínek užívání 
takového měření pro potřeby realizace platebního styku, smluvní strany si však musí být vědomy 
při uzavírání takové dohody značných rizik, která při užívání takového systému měření vznikají 
 - za uvedených podmínek je jediným existujícím funkčním systémem pro měření spotřeby 
TUV na vstupu do odběrného zařízení takový typ měření, který měří objem spotřeby TUV na 
přerušené cirkulační smyčce, všechny ostatní aplikace, založené např. na použití dvou a více 
rozdílových vodoměrů, instalovaných na cirkulační smyčce TUV, jsou systémově, fyzikálně a 
metrologicky nevhodné a tedy i napadnutelné 
 
- měření množství TUV v místě konečné spotřeby 
 - jedná se o měření dodávky (spotřeby) TUV u konečných spotřebitelů na výstupu ze 
soustavy TUV pomocí vodoměrů TUV 
 - vždy se jedná o poměrové měření 
 - podíl, připadající na měřené místo TUV se stanoví v poměru spotřeby, indikované v 
místě měření, k součtu všech hodnot, naměřených vodoměry TUV - rozděluje se však vždy 
množství vody a tepla, resp. náklady na vodu a teplo, stanovené v místech fakturačního měření 
dodavatele TUV 
 - je nutno upozornit na časté a značné rozdíly mezi údaji centrálního měření dodávky 
studené vody a měřením objemu spotřebované TUV vodoměry, běžně působené kombinací 
fyzikálních a provozních příčin 
 - vyhláška č.245/1995 Sb. podporuje měření TUV v místě spotřeby uvedením 
doporučených výpočtových algoritmů 
 - přestože se zásadně nejedná o fakturační měření (není stanovena tarifní sazba v místě 
měření), použité vodoměry musí odpovídat požadavkům zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii a 
předpisům souvisejícím 
 
- indikátor vytápění 
 - dříve též „rozdělovač topných nákladů (RTN)“ – někdy používané označení „bytové 
poměrové měřidlo tepla“ lze považovat za zásadně nesprávné, neboť indikátory nelze považovat 
za měřidla pro absenci základních znaků měřidel 
 - jedná se o technicky různými způsoby řešenou indikační (ukazující) pomůcku, sloužící 
na základě dohody účastněných subjektů (vlastník domu, uživatelé bytů) ke statistickému 
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rozdělení nákladů na vytápění na jednotlivé konečné spotřebitele (uživatele bytů a nebytových 
prostor), t.j. k rozúčtování nákladů 
 - při použití indikátorů vytápění je v rámci prováděných výpočtů nutno používat korekční 
součinitele, obvykle zohledňující polohu místnosti a parametry topného tělesa 
 - použití indikátorů vytápění je podporováno vyhláškou č.245/1995 Sb. uvedením 
doporučených základních výpočtových algoritmů  

- technické parametry indikátorů, včetně pravidel pro vyhodnocování jejich údajů, stanoví 
normy ČSN EN 834 (indikátory napájené elektrickou energií) a ČSN EN 835 (indikátory bez 
napájení elektrickou energií, pracující na principu odparu kapaliny) 
 - indikátory vytápění nespadají pod pravomoc legální metrologie, nepodléhají povinné 
zkoušce typu, nekalibrují se ani se neověřují 
 
- bilanční údaje 
 - údaje o množství výroby produktu na celé soustavě i na jednotlivých částech soustavy 
 - obvykle se udávají v GJ 
 - zdrojem bilančních údajů jsou údaje měření výroby a dodávky tepla, resp. technické 
výpočty 
 
- jednotková cena produktu 
 - cena produktu, stanovená jako podíl souhrnu ekonomicky oprávněných nákladů k 
celkovému předpokládanému objemu produkce v jednotkách výroby 
 - uvádí se v Kč/GJ 
 - cena je vždy stanovena jako předpoklad na základě kvalifikovaného odhadu budoucího 
vývoje nákladových (ekonomických) a bilančních (výrobních) ukazatelů) - tato prognóza vždy 
musí být průběžně optimalizována v průběhu času na základě skutečného vývoje nákladových a 
bilančních ukazatelů 
 - konkrétní pravidla pro stanovení ceny tepla jsou upravena komplexem cenových 
předpisů, navazujících na zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, a pravidly věcné regulace, 
stanovenými a kontrolovanými pověřenými orgány státní správy 
 - konkrétní způsob uplatnění ceny a související cenové operace (platnost ceny, postup při 
změnách ceny a pod.) se sjednávají zásadně smluvně 
 
- technické vstupy ceny tepla 
 - jedná se o technické parametry zařízení, které jsou používány jako vstupní údaje pro 
technické výpočty související se stanovením ceny 
 - především se jedná o účinnosti energetických přeměn, o výhřevnosti paliv a o fyzikální 
ztráty tepla v zařízení a v rozvodech tepla 
 - za technické vstupy ceny tepla lze do jisté míry považovat i další položky, jejichž 
odůvodnění je výrazně technicky podmíněno (např. náklady na opravy) 
 - k posuzování technických vstupů ceny tepla je pro potřeby finančních kontrolních 
orgánů oprávněna Státní energetická inspekce 
 
- účtovací období 
 - období, za něž je pro odběratele tepla prováděno stanovení ceny provedené dodávky a 
následné finanční vyrovnání minimálně 1 měsíc, maximálně 1 rok 

- stanoví se výhradně smluvně v rámci vztahů mezi dodavatelem a odběratelem 
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- topné období 
 - jedná se o období, kdy je prováděna dodávka tepla pro vytápění 
 - je stanovováno předpisy, upravujícími podmínky vytápění - v současnosti vyhláška 
č.245/1995 Sb. 
 - topné období nemá žádnou spojitost s obdobím účtovacím 
 
- cena dodávky 
 - jedná se o finanční vyčíslení hodnoty skutečně dodaného množství produktu v platných 
cenách (obvykle podle vzorce „smluvní cena produktu x množství produktu = cena dodávky“) 
 - vztahuje se vždy k účtovacímu období 
 
- účtované množství 

- jedná se o dodavatelem skutečně dodané množství produktu - množství se stanovuje v 
souladu se smluvně podloženými algoritmy 
 - v rámci účtování dodávky je nutné účtované množství přiměřeně dokládat 
 
- účtování dodávky 
 - jedná se o veškeré obchodní úkony, uskutečňované mezi dodavatelem a odběratelem 
tepla, spojené se stanovením ceny dodávky a se vzájemným finančním vyrovnáním za 
uskutečněnou dodávku 
 - účtování dodávky platí výhradně při vztahu mezi dodavatelem a odběratelem 
 - předmětem účtování je výhradně produkt, definovaný dodávkovým množstvím a platnou 
jednotkovou cenou 
 
- rozúčtování dodávky 
 - jedná se o přenesení nákladů, skutečně vzniklých vlastníkovi zásobovaného objektu a 
souvisejících s pořízením produktu (tepla, TUV), na konečné spotřebitele (uživatele bytů, 
nebytových prostor) 
 - nejedná se o obchodní činnost, ale výhradně o vyúčtování nákladů, vzniklých v 
souvislosti se zajištěním služby, spojené s užíváním části zásobovaného objektu 
 
- režim platebního styku 

- způsob postupného nebo jednorázového finančního vypořádání dodávky produktu mezi 
dodavatelem a odběratelem 
 - stanovuje se zásadně smluvní cestou 
 - obvykle se jedná o fakturaci, zálohové platby a vyrovnání nebo o kombinaci 
jednotlivých  způsobů 
 
- fakturace 
 - jedná se o akt předepsání úhrady za uskutečněnou dodávku produktu, založený na 
tvorbě, předkládání a úhradě jednorázových platebních příkazů 
 
- záloha a vyrovnání 
 - jedná se o způsob úhrady za dodávku produktu, kdy je stanoven zálohový kalendář na 
dobu účtovacího období a odběratel postupně hradí dodavateli stanovené zálohové platby 
 - po ukončení účtovacího období se provede stanovení ceny skutečné dodávky, zápočet 
záloh a konečné finanční vyrovnání 
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 - účtovací období může být sice jen jeden měsíc, častěji bývá několik měsíců, obvykle 
kalendářní rok 
 - obdobným způsobem se postupuje i při finančním vypořádání za dodávku služby, t.j. při 
dodávce tepla z domovních zdrojů pro potřeby konečných spotřebitelů v témže objektu (zde se 
však nevyúčtovává smluvní nebo věcně regulovaná cena, ale výhradně skutečně vzniklé náklady) 
 
- slevy, sankce a smluvní pokuty 

- jedná se o dodatečné položky, účtované k ceně dodávky - tyto dodatečné položky mohou 
být stanoveny smluvně (smluvní sankce) nebo vycházejí z platných předpisů 
 
- zúčtovací jednotka 
 - termín, stanovený vyhláškou č.245/1995 Sb., představující část objektu, objekt nebo 
soubor objektů, ve kterých se odběrným tepelným zařízením rozvádí teplo k vytápění a teplá 
užitková voda spotřebitelům z rozvodného zařízení dodavatele. 
 - jedná se tedy i o případy, kdy dva či více objektů tvoří dům (t.j. objektů ve smyslu 
stavebního zákona, samostatně kolaudovaných), napojený jedním odběrným (měrným) místem 
na rozvodné zařízení dodavatele 

- jindy je jeden stavební objekt s několika vchody naopak napojen více než jedním 
odběrným místem, z těchto důvodů se zúčtovací jednotkou rozumí nejen objekt, ale i soubor 
objektů či jeho část, pokud je tato jednotka napojena jedním přívodem na dodávku tepla na 
rozvodné zařízení dodavatele nebo pokud je zásobována kotlem umístěným v objektu (zúčtovací 
jednotce), který zásobuje pouze tento objekt (zúčtovací jednotku) - v takto definované zúčtovací 
jednotce se tedy provádí rozdělení nákladů na teplo mezi konečné spotřebitele. 
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3.2. Nejvýznamnější předpisy, vztahující se k tepelné energetice 
 
3.2.1. Obecně platné předpisy 
a. Obchodní vztahy 
Vytvoření obchodního vztahu mezi dodavatelem a odběratelem tepla lze realizovat na základě 
zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. zákona č. 47/1992 Sb., občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších úprav a doplňků obvykle jako smlouvu kupní.  
Obchodní zákoník je předpisem obecného charakteru, zaměřeným na celé spektrum existujících 
obchodních vztahů a stanoví pouze základní pravidla pro realizaci obchodních aktů. Specifické 
podmínky oblasti zásobování teplem je proto nutno řešit individuálně případ od případu a při 
uzavírání konkrétních smluvních vztahů je třeba posuzovat nejen aktuální místní podmínky, ale 
zajistit i návaznost na jiné dotčené legislativní oblasti, t.j. na předpisy z oblasti energetiky a z 
oblasti cen. Zejména je nutno plně vyhovět požadavkům zákona č. 222/1994 Sb. a respektovat 
platné předpisy, upravující aktuální pravidla cenové regulace. 
 
b. Zvláštní předpisy pro tepelnou energetiku 
Od 1.1.1995 je v platnosti zákon č. 222/1994 Sb., o státní správě a podnikání v energetických 
odvětvích, na který navazuje řada prováděcích předpisů.  
Pro naše potřeby lze za nejvýznamnější považovat vyhlášku č.245/1995 Sb., kterou se stanoví 
pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody, včetně rozúčtování  nákladů na objekty a 
mezi konečné spotřebitele ve znění vyhlášky č. 85/1998 Sb. (viz příloha č. 1.). 
Cit. předpis je zaměřen zejména do oblasti vztahů mezi vlastníky objektů a konečnými 
spotřebiteli.  
V současné době se připravuje nový zákon, zásadně upravující pravidla hospodaření s energií. 
Uplatnění tohoto nového předpisu lze předpokládat od roku 2001. 
Základní podmínky provozu měřící techniky, resp. stanovených měřidel tepla a průtoku, upravuje 
ucelený komplex předpisů, navazujících na zákon č. 505/1991 Sb., o metrologii. 
 
c. Ceny 
Základními legislativními úpravami cenové problematiky jsou zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, a 
jeho prováděcí vyhláška č. 580/1990 Sb., která stanoví obecná pravidla cenové regulace. 
Konkrétní pravidla, upravující tvorbu ceny paliv a energie, vyplývají z provádění cenových 
regulačních opatření státu a jsou specifikována cenovými výměry MF ČR, např. pro rok 1999 byl 
v platnosti výměr MF ČR č. 01/99. 
Cenová opatření MF - výměry - jsou postupem času upravována podle aktuálního vývoje situace 
a všichni provozovatelé tepelných zařízení jsou povinni dodržovat jimi stanovená pravidla. 
Oblast cenové problematiky není v tomto materiálu pro svou značnou komplikovanost a pro 
neopomenutelné návaznosti na související problémové oblasti podrobněji pojednána a bude jí 
věnován samostatný metodický podklad. Nejnutnější informace jsou však uvedeny v části 4. 
textu. 
 
 
d. Ochrana životního prostředí 
Aplikace předpisů z oblasti ochrany životního prostředí se promítá do oblasti ekonomiky provozu 
a do kalkulací provozních nákladů nejen z hlediska povinnosti úhrady předepsaných poplatků a 
případných sankcí, ale i potřebou realizace některých technicko organizačních opatření, často 
doprovázených nutnými investicemi. 
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Zákon č. 389/1991 Sb. o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování, jehož 
úplné znění bylo uveřejněno v zákonu 212/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví 
povinnost úhrady poplatku za znečisťování ovzduší, kdy výpočtový základ pro stanovení výše 
poplatku je odvozen od objemu vypouštěných znečisťujících látek. 
Na zákon navazuje vyhláška č. 117/1997 Sb., kterou se stanoví emisní limity a další podmínky 
provozování stacionárních zdrojů znečišťování a ochrany ovzduší. 
 
e. Bezpečnost práce 
Náklady na realizaci stanovených požadavků v této oblasti patří mezi jednu ze základních skupin 
provozních nákladů, množství předpisů z této oblasti však neuvádíme pro jejich jednoznačnou 
specifičnost. 
 
 
 
3.2.2. Byty  
a. Byty - mimo družstevní sféru 
Základním předpisem, upravujícím vztahy při užívání bytových a nebytových prostor mimo 
oblast činnosti bytových družstev na základě nájemních vztahů je vyhláška č. 176/1993 Sb., o 
nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu. Její novely byly uveřejněny ve 
Sbírce zákonů pod č. 30/1995 Sb. a č. 274/1995 Sb. Tato vyhláška pro účely zásobování teplem a 
rozúčtování služeb s tím spojených zejména stanoví (cit.): 
§ 1 Způsob určení maximální výše nájemného z bytu a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním 
bytu (dále jen ceny služeb) a způsob sjednávání a placení nájemného a cen služeb mezi 
pronajímatelem a nájemcem. 
§ 3 Vymezení pojmů pro účely této vyhlášky 
Odstavec 1/ první věta zní: Podlahová plocha bytu je celková započitatelná plocha bytu a 
započitatelná plocha prostorů mimo byt užívaných výhradně nájemcem bytu. 
/5/ Ústřední vytápění je vytápění zdrojem tepla umístěným mimo byt nebo umístěným v místnosti 
k tomu určené včetně sklepa v rodinném domě s jedním bytem, nebo jiné elektrické nebo plynové 
vytápění. 
Pozn.- viz související ustanovení vyhl. č. 245/1995 Sb., vycházející při  rozúčtování již pouze z 
podlahových ploch a nikoliv jako dříve z ploch vytápěných 
§ 4 Rozdělení bytů do kategorií 
/1/ Pro určení maximální výše nájemného se byty rozdělují do čtyř kategorií podle rozsahu 
základního příslušenství a způsobu vytápění. 
/2/ Do I. kategorie se zařazují byty, v nichž jsou všechny obytné místnosti přímo vytápěny 
ústředním vytápěním a které mají základní příslušenství. 
/3/ Do II. kategorie se zařazují byty 

a) bez ústředního topení a se základním příslušenstvím,  
b) s ústředním vytápěním a s částečným základním 

příslušenstvím. 
/4/ Do III. kategorie se zařazují byty 
 a) bez ústředního vytápění a s částečným základním příslušenstvím. 
 b) s ústředním vytápěním a bez základního příslušenství. /5/ Do IV. kategorie se zařazují 
byty bez ústředního vytápění a bez základního příslušenství. 
/6/ Byty se společným základním příslušenstvím se zařazují do II. kategorie, jsou-li ústředně 
vytápěny, nebo do IV. kategorie, nejsou-li ústředně vytápěny. 
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§ 11 Ceny služeb 
/1/ V nájemném nejsou zahrnuty ceny služeb. Jsou to ceny za ústřední (dálkové) vytápění a za 
dodávku teplé vody, úklid společných prostor v domě, užívání výtahu, dodávku vody z vodovodů a 
vodáren, odvádění odpadních vod kanalizacemi, užívání domovní prádelny, osvětlení společných 
prostor v domě, kontrolu a čištění komínů, odvoz popela a smetí, odvoz splašků a čištění žump a 
vybavení bytu společnou televizní a rozhlasovou anténou, popřípadě další služby, na nichž se 
pronajímatel s nájemcem dohodne. 
/2/ Ceny služeb se sjednají podle zvláštních předpisů, např. vyhláška č. 197/1957 Ú.l. (od 
1.1.1996 tedy vyhl. č. 245/1995 Sb.) , o úplatě za ústřední (dálkové) vytápění a za dodávku teplé 
vody, ve znění pozdějších předpisů, nebo rozhodnutí cenového orgánu, např. výměr Ministerstva 
financí ČR č. 01/93 (přesněji tedy aktuálně platná cenová opatření MF ČR) , kterým se vydává 
seznam zboží s regulovanými cenami, ve znění pozdějších výměrů. Není-li v těchto předpisech 
nebo rozhodnutích stanovena regulace sjednaných cen služeb a jde-li o služby, které neposkytuje 
sám pronajímatel, sjednávají se jejich ceny ve výši odpovídající cenám obvyklým v místě a čase 
plnění, které dodavatelé těchto služeb uplatňují vůči pronajímatelům. 
/5/ Ceny služeb se rozúčtují na jednotlivé nájemce bytů podle výše uvedených zvláštních předpisů 
nebo rozhodnutí cenového orgánu.  
/6/ Ceny služeb, pro které není stanoven způsob rozúčtování podle odst. 5, se rozúčtují na základě 
dohody mezi pronajímatelem a všemi nájemci. 
 
b. Nebytové prostory - mimo družstevní sféru 
Základními předpisy, upravujícími předmětnou problematiku jsou zákon č. 116/1990 Sb. o nájmu 
a podnájmu nebytových prostor a zákon č. 540/1991 Sb., kterým se doplňuje výše uvedený 
zákon. Rozúčtování nákladů za služby, spojené s užíváním nebytových prostor, není však tímto 
předpisem upraveno a platí pro ně v zásadě obdobná pravidla jako při užívání bytů. 
 
c. Bytové družstevnictví 
Problematiku bytového družstevnictví upravují především následující předpisy: 
- zákon č. 513/1991 Sb., stanovící podmínky pro ustavení a činnost družstva 
- zákon č. 42/1992 Sb. o úpravě majetkových vztahů v družstvech (tzv. transformační zákon) a 
zákonné nařízení č. 297/1992 Sb., doplňující v některých ustanoveních cit. zákon 
- vyhláška č.85/1997 Sb.o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradě za 
plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů - způsob účtování dodávky tepla a TUV však tento 
předpis v zásadě odkazuje na vyhlášku 245/1995 Sb. 
Z citovaných předpisů m.j. vyplývá, že družstva mohou na základě svých platných stanov 
upravovat vztah družstva ke svým členům dle odůvodněných potřeb svých členů formou 
vnitřních směrnic a opatření družstva, pokud nedojde k jejich  kolizi s obecně platnými předpisy. 
Současně je však z citovaných předpisů zřejmé, že možností převodu družstevních bytů do 
soukromého vlastnictví může vzniknout několik rozdílných institutů uživatele bytu v družstevním 
domě (člen družstva, nečlen družstva, soukromý vlastník bytu). K uvedeným rozdílným 
uživatelským subjektům je pak nutno i rozdílně postupovat při realizaci vnitřních vztahů v rámci 
provozu bytového objektu a tedy i při rozúčtování nákladů za služby, spojené s užíváním bytu či 
nebytové prostory 
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3.2.3. Vyhláška č. 245/1995 Sb. 
Vyhláška č. 245/1995 Sb. Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 2. října 1995, kterou se 
stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody včetně rozúčtování nákladů na 
objekty a mezi konečné spotřebitele ve znění vyhlášky č. 85/1998 Sb., je v současné době 
základním předpisem, upravujícím podmínky účtování nákladů na vytápění a dodávku TUV mezi 
konečné spotřebitele. Přesto, že její doslovné znění uvádíme jako přílohu č. 1. a základní 
výpočtové algoritmy jsou uvedeny v části 6. tohoto materiálu, věnujeme se nyní některým jejím 
ustanovením podrobněji. 
 
Předpis zpracovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky v návaznosti na §45 odst. 
6 se zřetelem na §32 odst. 6 zákona č. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní 
správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci. 
V §1 - Předmět úpravy - je definováno zaměření předpisu, §2 - Pravidla pro vytápění – stanoví 
m.j. počátek a konec otopného období, počátek a konec provádění dodávky tepla pro vytápění a 
dodávkové normy. Obdobně §3 stanoví pak pravidla pro dodávku teplé užitkové vody a §4 je 
věnován regulaci vytápění. 
Problematice rozúčtování dodávky tepla k vytápění a dodávky teplé užitkové vody na zúčtovací 
jednotky jsou věnovány §5 - §7,  §8 se zabývá rozúčtováním nákladů na teplou užitkovou vodu 
dodávanou pro více zúčtovacích jednotek a je tedy jediným ustanovením předpisu, směrovaným i 
na dodavatele tepla a TUV. 
§9 vyhlášky stanoví pravidla pro zvláštní způsoby rozúčtování nákladů na teplo k vytápění a 
dodávku teplé užitkové vody v zúčtovací jednotce 
V dalším §10 jsou formulovány závazné požadavky na termín zpracování, na náplň dokumentace 
vyúčtování a na způsob použití směrných ukazatelů spotřeby tepelné energie, uvedených 
v přílohách předpisu. 
Následují zrušovací ustanovení, stanovení termínu účinnosti předpisu a přílohová část, obsahující 
tabulky koeficientů pro přepočty podlahových ploch bytů a nebytových prostorů, postupy pro 
rozdělení tepla na ohřev užitkové vody a na vytápění v objektu s vlastní předávací stanicí a s 
vlastním zdrojem tepla, měrné ukazatele spotřeby tepla, způsob výpočtu spotřebních složek 
nákladů a tabulka minimálních účinností výroby tepla.  
 
Vyhláška č. 245/1995 Sb. byla v roce 1998 doplněna a upravena vyhláškou č. 85/1998 Sb. a její 
původní znění doznalo v některých částech dosti podstatných změn, ovlivňujících její praktickou 
aplikaci. Těmto problémovým oblastem se nyní věnujeme podrobněji. 
 
Měrné ukazatele 
Jedno z nejvíce diskutovaných ustanovení vyhlášky se objevuje již v §2 - Pravidla pro vytápění, 
kde odst. 7. a 8. konstatují (cit):  
(7) Přípustné hodnoty měrných ukazatelů spotřeby tepla k vytápění pro zajištění vnitřní  teploty 
podle odst. 5 jsou uvedeny v příloze č. 3 této vyhlášky. 
(8) Minimální  účinnosti výroby tepla  jsou uvedeny v  příloze č. 5 této vyhlášky. 
V dalším § 3 – Pravidla pro dodávku teplé vody, je doplněn odst. 4., obdobně konstatující, že 
(cit) Přípustné hodnoty měrných ukazatelů spotřeby tepla potřebného k přípravě odebrané teplé 
užitkové vody spotřebiteli jsou uvedeny v příloze č. 3 této vyhlášky. 
V návaznosti na výše uvedené i §4 - Regulace vytápění – v odst. 3. stanoví, že regulace  vytápění 
se provádí za účelem zajištění požadované, resp. stanovené, teploty místností při nepřekročení 
přípustných hodnot měrných ukazatelů spotřeby tepla. 



Strana 21 

S energetickými účinnostmi obvykle nenastávají podstatnější problémy – jedná se v podstatě o 
shodnou tabulku účinností, která se již několik roků objevuje v cenových výměrech Ministerstva 
financí. Snad jedinou námitku, kterou lze proti uvedeným hodnotám vznést, že jsou poněkud 
optimistické, jsou-li vztahovány na starší energetická zařízení, zatímco při provozování zařízení 
moderních jsou běžně dosahovány hodnoty vyšší. 
Poněkud komplikovanější je situace s měrnými ukazateli spotřeby tepla pro vytápění a pro 
přípravu teplé vody, neboť příloha č. 3 vyhlášky stanoví tyto ukazatele jako „Nejvyšší měrné 
ukazatele spotřeby tepla“ následovně (cit): 
a)  na vytápění 1 m2 započitatelné podlahové plochy zúčtovací jednotky 

-  při vytápění  z domovní  kotelny na  tuhá paliva               1 GJ/m2 * rok  
                                                  nebo                           0,294 MJ/m2 * DS * rok 

- při  vytápění z ostatních zdrojů  tepla                                 0,8 GJ/m2 * rok  
                                                            nebo                           0,235 MJ/m2 * DS * rok 

b) k dodávce teplé užitkové vody spotřebitelům na 1 m3 odebrané vody v zúčtovací jednotce 
 - při přípravě v zúčtovací jednotce                                       0,3 GJ/m3 

- při  přípravě společně pro více  zúčtovacích  jednotek      0,4 GJ/m2 
c) souhrnné, tj.  na vytápění a teplou užitkovou vodu 

-  při zajišťování  tepla z  domovní kotelny  na tuhá paliva  do 1,25 GJ/m2 *  rok 
- při zajišťování tepla z jiných zdrojů                                   do 1,05 GJ/m2 *  rok 

Nejsou-li dodrženy ukazatele podle písm. a) a b), postačí dodržení ukazatelů podle písm. c, DS je  
podle normy ČSN  383350 počet denostupňů  v topném období. 
 
Běžně dosahované měrné spotřeby tepla se skutečně pohybují někde okolo uvedených hodnot, ale 
pokud jsou tyto hodnoty zvýšené, bývá to způsobeno řadou příčin, které jsou někdy na straně 
dodavatele tepla, jindy však i na straně jeho odběratele. 
Vysoká měrná spotřeba tepla pro vytápění totiž nemusí být nutně způsobena pouze neúměrnými 
energetickými ztrátami při výrobě a distribuci tepla či ztrátami paliva, ale i tepelně technickými 
parametry vytápěných objektů či způsobem jeho užívání, tedy okolnostmi, která se nacházejí ve 
výlučné kompetenci vlastníka objektu či konečných spotřebitelů. 
Obdobná situace je i u spotřeby tepla pro ohřev TUV, kdy se sice průměrné roční hodnoty měrné 
spotřeby tepla mohou pohybovat okolo 0.3 GJ/m3, ale v průběhu roku značně oscilují. V topném 
období se měrná spotřeba výrazně snižuje, v letním období naopak zvyšuje – příčinou jsou 
energetické ztráty tepla, související s výrobou a rozvodem tepla. V topném období se tyto 
fyzikální ztráty přesouvají do současně vyráběného velkého množství tepla pro vytápění, v letním 
období se ztráty nutně projevují pouze v teplu pro TUV. V mimotopném období se navíc 
energetické parametry zařízení dále zhoršují jeho poměrně nízkým využitím, přerušováním 
provozu apod. Celkové efekty mohou být dále značně negativně ovlivněny stavem odběrného 
zařízení (např. cirkulačních smyček), tedy okolnostmi mimo působnost dodavatele TUV. 
 
Vyhláška dále v §10 - Rozúčtování nákladů za vytápění a dodávku teplé užitkové vody – v odst. 
3.  výslovně stanoví (cit): 
Vyšší náklady než ty, které odpovídají měrným ukazatelům podle přílohy č. 3 písm. c) a  účinnosti 
výroby tepla podle přílohy č5 této vyhlášky, se na spotřebitele v zúčtovací jednotce 
rozúčtovávají,když jejich překročení je i při provedené regulaci podle §4 této vyhlášky způsobeno 
a) časově delším otopným obdobím nebo vyšší vnitřní teplotou, než stanoví ustanovení §2 
vyhlášky nebo 
b) do 31.12.2000 před účinností vyhlášky provedeným koncepčním a projektovým  řešením 
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systému zásobování teplem a teplé užitkové vody nebo 
c) nedodržením dohody mezi pronajímatelem a nájemníky o racionálním hospodaření 
spotřebitelů s  teplem a teplou užitkovou vodou nebo 
d)  v případě teplé užitkové vody jejím neomezeným zajišťováním v noci. 
 
Ze znění předpisu je tedy patrné, že stanovením měrných ukazatelů nedochází ani tak ke 
stanovení limitu spotřeby tepla, ale především limitu výše úhrady konečných spotřebitelů a tedy i 
k omezení výše realizovatelného inkasa za dodávky služeb od konečných spotřebitelů oproti 
skutečně vynaloženým nákladům na straně vlastníka (správce) objektu. 
Nic na tom nemění ani skutečnost, že platnost tohoto ustanovení je posunuta až na 1. ledna 2001. 
Za  jedinou cestu k zamezení vzniku rizik narušení finančních toků v oblasti dodávky služeb lze 
proto považovat provedení detailní kontroly zařízení výroby a rozvodu tepla i zásobovaného 
objektu formou energetického auditu a vypracovat program opatření, zaměřených na snížení 
energetické spotřeby ve zmiňovaném časovém horizontu. 
 
Přesto lze však předpokládat řadu komplikací s uplatňováním uvedených měrných ukazatelů 
v praxi, zejména v oblasti smluvních závazkových vztahů mezi dodavateli a odběrateli, neboť 
soustavy výroby a rozvodu tepla jsou značně rozdílné i co se těchto parametrů týče a bude tedy 
nutno zřejmě v řadě případů tyto hodnoty modifikovat. Vyhláška však nestanoví žádného 
konkrétního rozhodovatele takových případů a lze jen předpokládat, že se v této oblasti budou 
pohybovat především například energetičtí auditoři nebo Státní energetická inspekce (ta však tuto 
problematiku nemá výslovně uloženu platným zákonem). Též lze předpokládat, že problematika 
uplatňování měrných ukazatelů bude z tohoto předpisu přesunuta do jiné právní normy 
v souvislosti s uplatněním očekávaného zákona o hospodaření s energií. 
 
 
Rozúčtování 
V odstavci 1., §6 - Rozúčtování  nákladů  na  teplo k  vytápění  a  jinému  využití v zúčtovací 
jednotce – je vyhláškou stanovena možnost poměrně volného stanovení počátku a konce ročního 
účtovacího období. 
 
K vlastnímu provedení způsobu vyúčtování se vztahuje ustanovení § 6, odst. 4 (cit): 
Spotřební složka se rozdělí mezi spotřebitele úměrně údajům měřičů tepla nebo indikátorů s 
použitím výpočtové metody, která umožní rozúčtovat spotřební složku nákladů podle dosahované 
průměrné vnitřní teploty jednotlivých místností s otopným tělesem bytu či nebytového prostoru v 
zúčtovací jednotce. 
Vzhledem k tomu, že výpočtové postupy sloužící k vyhodnocování údajů indikátorů obvykle 
využívají řady korekčních součinitelů, jejichž uplatnění v praxi někdy bývá obtížné, uvádíme 
v příloze č. 2 tohoto textu plné znění stanoviska SEI, konzultovaného s MPO, uveřejněného 
v roce 1999 v odborném tisku a zaměřeného výhradně na předmětnou problematiku. 
 
V odst. 5. vyhlášky se definuje pojem „podlahové plochy“ bytů a nebytových prostorů tak, že 
podlahovou plochou je plocha místností kromě lodžií a balkónů (i zasklených) vynásobená 
koeficienty uvedenými v příloze č.1 vyhlášky. Mají-li byty a nebytové prostory rozdílnou výšku 
stropů nebo stropy zkosené, podlahová plocha jejich místností se určí přepočtením v poměru 
jejich výšek na jednotnou výšku stropů všech místností v zúčtovací jednotce. 
Tato úprava odstranila dřívější rozdílné postupy při stanovení podlahových plochy bytů a 
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nebytových prostorů, koeficient plochy bytových prostor zůstává roven číslu 1. 
Vyhláška dále stanoví koeficienty pro místnosti v nichž sice není umístěno otopné těleso, 
místnost je však začleněna do objektu tak, že s místnostmi s otopným tělesem přímo sousedí 
jednou či více stěnami, za stěnu se při tom rozumí boční stěna, strop a podlaha. 
Dále vyhláška stanoví způsob výpočtu koeficientu, je-li v místnosti bytu či nebytového prostoru 
bez otopného tělesa neizolované  potrubí  vnitřního  rozvodu  tepla.. 
 
Výše uvedená ustanovení předpisu vedla v nedávné době k nutnosti překontrolování, resp. 
k novému přeměření, výměr užitkových ploch bytů a nebytových prostor v řadě domovních 
objektů. Současně vznikaly jisté komplikace s aplikací vyhláškou stanovených koeficientů a 
výpočtových algoritmů, které byly řešeny jak pracovišti SEI, tak i ministerstvem. Vzhledem 
k jejich významu uvádíme na tomto místě citace ze stanovisek MPO k problematice přepočtu 
výměr užitkových ploch (cit.): 
 - stanovisko OT MPO z 26.1.1998 k praktické aplikaci ustanovení §6 odst. 5 a přílohy č. 1 
vyhlášky č. 245/1995 Sb.,ve znění vyhlášky č. 85/1998 Sb. v typizovaných domech se shodným 
plošným uspořádáním v jednotlivých podlažích uvádí následující 
 - prostory v bytech kolem bytových jader, které nejsou vybaveny otopnými tělesy, k nimž 
náleží koupelny, WC s přilehlými předsíněmi či chodbami, v typizovaných domech (zejména 
panelových) se shodným plošným uspořádáním v jednotlivých podlažích, lze hodnotit pro účely 
vyhlášky (§6 odst. 5 a příloha č. 1) jako jednu místnost, jak je uvedeno v metodických pokynech 
MPO k vyhlášce z října 1998, protože vnitřní stěny jsou z hlediska prostupnosti tepla 
zanedbatelné 
 - vzhledem k poměrnému rozúčtování nákladů na vytápění a dodávku teplé užitkové vody 
a k jejich situování v bytech se eliminuje vliv zápočtu stropů a podlah do počtu stěn sousedících 
s místnostmi s otopným tělesem, zápočet stropů a podlah do počtu stěn ve smyslu přílohy č. 1 
odst. b) vyhlášky se při poměrném rozúčtování neprojeví, s jejich započtením se však dosáhne 
počtu stěn, který opravňuje použít koeficient podle přílohy vyhlášky rovný 1 

- v uvedených případech není tudíž v rozporu s vyhláškou zápočet celé plochy místností 
kolem bytového jádra jako u místností bytů s otopným tělesem, po individuálním vyhodnocení 
jednotlivých případů z hlediska poměrného rozúčtování a plošného uspořádání se tento přístup 
nevylučuje ani pro prvé a poslední podlaží 
 
 - stanovisko OT MPO z 27.1.1999 k určení srovnatelné plochy bytů a nebytových prostorů 
pro vyhodnocení měrných spotřeb tepla podle §2 odst. 7 vyhlášky č. 245/1995 Sb., ve znění 
vyhlášky č. 85/1998 Sb., uvádí, že za účelem sjednocení kriteria pro posuzování dodržení 
měrných ukazatelů spotřeby tepla podle vyhlášky v místnostech s různou výškou stropů se plocha 
bytů a nebytových prostorů budov přepočte na jednotnou výšku stropů 2,55 m, která je obvyklá 
v typizovaných panelových domech. 
 
 
Další významné ustanovení vyhlášky je uvedeno v odst. 5., §8 - Rozúčtování nákladů  na teplou 
užitkovou vodu  dodávanou pro více zúčtovacích jednotek (cit.): 
Jsou-li známy údaje vodoměrů pouze za některé zúčtovací jednotky, spotřební složka nákladů,  
která připadne na soubor zúčtovacích jednotek se známými údaji z měření a na soubor 
zúčtovacích jednotek bez známých údajů z měření, vypočte podle přílohy č.4 vyhlášky (tj. 
v poměru naměřených hodnot).Potom se spotřební složka souboru zúčtovacích jednotek se 
známými údaji z měření rozdělí na jednotlivé zúčtovací jednotky podle součtů údajů vodoměrů v 
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zúčtovacích jednotkách a spotřební složka souboru zúčtovacích jednotek, kde nejsou známy údaje 
z měření, se rozdělí na jednotlivé zúčtovací jednotky podle podlahové plochy. 
  
Obdobně významným ustanovením předpisu vztahujícím se k rozúčtování, je odst. 3. v §9 - 
Zvláštní způsob rozúčtování nákladů na teplo k vytápění a dodávku teplé užitkové vody v 
zúčtovací  jednotce (cit.): 
Na byty a nebytové prostory nenapojené na vnitřní rozvodné zařízení ústředního vytápění  
zúčtovací jednotky se rozúčtovává základní složka nákladů. Spotřebitelům, kteří se odpojili od 
vnitřního rozvodu teplé užitkové vody v zúčtovací jednotce, se rozúčtovává základní složka 
nákladů na teplo k  přípravě teplé užitkové vody. 
Důvodem úpravy je zejména skutečnost, že i byty a nebytové prostory, odpojené od objektového 
rozvodného zařízení, se podílejí na spotřebě a využití tepla, procházejícího konstrukcemi objektu, 
ale i to, že tyto situace byly příčinou častých sporů.  
 
 
Dokumentace rozúčtování 
Za velmi významné ustanovení předpisu lze považovat požadavky § 10 vyhlášky na náplň 
obsahu dokumentace vyúčtování, předkládané konečným spotřebitelům, které musí obsahovat 
(cit): 
a) spotřebu tepla pro vytápění a spotřebu tepla pro přípravu teplé  užitkové vody v GJ, spotřebu 
studené vody pro přípravu teplé užitkové vody v m3, která připadá na zúčtovací jednotku, 
b) jednotkové ceny tepla pro vytápění a  přípravu teplé užitkové vody v Kč/GJ a  studené vody  
pro přípravu teplé užitkové  vody  v  Kč/m3, které připadají  na  zúčtovací jednotku, 
c) celkové náklady zúčtovací jednotky v Kč odděleně na vytápění, na teplo v teplé užitkové vodě a 
na studenou vodu v teplé užitkové vodě, které jsou rozúčtovány mezi spotřebitele, a rozdělení 
těchto nákladů  na  základní a spotřební složku, 
d) podlahovou plochu zúčtovací jednotky a podlahovou plochu spotřebitelova bytu či  nebytového 
prostoru v  m2, součet přepočtených náměrů spotřeby v zúčtovací jednotce a ve spotřebitelově 
bytu či nebytovém prostoru v náměrných a přepočtených jednotkách, je-li v zúčtovací jednotce 
instalováno u spotřebitelů příslušné měření, případně průměrný počet osob bydlících v 
zúčtovacím období v zúčtovací jednotce a ve spotřebitelově bytu, 
e) podíl nákladů základní složky, spotřební složky a celkový náklad v Kč, který připadá k úhradě 
spotřebiteli (uživateli bytu či nebytového prostoru) zvlášť za službu vytápění, dodávky tepla  v 
teplé užitkové vodě a studené vody v teplé užitkové vodě včetně způsobu výpočtu. 
 
 
Shrnutí 
Vyhláška č. 245/1995 Sb., ve znění pozdějších změn a doplnění, je sice obecně závazným 
předpisem, avšak při její konkrétní aplikaci do konkrétních místních podmínek je v některých 
případech nutno její ustanovení upřesnit. Zejména se jedná o netaxativně formulovaná ustanovení 
vyhlášky, případně o ustanovení předpisu v místních podmínkách nerealizovatelná obvykle z 
technických důvodů. 
Pro tyto případy lze postupovat cestou stanovení lokálně platných pravidel pro účtování dodávky 
služeb, optimalizujících znění předpisu ve vztahu k místním aplikačním podmínkám. Této 
problematice je věnována samostatná část tohoto textu – 7. Pravidla účtování dodávky služeb. 
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4. Vnitřní vztahy v objektu, zásobovaném teplem a TUV 
Statut - resp. způsob formulování - vzájemných vztahů mezi vlastníkem či správcem objektu a 
konečnými spotřebiteli je jedním ze základních parametrů, ovlivňujících postupy při účtování 
dodávek tepla a teplé vody konečným spotřebitelům. 
Jak je zřejmé z předpisů, uvedených v předcházející části textu, lze vztahy mezi vlastníkem 
(správcem) objektu, zásobovaného teplem, a uživateli bytových či nebytových prostor, t.j. 
konečnými spotřebiteli tepla a TUV, rozdělit do nejčastějších základních výrazně odlišných - 
kategorií: 

- konečný spotřebitel je nájemcem bytových či nebytových prostor 
- konečný spotřebitel užívá prostory, zásobované teplem a TUV na základě svého členství 

v družstvu a je uživatelem družstevního bytu či nebytové prostory ve vlastnictví družstva 
- konečný spotřebitel je vlastníkem prostor, zásobovaných teplem a TUV 

 
Pro další potřeby našeho textu se v krátkosti věnujeme pouze výše uvedeným kategoriím, 
přestože spektrum vztahů mezi vlastníky budov a uživateli bytových či nebytových prostor je 
obvykle daleko rozsáhlejší a především komplikovanější. 
Budeme při tom vycházet z předpokladu, že pokud dokážeme u posuzovaných kategorií 
konečných spotřebitelů definovat, které položky plateb jsou příslušníci uvedených kategorií 
konečných spotřebitelů povinni hradit vlastníkovi (správci) objektu, budeme následně schopni 
upřesnit či formulovat i vztahy, na jejichž základě budou realizovány platební operace s 
vlastníkem (správcem) objektu, realizující úhrady služeb, spojených s užíváním předmětných 
prostor. 
 
 
4.1. Konečný spotřebitel je nájemcem bytových či nebytových prostor 
Mezi vlastníkem (správcem) domu a uživatelem bytové (nebytové) prostory musí existovat 
nájemní smlouvy, oboustranně stanovící podmínky užívání pronajatých prostor včetně způsobu 
úhrady. Nájemce hradí pronajímateli nájemní smlouvou odděleně stanovené položky: 

- nájem za užívání prostor 
- úhradu za služby, spojené s užíváním pronajatých prostor 

Výše sjednaného nájemného a způsob stanovení úhrady za související služby je tedy obvykle 
nedílnou součástí nájemní smlouvy. 
Většinou se nájemní smlouvy při sjednávání způsobu úhrady za služby, související s užíváním 
pronajatých prostor, odkazují na postupy, stanovené platnými předpisy, obvykle obecně platnými 
(vyhláška č. 245/1995 Sb., ve znění vyhlášky č. 85/1998 Sb.) či místně platnými prováděcími 
vyhláškami. 
V rámci nájemní smlouvy je však možno smluvní cestou sjednat i jiné postupy, než které jsou 
zakotveny v platných předpisech, pokud takový postup tyto předpisy umožňují. 
 
 
4.2. Konečný spotřebitel je členem družstva a je uživatelem družstevního bytu či nebytové 
prostory 
Družstevník, uživatel družstevního bytu, hradí družstvu 

- základní platbu  za užívání družstevního bytu 
- úhradu nákladů za služby, spojené s užíváním družstevního bytu 

Mezi vlastníkem (správcem) domu, t.j. družstvem, a družstevníkem, t.j. uživatelem družstevního 
bytu, existuje vztah, obecně upravený konkrétními stanovami družstva a odpovídající obvykle 
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požadavkům vyhlášky č. 85/1997 Sb. a tedy i vyhlášce č. 245/1995 Sb., ve znění vyhlášky č. 
85/1998 Sb.. 
Součástí vnitřních vztahů mezi družstvem a družstevníky však mohou být i vnitřní družstevní 
předpisy, konkrétně upravující jednotlivé problémové oblasti. Tímto typem vnitřní směrnice  
družstva jsou obvykle podloženy i způsoby stanovení obou výše uvedených položek úhrady za 
užívání družstevního bytu a tedy i konkrétní způsoby stanovení výše úhrady za služby - teplo a 
TUV.  
Směrnice by měla obecně postupovat v intencích obecně platných předpisů, ale některé položky 
může upravovat odlišně v souladu s potřebami družstva, pokud obecně platné předpisy takový 
postup umožňují. Je nutno zdůraznit, že vnitřní družstevní směrnice musí být vždy schváleny 
stanoveným postupem v souladu se stanovami družstva a směrnice je závazná pro všechny členy 
tohoto družstva. Současně je však nutno uvést, že není možné takovou směrnici aplikovat ve 
vztahu k jiným osobám mimo působnost družstva, t.j. např. ve vztahu k nedružstevníkům - 
nájemcům družstevních bytů či nebytových prostor či k vlastníkům původně družstevních bytů, 
převedených do soukromého vlastnictví. 
 
 
4.3. Konečný spotřebitel je vlastníkem prostor, zásobovaných teplem a TUV 
K této variantě vztahů dochází například při prodeji dříve družstevních bytů do soukromého 
vlastnictví v souladu s platnými předpisy. V rámci smlouvy o převodu bytu do soukromého 
vlastnictví obvykle není řešena problematika úhrady za dodávky tepla a TUV, ale zřejmě lze 
předpokládat zejména následující základní možnosti řešení: 

- pokud v domě převládají vlastníci soukromých bytů a pokud se sdruží např. do družstva 
vlastníků či jiného útvaru, podporujícího zájmy členů sdružení a majícího vlastní právní 
subjektivitu, bude sdružení ve vztahu k vnějším dodavatelům vystupovat jako samostatný 
odběratel a vnitřní vztahy mezi sdružením a jeho členy budou řešeny obdobně jako u družstva 
(vnitřní směrnice v souladu se stanovami družstva vlastníků) nebo bude nutno vnitřní vztahy v 
rámci sdružení řešit na základě samostatných smluv mezi sdružením a jeho členy 

- pokud bude v rámci družstevního domu převedeno do soukromého vlastnictví pouze 
minimum bytů, je nutno jejich vlastníky považovat za samostatné odběratelské subjekty a 
náklady za dodávku tepla a TUV jim účtovat v návaznosti na smlouvu o převodu bytu výhradně 
na smluvním základě a v souladu s obecně platnými předpisy, pro ostatní uživatele bytů - 
družstevníky - při tom platí standardní vnitřní družstevní předpisy a související postupy. 
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5. Způsob pořízení tepla a TUV 
 
Způsob pořízení tepla pro potřeby zásobovaného domovního objektu, který je předmětem 
rozúčtování, se promítá zejména do formy a rozsahu vstupních údajů, používaných pro 
rozdělování nákladů dodávky tepla a je významným faktorem ovlivňujícím veškeré navazující 
operace. 
Jak již bylo uvedeno, v úvahu přicházejí zejména dva základní způsoby pořízení tepla (a TUV): 

- teplo a TUV jsou kompletně nakupovány od externího dodavatele 
- teplo (a případně i TUV) je vyráběno buď spalováním paliva v domovní kotelně nebo je 

teplo nakupováno od externího dodavatele prostřednictvím rozvodů tepla a pro spotřební účely 
v konkrétním objektu jsou jeho parametry upravovány v domovní předávací stanici 
 
 
 
5.1. Nákup od dodavatele tepla 
Nákup tepla a TUV od externího dodavatele je běžně realizován na základě obchodní smlouvy, 
uzavřené mezi dodavatelem tepla a odběratelem, t.j. vlastníkem či správcem domovního objektu. 
Vzhledem k šíři této problematiky na tomto místě však pouze shrneme základní pravidla, 
vztahující se k oblasti smluvních závazkových vztahů při obchodní realizaci dodávky tepelné 
energie. 
 
 
5.1.1. Smluvní vztahy při dodávce tepla 
Obchodní zákoník stanoví, že každý obchodní vztah, t.j. vztah, při kterém dochází k dodávce 
zboží, je v zásadě smluvní, a je tedy založen na smlouvě, která specifikuje podmínky dodávky 
a úhrady zboží. 
V oblasti provozu tepelných systémů je vztah mezi dodavatelem a odběratelem navíc ovlivněn 
existencí technicky založeného monopolního postavení dodavatele, kdy se závislost odběratele na 
jediném dodávkovém zdroji někdy může negativně projevovat v určité disproporci vzájemného 
vztahu. Jako protimonopolní opatření proto slouží ustanovení zákona č. 222/1994 Sb., jimž každá 
obchodní smlouva na dodávku tepla - a z ní vyplývající vztahy mezi dodavatelem a odběratelem - 
nutně musí plně odpovídat. 
Cílem realizace smluvních vztahů při dodávce tepla je založení natolik vyváženého vztahu mezi 
dodavatelem a odběratelem, aby obě smluvní strany měly přiměřeně chráněny své oprávněné 
zájmy a vzájemný obchodní styk a aby z hlediska funkčnosti systému zásobování teplem 
v zásadě nemohlo dojít k neřešitelným situacím, ohrožujícím zásobování odběratelů. 
Obchodní zákoník stanoví pravidla pro tvorbu některých smluvních vztahů a definuje podmínky 
uzavírání typických smluv. Na dodávku tepla a TUV se vztahuje většina ustanovení, týkající se 
smlouvy kupní, ale specifika provozování systémů tepelného hospodářství a zejména požadavky 
zákona č. 222/1994 Sb. vyžadují podstatné rozšíření standardních smluvních podmínek, a to 
i s ohledem na místní provozní potřeby a požadavky. 
Vzhledem k typickému charakteru systémů zásobování teplem, kdy dochází k současné interakci 
často rozdílných zájmů různých subjektů a kdy jsou jednotlivé systémy zásobování teplem 
provozovány v diametrálně rozdílných podmínkách, není prakticky možné specifikovat jednotné 
a obecně přenositelné parametry smluvních ujednání. Je proto nutno vždy specifikovat smluvní 
vztah výhradně pro místní podmínky. 
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Koncepce obchodních smluv 
Textace smlouvy musí vždy respektovat požadavky platných předpisů. Pokud obecně platné 
předpisy požadovanou smluvní oblast neupravují, lze definovat smluvní podmínky zcela volně 
tak, aby vyhovovaly potřebám smluvních partnerů. Po vstoupení smlouvy v platnost jsou 
sjednaná smluvní ustanovení pro obě smluvní strany stejně závazná, jako ustanovení obecných 
předpisů. 
Pokud však obecně platné předpisy předmětnou smluvní oblast upravují, je nutno vycházet 
z jejich ustanovení, pokud předpisy výslovně neumožňují jiný postup. 
V praxi se vyskytuje nepřeberné množství typů obchodních smluv na dodávku tepla a jejich 
podrobný rozbor by byl nad prostorové možnosti tohoto textu. Jak mohou obchodní smlouvy v 
praxi vypadat, se pokusíme demonstrovat na smlouvách na dodávku tepla a TUV, již několik 
roků standardně užívaných zpracovatelem textu. Smlouvy dodržují jednotnou strukturu a skládají 
se z následujících základních bloků: 
 - vlastní text smlouvy 
 - "Přihláška na odběr tepla a TUV" 
 - "Dohoda o ceně" 

- "Obchodní a technické podmínky dodávky tepla a TUV" 
 
Smlouva 
Zákon č. 513/1992 Sb., obchodní zákoník, i zákon č. 222/1994 Sb., o podmínkách státní správy 
a podnikání v energetických oborech, sice - až na některé striktně předepsané parametry -
umožňují specifikovat smluvní vztah poměrně volně, přesto je však vhodné zachovávat základní 
strukturu textace smlouvy tak, aby byla co nejjednodušší a co nejpřehlednější. 
V praxi se osvědčilo strukturování textu smlouvy na: 

- titulní list - identifikace smluvních partnerů, jména statutárních zástupců, adresy, IČO, 
DIČ, identifikace smlouvy (číslo smlouvy, variabilní symboly platebního styku) 

- základní ustanovení - definice předmětu smlouvy a předávacích míst 
- stanovení dodávkových podmínek - sjednané parametry musí odpovídat požadavkům 

technických předpisů a současně musí umožňovat kontrolovatelnost plnění smlouvy 
- cenové a platební podmínky - specifikují se základní pravidla platebního styku; případná 

individuální ujednání vůči konkrétnímu odběrateli jsou uvedena v příloze - "Dohoda o ceně" 
- smluvní pokuty - definují se oboustranné sankce za porušení smluvních podmínek 
- výpovědní ujednání - definice pravidel pro ukončení smlouvy 
- závěrečná ustanovení - termíny platnosti smlouvy, zrušovací ustanovení smluv 

předcházejících apod. 
 
Přílohy smlouvy 
U individuálních příloh smlouvy se předpokládá možnost jejich postupného upravování formou 
změn a dodatků. 
"Přihláška na odběr tepla a TUV" stanoví připojovací podmínky a parametry odběrního zařízení 
konkrétního smluvního partnera.  
"Dohoda o ceně" stanoví konkrétní cenové a platební podmínky. Součástí dohody o ceně jsou 
kalkulace cen tepla v předávacích místech, zpracované v souladu s platnými předpisy. 
"Technické a obchodní podmínky dodávky tepla a TUV" jsou na rozdíl od individuálních příloh 
smlouvy považovány za obecně platné pro celý region, provozovaný dodavatelem tepla. 
"Podmínky" jsou formálně rozděleny na zásady řízení soustavy CZT, na pravidla používání 
měřidel tepla a průtoku pro účely platebního styku a na další obecně platné zásady dodávek tepla. 



Strana 29 

5.1.2. Účtování dodávky tepla a TUV 
Nedílnou součástí smluvních ujednání je stanovení cenových a platebních podmínek. Současně je 
nutno stanovit i závazný způsob užívání měřičů dodávky tepla a umožnit rozúčtování dodávky 
tepla i pro neměřené odběry nebo pro případy, kdy údaje měřičů jsou nedostupné (např. v případě 
poruchy měřiče). 
S výjimkou zcela mimořádných případů je zásadně nepřijatelné stanovení dopočtu údaje 
chybějícího nebo nefunkčního měřiče z údajů měřičů na jiných úrovních měření (např. údaj 
celkové spotřeby vody pro TUV ze součtu bytových vodoměrů konečné spotřeby). Použití 
náhradního způsobu výpočtu musí být vždy plně dokladováno v dokumentaci, předávané při 
vyúčtování či fakturaci dodávky odběrateli. 
V praxi je používána řada různých způsobů účtování dodávky tepla a TUV. Dále popisované 
řešení účtování dodávky tepla a TUV umožňuje využití poměrně jednoduchých algoritmů a je 
dlouhodobě prakticky ověřeno v provozních podmínkách. Metodicky je lze rozdělit do 
následujících etap: 
 - stanovení celkového množství dodaného tepla a dílčích množství tepla na jednotlivých 
uzlových bodech soustavy 
 - stanovení celkové hodnoty dodávky tepla pro vytápění pro konkrétního odběratele 
 - stanovení celkové hodnoty dodávky TUV pro konkrétního odběratele 
 - zpracování platebních podkladů 
 
Stanovení množství tepla 
Celkové množství tepla pro vytápění a ohřev TUV se stanoví: 
 a) na zdroji tepla měřením celkového množství tepla na výstupu ze zdroje nebo výpočtem 
z palivové bilance 

b) v předávací stanici měřením celkového množství tepla na vstupu do předávací stanice 
Poměr mezi množstvím tepla, spotřebovaným pro centrální ohřev TUV (na zdroji tepla nebo v 
předávací stanici) a množstvím tepla, distribuovaným do sekundárních rozvodů jako teplo pro 
vytápění, se stanoví: 

a) na základě údajů rozlišovacího měření 
 b) rozdělením celkového množství tepla dle pravidel, uvedených ve vyhl. č. 245/1995 Sb., 
t.j. stanovením množství tepla pro ohřev TUV vyhláškou stanovenými postupy 

c) na základě jiného, konkrétně smluvně podloženého, postupu 
Ceny tepla pro vytápění a ohřev TUV v místech předání se stanoví dle platných cenových 
předpisů. Náklady na vodu, doplňovanou do systému TUV, se do cen tepla zásadně 
nezapočítávají. 
 
Účtování dodávky tepla 
Náklady za dodávku tepla (obvykle pro vytápění), připadající na jedno odběrní místo, se stanoví 
jako součin celkového množství tepla, naměřeného v technických jednotkách za účtovací období 
na měřiči tepla na vstupu do odběrního zařízení, násobeného platnou sazbou za technickou 
jednotku. 
Pokud bude za jediným měřičem tepla napojeno více smluvně definovaných odběratelů, rozdělí 
se souhrnná částka, stanovená dle údajů měřidla, na jednotlivé odběratele dle dohody, sjednané v 
obchodní smlouvě o dodávce tepla a TUV. Pak lze celkovou částku rozdělovat například v 
poměru souhrnů výměr vytápěných ploch jednotlivých odběratelů (stanovených dle vyhl. 
č.245/1995 Sb.). 
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Účtování dodávky TUV 
Obecně lze předpokládat, že celkové náklady na dodávku TUV na lokalitě za účtovací období 
jsou součtem celkových nákladů na dodávku tepla pro ohřev TUV, celkových nákladů na vodu, 
spotřebovanou v systému TUV a ostatních nákladů, souvisejících s dodávku TUV. V praxi však 
postačuje účtovat pouze samostatné částky na teplo pro ohřev TUV a za vodu spotřebovanou v 
TUV. Ostatní náklady, související s ohřevem TUV, se obvykle zahrnují do ceny tepla. 
Celkové náklady na dodávku tepla pro centrální ohřev TUV na lokalitě se pak stanoví jako součin 
ceny tepla v místě ohřevu TUV a množství tepla, spotřebovaného pro ohřev TUV, stanoveného 
dle údajů rozlišovacího měření. 
Celkové náklady za vodu, dodanou do systému TUV, se stanoví jako součin ceny vody (t.j. 
vodného a stočného) v místě měření dodávky vody pro TUV a množství vody měřeného 
stanoveným měřidlem.  
Náklady za dodávku TUV, připadající na jedno odběrní místo, se stanoví jako poměrný podíl 
odběratele na dílčích, ve vyúčtovacím dokladu samostatně uváděných, nákladech na teplo pro 
ohřev TUV a nákladech na vodu, spotřebovanou v systému TUV na uzavřené lokalitě za účtovací 
období. 
Rozdělení celkových nákladů na dodávku TUV na jednotlivé smluvně definované odběratele se 
pak provádí opět výhradně na smluvním základě. 
Vzhledem k tomu, že je třeba prioritně využívat měřiče konečné spotřeby TUV (vodoměry 
TUV), instalované dle požadavků býv. vyhl. č. 186/1991 Sb., lze pak celková množství tepla i 
vody, spotřebovaná v systému TUV dále rozdělovat dle poměrů součtů údajů bytových a 
nebytových vodoměrů TUV v objektech odběratelů k součtu údajů všech měřičů TUV na 
lokalitě. 
Pokud na lokalitě nejsou měřiče konečné spotřeby TUV instalovány na všech odběrních místech 
TUV, lze postupovat např. opět dle zásad, stanovených vyhl. č. 245/1995 Sb., t.j. provádět 
rozdělení dle výměr vytápěných (užitkových) ploch. Lze však používat i jiné, smluvně však zcela 
jednoznačně definované, algoritmy či jejich kombinace. 
 
Platební podmínky, účtovací období 
Platební podmínky jsou obvykle částečně sjednány v rámci obchodní smlouvy, individuální 
ujednání bývají součástí přílohy smlouvy jako "Dohoda o ceně". 
Obvykle přicházejí v úvahu následující varianty: 
 - účtování dodávky tepla a TUV formou měsíční fakturace, t.j. formou faktury je 
vyúčtována celková úhrada za dodávku tepla a TUV odběratele za účtovací období jednoho 
kalendářního měsíce (obvykle se používá pro nebytové odběry) 
 - účtování dodávky tepla a TUV formou fakturace za sjednané období, např. za několik 
měsíců 
 - účtování dodávky tepla a TUV formou kombinace zálohových plateb a následného 
vyúčtování úhrady za sjednané období, nejčastěji jednoho kalendářního roku 
 - kombinace uvedených variant 
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5.2. Vlastní výroba tepla - domovní zdroje tepla 
Pokud vlastník domovního objektu provozuje své vlastní zařízení pro výrobu tepla a ohřev TUV 
(t.j. domovní kotelnu či domovní předávací stanici), musí postupovat obdobně jako každý jiný 
výrobce tepla: 

- zajistit rutinní provoz zařízení po stránce technické, personální i ekonomické 
- provádět veškerou standardní účetní a bilanční evidenci 
- kalkulovat cenu tepla - tato cena tepla však neslouží k účtování dodávky tepla, ale 

výhradně k účelům kontroly dodržování pravidel cenové regulace, zejména meziročního nárůstu 
ceny tepla 

- vypracovávat podklady, potřebné pro vyúčtování nákladů na dodávku tepla a TUV 
konečným spotřebitelům 
 
Povinnosti, od nichž je provozovatel domovního zdroje tepla na rozdíl od jiných výrobců či 
distributorů tepla - osvobozen, jsou: 

- uzavírání smluvních závazkových vztahů s odběrateli - konečnými spotřebiteli tepla 
- povinnost splnění podmínek státní autorizace k podnikání v oblasti výroby a rozvodu 

tepla, pokud by však někteří koneční spotřebitelé byli odběrateli ve smyslu zákona č. 222/1994 
Sb., což přichází v úvahu ve výjimečných případech (např. dodávky tepla do soukromých prostor 
na základě odběratelské smlouvy, nikoliv v rámci služeb, zajišťovaných vlastníkem domu), bylo 
by získání státní autorizace zřejmě nutné i pro provoz domovního zdroje tepla 

- povinnost instalovat měření výroby tepla, rozlišovací měření spotřeby tepla pro ohřev 
TUV a měření dodávky tepla pro odběratele - tato úleva byla možná již ve vztahu k býv. vyhl. č. 
186/1991 Sb. na základě odborného stanoviska SEI - zde uváděnou možnost neměření dodávek 
tepla však nelze nijak spojovat s instalací indikátorů či bytových vodoměrů TUV, neboť se jedná 
o odlišnou problematiku.  

Současně je však nutno upozornit, že v případě vzniku situace, uvedené v předcházejícím 
odstavci, jejímž důsledkem by byla nutnost získání státní autorizace, by se na problematiku 
měření dodávek zřejmě plně vztahovaly podmínky zákona č. 222/1994 Sb. a s problematikou 
měření by bylo nutno se přiměřeně vyrovnat. 
 
 
5.2.1. Cena tepla na domovním zdroji 
Provozovatel domovního zdroje tepla je povinen při kalkulaci ceny tepla pro účely kontroly 
dodržení pravidel věcného usměrňování ceny tepla postupovat v intencích platných cenových 
předpisů a cenových opatření MF ČR. 
Zejména pak skladba vyúčtovávaných nákladů pak musí plně odpovídat podmínkám platných 
cenových předpisů a též pro veškeré cenové výpočty platí veškerá předepsaná omezení. 
 
 
5.2.1.1. Obecná pravidla pro kalkulaci ceny tepla 
Způsob stanovení ceny tepla je v současné době upraven zejména výměrem č. 01/99 MF ČR, 
navazujícím na zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, a na související prováděcí předpisy – výpis 
z uvedeného dokumentu viz příloha č.3 tohoto textu. Cena tepla může obsahovat: 

- ekonomicky oprávněné náklady 
- přiměřený zisk 
- příslušnou daň 
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a) Ekonomicky oprávněné náklady 
Za základní podmínku, kterou pravidla věcné regulace omezují tvorbu cena tepla, lze považovat 
požadavek kalkulace na základě ekonomicky oprávněných nákladů, t.j. nákladů, které byly 
skutečně - tedy účetně doložitelně - vynaloženy na výrobu tepla. 
Při kalkulaci ceny je tedy nutno vycházet z kvalifikovaného odhadu objemů předpokládaných 
nákladů, po dobu platnosti ceny je nezbytné průběžně kontrolovat postupné naplňování 
předpokládaných nákladových objemů a na základě skutečného vývoje případně platné ceny 
korigovat. 
 
b) Přiměřený zisk 
Je zřejmé, že pojem „přiměřený zisk“ v deregulovaném cenovém pojetí může zcela oprávněně 
obsahovat nejenom položky, určené k plnění obligatorních fondů provozovatele, ale i přímý 
výnos pro podnikatelský subjekt, obvykle označovaný jako „disponibilní zisk“. Při provozování 
domovních zdrojů tepla však tato možnost není obvykle akceptována. 
Při určení výše přiměřeného zisku je předepsáno, že součástí kalkulace ceny musí být i 
zdůvodnění výše prostředků na smluvně zajištěné investice z hlediska použití vlastních zdrojů 
(odpisy, zisk) a cizích zdrojů (např. úvěry). 
Ostatní pravidla pro tvorbu zisku, uvedená výše, tím nejsou nijak dotčena, zejména způsob 
stanovení celkového objemu zisku před zdaněním na základě definování jednotlivých složek 
zisku dle účelu jejich využití. 
 
c) Daň 
Podnikatelské subjekty, vytvářející zisk, jsou povinny odvést stanovený daňový odvod. 
Jedinou výjimkou, kdy je podnikatelský subjekt od odvodu daně osvobozen, jsou správci daní a 
poplatků, obvykle orgány místní správy, zajišťující m.j. v řadě případů i provoz zařízení pro 
výrobu a rozvod tepla v souladu se zákonem č. 222/1994 Sb. V takovém případě však nelze 
příslušné zdanění do ceny tepla započítat. 
 
 
5.2.1.2. Bilance výroby tepla v domovním zdroji tepla 
Bilancí výroby tepla rozumíme množství tepla, vyrobeného v domovním zdroji tepla a sloužícího 
buď ke stanovení ceny tepla nebo k vyúčtování dodávky konečným spotřebitelům. 
Pokud je v domovním zdroji tepla zajišťován ohřev TUV, je nutno při bilančních výpočtech 
stanovit i množství tepla, které bylo dodáno v teplé vodě. 
 
a) Celkové množství tepla 

- obvykle se stanoví ve zdroji tepla buď na základě měření objemu vyrobeného tepla nebo 
technickým výpočtem 

- na domovních zdrojích tepla, nevybavených měřením tepla, se množství tepla stanoví 
technickým výpočtem ze spotřeby paliva, výhřevnosti používaného paliva (paliv) a z účinnosti 
energetické přeměny dle vztahu 
   Qcelk = M  *  v  *  ETA  / 100 
kde 
M  množství paliva [techn. jedn.] 
v  výhřevnost paliva [GJ/techn. jedn.] 
ETA  účinnost energetické přeměny [%] 
 - pro potřeby výpočtu jsou obvykle používány směrné hodnoty, uvedené v platném 
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cenovém výměru MF ČR, výhřevnosti paliv je nutno aplikovat dle dodavatelských dokladů 
 - v případě kalkulace ceny na předávacích stanicích, napojených na externího dodavatele 
tepla je nutno vycházet ze smluvní dokumentace dodavatele tepla 
 - pokud skutečné technické parametry zařízení neodpovídají směrným číslům, 
stanoveným platnými předpisy, je nutné vyžádat si pomoc SEI, která se formou odborného 
stanoviska může vyjádřit k možné změně technických vstupů ceny tepla 
 
 - jednotková cena tepla ve zdroji (Cz) se pak stanoví jako poměr celkových ekonomicky 
oprávněných nákladů (Ncelk) a celkové výroby tepla Qcelk dle vztahu 

Ncelk 
     Cz = --------- [Kč/GJ] 

Qcelk 
 
b)  Množství tepla, dodaného v TUV (QTUV) 
 - nejčastěji se stanoví na základě dlouhodobého sledování údajů rozlišovacího měření  (na 
základě poměru spotřeby tepla pro ohřev TUV k celkové spotřebě tepla) 
 - lze jej stanovit i pomocí empirických výpočtových vzorců, uvedených v příloze 
vyhlášky č. 245/1995 Sb. 
 - jinak lze stanovit množství tepla QTUV na základě souvisejících parametrů (např. měrné 
spotřeby tepla pro ohřev TUV a dokladované, statisticky vyhodnocené, spotřeby studené vody v 
systému výroby a rozvodu TUV), pak se množství QTUV stanoví dle vztahu 

QTUV = V  *  qTUV, 
kde 
V  spotřeba studené vody v systému TUV [m3] 
qTUV  měrná spotřeba tepla pro ohřev TUV [GJ/m3] 
 
 
c) Množství tepla pro vytápění (QUT) 

- se opět stanoví buď na základě údajů měření, instalovaného ve zdroji nebo častěji 
technickým výpočtem 

- pokud se množství tepla pro vytápění stanoví technickým výpočtem, vypočte se 
odečtením množství tepla QTUV, spotřebovaného pro ohřev TUV od celkového množství tepla 
Qcelk dle vztahu 

QUT = Qcelk  -  QTUV, 
 
 
5.2.1.3. Použití kalkulace ceny tepla na domovních zdrojích tepla 
Ve vztahu ke kalkulaci ceny tepla na domovních zdrojích tepla je nutno opětovně zdůraznit 
způsob jejího použití: 
 a) Jednotková cena tepla, t.j. "kvalifikovaný předpoklad podílu finančních nákladů na 
výrobu tepla a množství tepla v technických jednotkách, jednotka Kč/GJ" se na domovních 
zdrojích tepla stanovuje pouze a výhradně pro účely kontroly dodržení cenové regulace. 

b) Při vyúčtování dodávky tepla konečným spotřebitelům se vychází výhradně z  
finančních nákladů, skutečně vynaložených na konkrétní množství vyrobeného tepla za účtovací 
období. Pokud se opět pracuje s parametrem, uváděným v Kč/GJ, jedná se v tomto případě o 
ukazatel, vycházející ze skutečně realizovaných hodnot, nikoliv z hodnot předpokládaných. 
 c) Všechny užívané nákladové struktury musí odpovídat platným cenovým předpisům. 
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5.2.2. Kombinovaná výroba tepla a elektřiny v domovním zdroji 
V posledních letech se postupně začínají v České republice rozšiřovat domovní zdroje tepla, 
vyrábějící paralelně s teplem pro vytápění a pro ohřev teplé vody i elektrickou energii (tzv. 
kogenerační jednotky). Nejčastěji jsou používána zařízení, využívající spalovacích motorů, 
poháněných zemním plynem. Elektrická energie, vyrobená v kogenerační jednotce, je dodávána 
do rozvodné sítě a je od provozovatele kogenerační jednotky vykupována za  sjednanou cenu. 
Výnos z prodeje elektrické energie je proto nutno zahrnout do kalkulačních podkladů účtování 
dodávky tepla konečným spotřebitelům. 
V současné době sice zatím neexistuje konkrétní předpis, jak v těchto případech postupovat, ale 
většina odborných názorů se přiklání k započtení výnosu z prodeje elektrické energie do 
ekonomické bilance provozu domovního zdroje tepla, t.j. ke snížení celkových nákladů na výrobu 
tepla o výnos z prodeje elektrické energie. 
Cena tepla z kogenerační jednotky se pak stanoví dle vztahu 
 

      Ncelk - VEL 
  CKOG = ------------------ [Kč/GJ] 
              Qcelk 
kde 
Ncelk  celkové náklady [Kč] 
VEL  výnos z prodeje elektřiny [Kč] 
CKOG  jednotková cena [Kč/GJ] 
Qcelk  celkové množství tepla [GJ] 
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5.3. Výstupní dokumentace 
Před provedením rozúčtování nákladů za pořízení tepla a dodávku TUV na konečné spotřebitele 
je tedy nutno získat následující podklady: 
 
a) Nákup tepla od externího dodavatele 
- soubor platebních dokladů (fakturace) nákupu tepla (a TUV) 
- musí být zřejmé, jaké ceny tepla platily v době účtovacího období, t.j. vč. časového rozlišení 
jejich platnosti 
- musí být zřejmé, jaká množství tepla byla dodána v obdobích platnosti jednotlivých cen tepla 
- pokud je teplo současně dodáváno pro bytové a nebytové účely a pokud jsou používány 
rozdílné ceny tepla pro byty a nebytové prostory, musí být množství tepla rozděleno na tyto 
položky 
- pokud je dodávána teplá voda, postupuje se obdobně, z dokumentace musí být zřejmé, jaké 
množství tepla a vody bylo dodáno 
 
b) Provoz vlastního domovního zdroje tepla 
- soubor dokladů o skutečně vynaložených nákladech na provoz domovního zdroje tepla za 
účtovací období 
- bilanční dokumentace - doklady o množství vyrobeného tepla z měření nebo bilančních výpočtů 
- pokud je teplo do objektu současně dodáváno pro bytové a nebytové účely, musí být množství 
tepla rozděleno na tyto položky 
- pokud je dodávána teplá voda, postupuje se obdobně, z dokumentace musí být zřejmé, jaké 
množství tepla a vody bylo dodáno pro ohřev TUV 
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6. Rozúčtování nákladů na teplo a TUV 
 
6.1. Základní požadavky 
Za základní požadavky na rozúčtování nákladů za služby, související s užíváním bytových a 
nebytových prostor a mezi nimi především nákladů za dodávku tepla pro vytápění a za dodávku 
TUV, bývají obvykle považovány následující položky: 

- spravedlivost 
- stimulativnost 
- administrativní jednoduchost a realizovatelnost 
- soulad s právními normami 
- dokladovatelnost 
- soulad s technickými možnostmi a s požadavky spotřebitelů 

 
K jednotlivým uvedeným požadavkům lze uvést následující: 
 
a) Spravedlivost 
Za spravedlivost rozúčtování nákladů za vytápění a dodávku TUV obvykle bývá ze strany 
konečných spotřebitelů považováno nezbytné splnění jejich často proklamovaného apriorního 
požadavku "platit pouze za to, co jsme skutečně spotřebovali". 
Ve skutečnosti je však podstata tohoto problému zcela zřejmě jinde a rozdílný a zcela oddělený 
přístup je nutné navíc zaujmout jak k problematice rozúčtování nákladů za vytápění, tak i k 
problematice spotřeby TUV. 
Příčiny – především technického charakteru – totiž výrazně limitují zejména: 

- možnosti konečného spotřebitele ovlivňovat výši úhrady za vytápění užívaných prostor 
- možnosti dodavatele TUV při stanovení výše úhrady konečného spotřebitele za skutečný 

odběr TUV 
Při vytápění bytových objektů skutečně lze exaktními tepelně technickými výpočtovými postupy 
obvykle stanovit míru spotřeby tepla, potřebného pro vytápění jednotlivých provozovaných 
místností či bytů. Skutečná spotřeba tepla pro vytápění je však vždy ovlivněna umístěním bytu v 
objektu, přestupem tepla mezi místnostmi a byty vnitřními konstrukcemi objektu, rozdíly v 
dispozičních parametrech otopné soustavy a konečně i aktuálními potřebami jednotlivých 
konečných spotřebitelů. 
Navíc je při stanovení potřeby tepla pro vytápění a při dimenzování otopné soustavy považován 
za tepelně technickou výpočtovou jednotku výhradně celý objekt a nikoliv jednotlivé místnosti či 
byty, uvedený přístup se následně promítá i do projektování a realizace vnitřních konstrukcí 
budov, kdy obvykle mezibytové příčky nemají tepelné isolační vlastnosti zdaleka srovnatelné 
s tepelně technickými parametry vnějšího pláště budovy. 
Pokud by za výše uvedených technických podmínek mělo být rozúčtování dodávek tepla 
založeno na měření skutečné spotřeby tepla pro vytápění v konkrétních místnostech, bylo by 
nezbytně nutné zohlednit do stanovení základní výše úhrady za užívání prostor (např. do nájmu) i 
umístění bytu v objektu. Jinak by například byty, sousedící s nevytápěnými prostorami, či byty 
umístěné v tepelně exponovaných částech budovy, byly výrazně znevýhodněny z hlediska 
spotřeby tepla, potřebného pro vytápění při zachování základních užitkových parametrů 
místností. 
Vzhledem k tomu, že v současné době není uvedené stanovení základních kvalit místností 
standardně používáno (i když není zcela vyloučeno), je v naprosto převládající většině případů 
nutné zachovávat poněkud odlišný přístup k chápání uvedené problematiky, založený na 
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akceptování úhrady přiměřeného podílu konečného spotřebitele na celkové sumě nákladů na 
vytápění, vynaložených pro dodržení stanovených provozních charakteristik celé budovy a pro 
umožnění nenarušeného užívání vytápěných prostor. 
Tímto přístupem lze za určitých okolností reagovat při aplikaci rozúčtovacích postupů na vyšší 
nároky některých konečných spotřebitelů na standard tepelné pohody, podmínkou je však trvalé 
dodržení vytápěcího minima pomocí technických prostředků (regulace dodávky tepla). Obecně 
řečeno – konečný spotřebitel v případě správného nastavení otopné soustavy a její provozní 
regulace by neměl mít možnost neomezeně snižovat spotřebu tepla pro vytápění pod 
technologické minimum dané tepelně technickými a projekčními parametry budovy, měl by však 
mít možnost (za přiměřeně zvýšenou úhradu) uspokojovat své individuální nároky na vyšší 
standard tepelné pohody. 
Pokud uvedenou problematiku vztáhneme k často připomínaným tématům energetických úspor, 
musíme konstatovat, že konečný spotřebitel tedy může šetřit zejména tím, že nebude odebírat 
více tepla pro vytápění, než je nezbytně nutné. Jakékoliv snahy o úspory tepla pro vytápění 
snížením spotřeby tepla pod ono technologické minimum totiž obvykle mívají nečekané důsledky 
např. v tvorbě plísní, kondenzace vodních par či ve snížení užitných parametrů místností. 
 
Při dodávce TUV je situace odlišná, neboť spotřeba TUV je vždy individuálně podmíněna 
výhradně přístupem konečného spotřebitele. 
Problém však spočívá v tom, že náklady na dodávku TUV jsou vždy součtem nákladů na teplo, 
spotřebované pro ohřev TUV, a nákladů na odebranou vodu. Tyto nákladové složky však nejsou 
jednak konstantní v průběhu času, jednak není obvykle možno skutečné objemy obou uvedených 
složek stanovit pro každého konečného spotřebitele na základě exaktního měření. 
Systémy výroby a distribuce TUV navíc mají určitou, místními technickými podmínkami danou, 
provozní účinnost, která se též mění v průběhu času v souvislosti s aktuálními provozními 
charakteristikami soustavy. 
Množství tepla pro ohřev TUV však vždy lze měřit v místě ohřevu TUV, stejně jako množství 
vody, doplňované do soustavy výroby a rozvodu TUV, tedy v místě, kde se naměřené hodnoty 
vztahují na větší množství konečných spotřebitelů. Vzhledem k tomu, že v místě ohřevu TUV 
jsou obvykle známy i ceny jednotlivých medií, vstupujících do soustavy, lze konkrétně stanovit i 
celkové náklady na výrobu a rozvod TUV výhradně jen v místě přípravy a tedy nikoliv v místě 
spotřeby či v předávacím místě. Ze stejných důvodů není možné ani reálně stanovit prodejní cenu 
TUV v Kč/m3 TUV v místě spotřeby TUV. 
Z uvedených důvodů je proto vždy centrálně ohřívaná TUV rozúčtována odběratelům i 
konečným spotřebitelům na základě rozdělení celkových nákladů na TUV v místě ohřevu (např. 
v předávací stanici) podle smluvně podložených klíčů (např. dle m2 ploch, dle osob nebo 
způsobem, doporučeným vyhl. č. 245/1995 Sb.) 
Pokud se nyní vrátíme k původně požadovanému kritériu "spravedlivost rozúčtování nákladů na 
konečné spotřebitele" je zřejmé, že jeho skutečná podstata bude zřejmě spočívat ve stanovení 
spolehlivých a bezproblémově opakovatelných a dokladovatelných organizačních postupů a 
výpočtových algoritmů, zohledňujících jak aktuální místní technické a provozní podmínky 
konkrétního objektu, tak i skutečně indikované odchylky chování jednotlivých konečných 
spotřebitelů oproti standardu. 
Současně musí být vytvořeny podmínky pro ochranu technického provozního minima 
energetické spotřeby budovy, na nákladech nutných pro vytvoření a zachování tohoto 
technického minima se musí rovnoměrně podílet všichni koneční spotřebitelé. 
Za "spravedlivé rozúčtování" pak nepovažujeme úspěšné prosazování nepodložených osobních 
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zájmů v rozporu s uvedenými pravidly, ale funkční rozúčtování nákladů na základě obecně 
akceptovaných pravidel včetně postihování prokazatelně zjištěných přestupků proti těmto 
pravidlům. 
 
b) Stimulativnost 
Pojem "stimulativnost" je svou povahou velmi blízký pojmu předcházejícímu, neboť jakákoliv 
stimulativnost může fungovat pouze tam, kde jsou přiměřeně vyváženy výhody, plynoucí z 
podřízení se stanovenému systému, s nevýhodami či sankcemi, reálně uplatnitelnými v případě 
opačného postupu. 
Pokud tedy bude systém rozúčtování nákladů formulován tak, aby pro jeho účastníky bylo v 
jejich vlastním zájmu výhodné dodržovat stanovená pravidla a pokud budou znevýhodňovány a 
sankcionovány jiné, než přípustné postupy účastníků, lze předpokládat, že stimulovaných 
ukazatelů bude skutečně dosaženo. 
Je však v zásadě nesprávné, stanovit stimulaci účastníků – konečných spotřebitelů – na základě 
obtížně kontrolovatelných položek či položek, jejichž ovlivnění konečnými spotřebiteli není 
reálné (např. předpokládat automatické snížení spotřeby tepla pro vytápění v prostředí, ve kterém 
nejsou splněny nejnutnější technické předpoklady). 
Stimulovat konečné spotřebitele však lze téměř vždy: 

- při rozúčtování dodávky TUV, pokud je měřena bytovými vodoměry TUV 
- konečné spotřebitele, kteří individuálně neumožnili instalaci bytového měření TUV v 

domech převážně již vybavených měřením TUV pomocí nástrojů, uvedených ve vyhl. č. 
245/1995 Sb. 

- k dodržování stanovených provozních a organizačních pravidel (uživatelská kontrola 
funkčnosti používaných pomůcek, provádění odečtů indikátorů a bytových vodoměrů, zajištění 
přístupu apod.) 

- k dodržování obecných pravidel hospodaření s palivy a energií (t.j. hlášení závad, 
dodržování nepřetápění bytů, podávání námětů ke zlepšení situace a pod.) 
 Je však nutné dodržovat zásadu, že pravidla jakékoliv stimulace (ale i sankčních postihů) 
jsou obecně akceptována výhradně tehdy, pokud se podle nich i skutečně postupuje. 
 
c) Administrativní jednoduchost a realizovatelnost 
Teoreticky sice lze definovat velmi dokonalé systémy rozúčtování nákladů za služby, související 
s užíváním bytů a nebytových prostor, ale nečekané problémy pak mohou nastat v okamžiku 
jejich uvádění v provoz či při rutinním užívání. 
Všechny systémy rozúčtování nákladů za vytápění a dodávku TUV konečným spotřebitelům mají 
společné některé znaky: 

- vyúčtování dodávek se obvykle realizuje jednou za rok 
- na vyúčtování bývá k disposici poměrně limitovaný termín 
- pro vyúčtování je nutno shromáždit, ověřit, zadat a zpracovat značné množství údajů 

několika málo rozdílných typů 
- při ověřování údajů je často nutno pořizovat údaje náhradní nebo odstraňovat seriové 

chyby, způsobené lidským faktorem nebo poruchami či nezvládnutím techniky 
- vlastní vyúčtování účtovacího období je sice v podstatě standardní úloha dávkového 

zpracování velkých objemů opakovaných dat, ale výstupy vyúčtování obvykle představují značný 
objem výstupních protokolů (podkladů pro úhradu, platebních příkazů a pod.), jedná se tedy o 
operaci značně časově náročnou, kterou rozhodně není žádoucí opakovat po zjištění triviálních 
chyb 
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- při tom je nutno předpokládat, že přes veškerou snahu mohou nastat reklamační či 
sporné situace, po nichž bude nutno některé segmenty výpočtu zpracovat znovu 
Z uvedených skutečností je zřejmé, že čím větší objemy dat budou zpracovávány, tím větší je 
nutno věnovat pozornost organizaci a řízení celé akce a především volit co možná jednoduché, 
segmentované a snadno opakovatelné rozúčtovací postupy. Jinak vždy hrozí riziko nezvládnutí 
celé operace a výhrady konečných spotřebitelů. 
 
d) Soulad s právními normami 
Na první pohled se může zdát uvedený požadavek příliš samozřejmý na to, aby byl zdůrazňován. 
Ve skutečnosti se však jedná o významný a zásadně povinný postulát, chránící rozúčtovací 
systém před zpochybněním výstupních údajů, tedy konečného vyúčtování dodávky služeb ze 
strany konečných spotřebitelů. 
Pokud by totiž existovala i jen teoretická možnost zpochybnění rozúčtovacího systému na 
základě jeho rozporů s platnými předpisy, lze s vysokou pravděpodobností předpokládat, že k 
takovému zpochybnění dojde i ve skutečnosti. 
V takovém případě však lze s velkou pravděpodobností předpokládat úspěch stěžovatele, 
majícího tak na své straně i platná legislativní opatření, která zřejmě plně využije v případě řešení 
sporu soudní cestou. 
Zejména je nutno z tohoto hlediska věnovat pozornost používaným softwarovým aplikacím, kdy 
obvykle nebývá jejich tvůrci příliš důsledně dokladován systém vnitřních algoritmů a bez 
podrobného odzkoušení nelze výstupní data považovat za důvěryhodná. 
 
e) Dokladovatelnost 
Dokladovatelnost údajů, použitých pro vyúčtování dodávky služeb, by měla být naprostou 
samozřejmostí, neboť pouze tak se lze ubránit komplikacím při řešení stížností a reklamací 
zpracovaného vyúčtování ze strany konečných spotřebitelů. 
Současně je nutné upozornit na to, aby veškeré vstupy a souhrnné výstupy (sjetiny) výpočtových 
operací byly dlouhodobě archivovány ve více exemplářích a aby byly případně aktualizovány dle 
prováděných změn a úprav. 
Dále je třeba, aby reklamační úpravy nebyly prováděny v platných archivních kopiích ani v 
aktuálních zdrojových souborech dat, ale výhradně vždy na k tomu určených dokladech či 
programových segmentech. 
Pokud nejsou uvedená pravidla dodržena, lze předpokládat značné komplikace při dokazování 
neoprávněnosti reklamace případného stěžovatele, neboť od doby vyúčtování obvykle prošly 
tehdy aktuálně platné datové soubory či dokumentace již nedefinovatelnou řadou změn a úprav. 
 
f) Soulad s technickými možnostmi a s potřebami spotřebitelů 
Tato podmínka je sice uvedena na posledním místě, ale v praxi je často značně komplikujícím 
faktorem v případech, kdy je nutno řešit systém rozúčtování nákladů za dodávku tepla pro 
vytápění a dodávku TUV ve více technicky a provozně zásadně rozdílných objektech, 
provozovaných na jediné lokalitě, v objektech s rozdílnou vybaveností technickými prostředky 
pro podporu rozúčtování či s atypickou strukturou konečných spotřebitelů. 
Za typické případy lze považovat například: 

- provozování budov pouze částečně vybavených technickými prostředky pro rozúčtování 
nákladů za dodané služby (indikátory, vodoměry TUV) nebo v případech nadprůměrné 
poruchovosti těchto technických prostředků 
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- současný provoz rozsáhlých nebytových prostor současně s prostorami bytovými, kdy v 
případě nevybavenosti technickými prostředky pro rozúčtovací činnosti obvykle není možné 
pomocí statistických výpočtových metod, používaných pro rozúčtování, zohlednit rozdílné 
odběrové charakteristiky jednotlivých odběrů TUV a kdy může docházet k výrazným 
disproporcím mezi vypočtenými úhradami 

- zvýšenou migraci konečných spotřebitelů v průběhu standardního ročního účtovacího 
období (krátkodobě využívané nebytové prostory, pensiony a pod.) 
 Uvedené situace je nutno řešit individuálně v technicko organizační rovině tak, aby 
uváděnými negativními vlivy nedocházelo k narušování činnosti rozúčtovacího systému, ke 
vzniku neplateb či reklamací. 
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6.2. Technické prostředky 
Za technické prostředky, sloužící pro podporu rozúčtování nákladů za dodávku tepla pro vytápění 
a za dodávku TUV konečným spotřebitelům, považujeme obvykle indikátory pro rozúčtování 
nákladů na vytápění a bytové vodoměry TUV pro rozúčtování nákladů za dodávku TUV. 
Měřiče tepla (kalorimetrické měření tepla) není pro svou nákladnost a nutnost splnění nezbytných 
technických podmínek (horizontální rozvody tepla se samostatnými přípojkami pro měřené byty) 
v České republice používáno pro měření spotřeby tepla v jednotlivých bytech. 
Společným znakem indikátorů i bytových vodoměrů TUV je, že jsou používány jako poměrová 
měřidla, t.j. že slouží k rozdělování množství tepla, průtoku či přímo finančních objemů, 
stanovených jiným způsobem. 
Rozdělování vstupních objemů tedy probíhá na základě jednoznačných algoritmů, obvykle však v 
poměru podílu charakteristického parametru konkrétního vyúčtovávaného místa (bytu, prostory, 
konečného spotřebitele) na celkovém souhrnu charakteristických parametrů v celé zúčtovací 
jednotce. 
 
a) Indikátory 
Indikátory, někdy nazývané "rozdělovače topných nákladů (RTN)" či "poměrové bytové měřiče 
tepla", jsou na základě různých fyzikálních jevů řešené pomůcky, sloužící ke statistickému 
rozdělení nákladů na vytápění na jednotlivé konečné spotřebitele. Instalace indikátorů byla ve 
vazbě na splnění stanovených podmínek předepsána býv. vyhl. č. 186/1991 Sb., použití 
indikátorů je podporováno i současně platnou vyhl. č. 245/1995 Sb., touto vyhláškou již však 
není striktně stanovena povinnost jejich užívání. 
Vzhledem k tomu, že indikátory nejsou zařazeny do kategorie stanovených měřidel, nespadají ani 
pod působnost zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii a navazujících předpisů. 
Indikátory tedy nemusejí disponovat schvalováním typu ani nemusí být periodicky ověřována 
jejich přesnost, technické provedení indikátorů však musí odpovídat platným technickým 
normativům. 
Přes rozdílné existující principy téměř všechny typy indikátorů nepřímo vyhodnocují poměr mezi 
množstvími tepla, vysdílenými jednotlivými topnými tělesy, na která jsou indikátory obvykle 
namontovány. 
Výpočtové algoritmy pro vyhodnocování indikátorů obvykle umožňují zakomponování různých 
opravných koeficientů do výpočtu (např. korekce dle typu otopného tělesa, korekce dle umístění 
indikátoru na otopném tělese a pod.). 
 
V tuzemských podmínkách se nejčastěji používají indikátory: 
 
- odpařovací, 
jejichž činnost je založena na vyhodnocování úbytku indikační kapaliny s přesně stanovenými 
charakteristikami odpařování, závislými na tepelném toku, procházejícím indikátorem. Indikační 
kapalina je uložena ve výměnné kapsli, úbytek kapaliny lze kontrolovat v průběhu času vizuálně, 
životnost indikační kapsle je obvykle nejméně jeden rok. Odečet se provádí vizuálně, při odečtu 
se obvykle mění indikační kapsle. Typickými přestaviteli tohoto typu jsou např. indikátory 
DATERM 
 
- elektronické, 
založené na indikaci tepelného toku prostřednictvím termočlánku nebo jiného elektrofyzikálního 
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jevu. Údaje jsou indikovány buď na mechanickém počitadle nebo na displeji. Umožňují buď 
vizuální odečet nebo i dálkový přenos dat, napájení je obvykle řešeno pomocí baterie s životností 
několika roků. Cena elektronických indikátorů je značně rozdílná dle vybavenosti indikátoru a je 
vždy několikrát vyšší než cena indikátorů, fungujících na odpařovacím principu. Typickými 
představiteli této kategorie jsou např. výrobky firem TECHEM 
 
- založené na změně denzity, 
t.j. parametrů průchodu světla speciálně preparovanou skleněnou vložkou působením tepelného 
toku. Údaje nejsou průběžně vizuálně indikovány a pro vyhodnocení údajů je nutno používat 
speciálního přístroje – denzitometru. Na rozdíl od předcházejících skupin se neumísťují přímo na 
otopné těleso, ale potrubní výstup z tělesa do zpětného potrubí. Cena tohoto typu indikátorů je 
výrazně nižší než cena indikátorů, fungujících na odpařovacím principu. Jediným představitelem 
této kategorie je výrobek liberecké firmy VIPA 
 
- jiné typy 
technických pomůcek pro rozúčtování nákladů na vytápění sice existují, ale oproti uvedeným 
typům nejsou zatím v tuzemsku nijak výrazněji rozšířeny. Jedná se například o vyhodnocování 
nákladů na vytápění na základě monitorování tepelné pohody (např. systém Grad) nebo systémy 
založené na vyhodnocování doby otevření termoregulačních radiátorových ventilů, integrované s 
provozní regulací vytápění (např. systémy Symiret nebo Trasco) 
 
Přes fyzikální a technickou rozdílnost výše uvedených systémů lze konstatovat společné základní 
podmínky pro jejich uspokojivou funkčnost – optimální hydraulické vyvážení otopné soustavy, 
kvalitní dimenzování otopných soustav budovy a kvalitní a spolehlivý vyhodnocovací výpočetní 
systém, včetně spolehlivého způsobu pořizování dat. 
 
 
b) Bytové vodoměry TUV 
Bytové vodoměry TUV slouží k měření objemu TUV, odebraného konečnými spotřebiteli v 
místě konečné spotřeby. 
Instalace bytových vodoměrů TUV byla předepsána bývalá vyhláška č. 186/1991 Sb., použití 
bytových vodoměrů TUV je podporováno i současně platnou vyhláška č. 245/1995 Sb., touto 
vyhláškou již však opět není striktně stanovena povinnost jejich užívání, cit. vyhláška však 
obsahuje pravidla, znevýhodňující neměřené odběry TUV. 
Bytové vodoměry TUV jsou zařazeny do kategorie stanovených měřidel a spadají tak pod 
působnost zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii a navazujících předpisů. 
Bytové vodoměry TUV proto musí disponovat platným schválením typu, musí být periodicky 
ověřována jejich přesnost a musí být namontovány stanoveným způsobem metrologicky 
registrovanou montážní organizací. 
V současné době je nabídkové spektrum bytových vodoměrů TUV značně široké, jednotlivé 
výrobky se značně liší co do technického provedení, kvality i ceny a nelze proto tedy na 
omezeném prostoru odpovědně uvádět jejich podrobnější hodnocení. 
Lze však upozornit na některé skutečnosti, které by měl mít na zřeteli každý vlastník domovního 
objektu, provozující bytové vodoměry TUV: 

- bytové vodoměry jsou obvykle nejsnadněji ovlivnitelným technickým prvkem, je proto 
nutno věnovat značnou pozornost nejen optimálnímu způsobu instalace (přístupnost, zpětné 
klapky), ale i zajištění montážních spojů (plomby) 
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- některé vodoměry svým technickým řešením neumožňují zachytit vysoké rázové odběry 
(magnetické spojky) nebo naopak minimální průtoky (úkapy) – m.j. i tím obvykle vzniká rozdíl v 
součtu hodnot všech měřených odběrních míst a souhrnného měření jediným průtokoměrem, 
umístěným na vstupu do soustavy – za extrémní zjištěný příklad lze považovat instalaci 
vodoměrů na studené vodě, které nebyly schopné indikovat razantní průtok vody, vyvolaný 
tlakovými pákovými splachovači 

- vzhledem k nutnosti zajištění periodického ověřování bytových vodoměrů je nutno řešit 
i související technicko organizační postupy (obvykle výměnným způsobem) 

- pro zajištění snadnosti odečtů je nutné, aby vodoměry byly vizuálně přístupné 
- na některých lokalitách je TUV trvale znečistěna minerálními příměsemi, které se 

usazují nejen v potrubí, ale i průtokoměrných částech vodoměrů – pak je nutné zvážit nejen 
vhodnost používání vodoměrů TUV a volbu co možná odolných typů měřičů (obecně pro tyto 
případy nejsou vhodné mokroběžné vodoměry), ale i co možná zjednodušit režim průběžné 
provozní kontroly měřičů a operativní odstraňování zjištěných závad 
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6.3. Metody rozdělování nákladů na vytápění a dodávku TUV v zúčtovací jednotce 
Na základě doposud uvedených skutečností lze definovat základní varianty, které lze použít pro 
rozdělování nákladů na vytápění a na dodávku TUV na jednotlivé konečné spotřebitele v 
místních provozních podmínkách konkrétní zúčtovací jednotky (viz vyhl. č. 245/1995.Sb.): 
 
6.3.1. Náklady na teplo pro vytápění  
lze v zúčtovací jednotce rozdělovat: 
 
a) výhradně rozdělením v závislosti na jmenovitých parametrech vytápěných prostor 
Za základní údaje, potřebné pro rozúčtování jsou považovány: 

- jmenovité parametry vytápěných prostor v zúčtovací jednotce, stanovené v souladu s 
vyhl. č. 245/1995 Sb., t.j. výměry užitkových ploch místností či bytů 

- údaje o celkovém rozúčtovávaném množství tepla a jeho platných cenových relací nebo 
přímo celkové náklady na vytápění za rozúčtovací období, připadající na zúčtovací jednotku 
Vyhodnocení se provede v souladu s požadavky vyhl. č. 245/1995 Sb. poměrovým způsobem, t.j.  
základní a spotřební složka se rozdělí dle jmenovitých parametrů (m2 užitkových ploch). 
Metodu je vhodné použít tam, kde v zúčtovací jednotce nejsou instalovány žádné technické 
prostředky podporující rozúčtování (indikátory) nebo tam, kde působením různých vlivů by 
nebylo možné garantovat použitelnost údajů indikátorů pro potřeby rozúčtování (poruchovost, 
nevyvážení soustavy a související poruchy v dodávce tepla pro vytápění, znepřístupnění většiny 
indikátorů a následně nekompletní odečty s nemožností aplikace náhradních postupů). 
 
b) výpočtem na základě údajů technických pomůcek 
Za základní údaje, potřebné pro rozúčtování jsou považovány: 

- údaje indikátorů v zúčtovací jednotce 
- jmenovité parametry vytápěných prostor, stanovené v souladu s vyhl. č. 245/1995 Sb., 

t.j. výměry podlahových ploch místností či bytů v zúčtovací jednotce 
- údaje o celkovém rozúčtovávaném množství tepla a jeho platných cenových relací nebo 

přímo celkové náklady na vytápění za rozúčtovací období, připadající na zúčtovací jednotku 
Vyhodnocení se provede v souladu s požadavky vyhl. č. 245/1995 Sb. nebo případně jiným 
legálním postupem v souladu s místními podmínkami (např. v souladu se smluvními ujednáními, 
lokálními Pravidly nebo se směrnicí družstva). 
Metodu je vhodné použít tam, kde jsou instalovány potřebné technické prostředky podporující 
rozúčtování (indikátory), pokud jejich údaje nejsou trvale ovlivněny poruchovostí nebo 
existujícími poruchami v dodávce tepla pro vytápění (uživateli neovlivnitelné přetápění či 
nedotápění bytů a nebytových prostor. 
 
c) na základě exaktního měření množství tepla 
konkrétně připadajícího na jednotlivé byty a nebytové prostory, změřeného kalorimetricky 
(pomocí měřiče tepla) 
Nezbytnou podmínkou pro uplatnění metody je existence kalorimetrických měřičů tepla pro 
jednotlivé konečné spotřebitele a existence horizontálních rozvodů tepla v objektu. 
Pokud je metoda uplatněna ve vícebytových objektech, je nutné základní výši úhrady za užívání 
prostory rozlišovat podle tepelně technických parametrů vytápěné prostory. 
Vzhledem k tomu, že uvedená situace se však prakticky v České republice v současné době 
nevyskytuje, nebudeme se s jejím řešením již dále zabývat. 
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6.3.2. Náklady na dodávku TUV  
lze v zúčtovací jednotce rozdělovat: 
 
a) výhradně rozdělením v závislosti na jmenovitých parametrech prostor, zásobovaných TUV 
Za základní údaje, potřebné pro rozúčtování nákladů na dodávku TUV jsou považovány: 

- jmenovité parametry zásobovaných prostor v zúčtovací jednotce, stanovené v souladu s 
vyhl. č. 245/1995 Sb., t.j. počty osob, resp. jiné smluvně sjednané ukazatele (výměry užitkových 
podlahových ploch místností či bytů, "osobodny" a pod.) 

- údaje o celkovém rozúčtovávaném množství tepla pro ohřev TUV a jeho platných 
cenových relací nebo přímo celkové náklady spotřeby tepla pro ohřev TUV za rozúčtovací 
období, připadající na zúčtovací jednotku 

- údaje o celkovém rozúčtovávaném množství vody pro TUV a jeho platných cenových 
relací nebo přímo celkové náklady na vodu pro TUV za rozúčtovací období, připadající na 
zúčtovací jednotku 
Vyhodnocení se provede v souladu s vyhl. č. 245/1995 Sb. poměrovým způsobem samostatně pro 
položku teplo a pro položku voda, t.j. základní i spotřební složka se rozdělí dle jmenovitých 
parametrů. 
Metodu je vhodné použít tam, kde v zúčtovací jednotce nejsou instalovány žádné technické 
prostředky podporující rozúčtování (bytové vodoměry TUV) nebo tam, kde působením různých 
vlivů by nebylo možné garantovat použitelnost údajů vodoměrů pro potřeby rozúčtování 
(extrémní poruchovost měřičů při současné nemožnosti aplikace náhradních postupů). 
 
b) výpočtem na základě údajů technických pomůcek 
Za základní údaje, potřebné pro rozúčtování jsou považovány: 

- údaje vodoměrů TUV v zúčtovací jednotce 
- jmenovité parametry vytápěných prostor, stanovené v souladu s vyhl. č. 245/1995 Sb. 
- údaje o celkovém rozúčtovávaném množství tepla pro ohřev TUV a jeho platných 

cenových relací nebo přímo celkové náklady za spotřebu tepla pro ohřev TUV za rozúčtovací 
období, připadající na zúčtovací jednotku 

- údaje o celkovém rozúčtovávaném množství vody pro TUV a jeho platných cenových 
relací nebo přímo celkové náklady na vodu pro TUV za rozúčtovací období, připadající na 
zúčtovací jednotku 
Pokud je dodávka TUV zajišťována z centrálního ohřevu (např. v předávací stanici) pro více 
objektů, měl by být v rámci smluv zajištěn přenos údajů, připadajících na zúčtovací jednotku, 
buď ve struktuře stanovené vyhl. č. 245/1995 Sb. nebo jiným jednoznačně definovaným 
způsobem, aby bylo možno vstupní údaje dále zpracovat 
Vyhodnocení v zúčtovací jednotce se provede v souladu s požadavky vyhl. č. 245/1995 Sb. nebo 
případně jiným legálním postupem v souladu s místními podmínkami (např. v souladu se 
smluvními ujednáními, lokálními Pravidly nebo se směrnicí družstva) 
Metodu je vhodné použít tam, kde jsou v zúčtovací jednotce instalovány potřebné technické 
prostředky podporující rozúčtování (vodoměry TUV), pokud jejich údaje nejsou trvale ovlivněny 
extrémní poruchovostí 
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6.4. Vstupní údaje pro rozúčtování období – pořízení a skladba 
 
6.4.1. Nákladové údaje 
A) Údaje od externího dodavatele – teplo pro vytápění 
Údaj:  celkové náklady na dodávku tepla pro vytápění, připadající na zúčtovací jednotku 
Za období: za zúčtovací období, obvykle za období jednoho roku 
Zdroj údaje: vyúčtování (fakturace) dodavatele tepla v souladu se smluvními podmínkami 
Výstup:  

a) celková finanční částka, odpovídající celkové ceně odebraného tepla pro 
vytápění za období, vždy se samostatně uvádí dodávka tepla pro vytápění bytů a 
nebytových prostor 

  b) množství tepla, dodaného pro vytápění bytů 
  c) množství tepla, dodaného pro vytápění nebytových prostor 
Poznámka:  
Pokud jsou v průběhu zúčtovacího období aplikovány různé ceny tepla pro vytápění, musí být 
výsledná cena dodávky tepla pro vytápění stanovena na základě postupně platných cen tepla pro 
vytápění a dílčích množství tepla dodaného v obdobích platnosti dodavatelských cen tepla. 
 
B) Údaje od externího dodavatele – teplo pro ohřev TUV 
Údaj:  celkové náklady na teplo pro ohřev TUV, připadající na zúčtovací jednotku 
Za období: za zúčtovací období, obvykle za období jednoho roku 
Zdroj údaje: vyúčtování (fakturace) dodavatele TUV v souladu se smluvními podmínkami 
Výstup:  

a) celková finanční částka, odpovídající celkové ceně odebraného tepla v TUV za 
období, vždy se samostatně uvádí dodávka tepla pro ohřev TUV pro byty a pro nebytové 
prostory 

b) množství tepla, připadajícího na byty 
  c) množství tepla, připadajícího na nebytové prostory 
Poznámka:  
Pokud jsou v průběhu zúčtovacího období aplikovány různé ceny tepla pro ohřev TUV, musí být 
výsledná cena dodávky tepla stanovena na základě postupně platných cen tepla a dílčích 
množství tepla dodaného v TUV v obdobích platnosti dodavatelských cen tepla. 
 
Údaj:  celkové náklady na vodu pro TUV, připadající na zúčtovací jednotku 
Za období: za zúčtovací období, obvykle za období jednoho roku 
Zdroj údaje: vyúčtování (fakturace) dodavatele TUV v souladu se smluvními podmínkami 
Výstup:  

celková finanční částka, odpovídající celkové ceně odebrané vody v TUV za 
období, vždy se samostatně uvádí dodávka vody pro TUV pro byty a pro nebytové 
prostory  

Poznámka:  
Pokud jsou v průběhu zúčtovacího období aplikovány různé ceny vody pro TUV, musí být 
výsledná cena dodávky vody stanovena na základě postupně platných cen vody a dílčích 
množství vody dodané v TUV v obdobích platnosti dodavatelských cen vody. 
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C) Údaje z vlastní výroby tepla pro vytápění 
Údaj:  celkové náklady na dodávku tepla pro vytápění, připadající na zúčtovací jednotku 
Za období: za zúčtovací období, obvykle za období jednoho roku 
Zdroj údaje: nákladová evidence vlastní výroby tepla 
Výstup:  

a) celková finanční částka, odpovídající celkové ceně vyrobeného tepla pro 
vytápění za období, vždy se samostatně uvádí dodávka tepla pro vytápění bytů a 
nebytových prostor 

  b) množství tepla, dodaného pro vytápění bytů 
  c) množství tepla, dodaného pro vytápění nebytových prostor 
Poznámka:  
Pokud jsou v průběhu zúčtovacího období aplikovány různé ceny tepla pro vytápění, musí být 
výsledná cena dodávky tepla pro vytápění stanovena na základě postupně platných cen tepla pro 
vytápění a dílčích množství tepla dodaného v obdobích platnosti dodavatelských cen tepla 
 
D) Údaje z vlastní výroby TUV 
Údaj:  celkové náklady na teplo pro ohřev TUV, připadající na zúčtovací jednotku 
Za období: za zúčtovací období, obvykle za období jednoho roku 
Zdroj údaje: vlastní nákladová evidence 
Výstup:  

a) celková finanční částka, odpovídající celkové ceně odebraného tepla v TUV za 
období, vždy se samostatně uvádí dodávka tepla pro ohřev TUV pro byty a pro nebytové 
prostory 

b) množství tepla, připadajícího na byty 
  c) množství tepla, připadajícího na nebytové prostory 
Poznámka:  
Pokud jsou v průběhu zúčtovacího období aplikovány různé ceny tepla pro ohřev TUV, musí být 
výsledná cena dodávky tepla stanovena na základě postupně platných cen tepla a dílčích 
množství tepla dodaného v TUV v obdobích platnosti dodavatelských cen tepla. 
 
Údaj:  celkové náklady na vodu pro TUV, připadající na zúčtovací jednotku 
Za období: za zúčtovací období, obvykle za období jednoho roku 
Zdroj údaje: vlastní nákladová evidence 
Výstup:  

celková finanční částka, odpovídající celkové ceně odebrané vody v TUV za 
období, vždy se samostatně uvádí dodávka vody pro TUV pro byty a pro nebytové 
prostory 

Poznámka:  
Pokud jsou v průběhu zúčtovacího období aplikovány různé ceny vody pro TUV, musí být 
výsledná cena dodávky vody stanovena na základě postupně platných cen vody a dílčích 
množství vody dodané v TUV v obdobích platnosti dodavatelských cen vody. 
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6.4.2. Údaje pro rozúčtování 
 
A) Jmenovité parametry prostor  
Údaj:  výměry ploch bytů a nebytových prostor 
Za období: vztahující se k rozúčtovacímu období 
Zdroj údaje: vlastní provozní evidence  (pasporty bytů a nebytových prostor) 
Výstup: výměry ploch na jednotlivé samostatně rozúčtované prostory v m2 
 
B) Odečty indikátorů 
Údaj:  odečty indikátorů spotřeby tepla pro vytápění 
Za období:  vztahující se k rozúčtovacímu období (kalendářní rok) 
Zdroj údaje:  vlastní provozní evidence  nebo dodavatelsky (servisní firma) 
Výstup:  

počty poměrových jednotek, vztahujících se k jednotlivým samostatně 
rozúčtovávaným prostorám 

 
C) Odečty vodoměrů TUV 
Údaj:  odečty bytových vodoměrů TUV 
Za období:  vztahující se k rozúčtovacímu období (kalendářní rok) 
Zdroj údaje:  vlastní provozní evidence  nebo dodavatelsky (servisní firma) 
Výstup:  

počty poměrových jednotek (l, m3), vztahujících se k jednotlivým samostatně 
rozúčtovávaným prostorám 
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6.5. Algoritmy rozúčtování 
Cílem operací je stanovení nákladů na vytápění a na dodávku TUV, připadajících na konkrétní 
konečné spotřebitele za rozúčtovací období.  
Při definování dalších výpočtových vztahů bylo striktně vycházeno z ustanovení vyhl. č. 
245/1995 Sb. ve znění vyhlášky č. 85/1998 Sb. 
Častá existence rozdílných cen tepelné energie pro konečné spotřebitele bytového a nebytového 
charakteru je důvodem k oddělenému rozúčtování nákladů za služby pro bytové a pro nebytové 
odběratele, stejně jako běžně používané rozdílné ceny vody pro bytové a podnikatelské odběry. 
 
6.5.1. Dodávka tepla pro vytápění – byty 
a) Stanovení celkových nákladů – vytápění 
Dle vztahu 

NOB = QOB * CBOM [Kč] 
kde 
NOB  celkové náklady na vytápění bytů 
QOB  celkové množství tepla pro vytápění bytů 
CBOM cena tepla pro vytápění bytů 
Pozn.: 
- pokud byly v období uplatněny různé ceny tepla pro domácnosti, je nutno výpočet rozdělit na 
dílčí stanovení nákladů za jednotlivá období platnosti cen tepla 
 
b) Stanovení základní a spotřební složky 
Dle vztahů 

ZSOB = NOB * 30 – 50% (dle vyhl. č. 245/1995 Sb.) 
SSOB = NOB – ZSOB 

kde 
ZSOB  základní složka nákladů na vytápění zúčtovací jednotky – byty 
SSOB  spotřební složka nákladů na vytápění zúčtovací jednotky – byty 
 
c) Rozdělení základní složky 
Dle vztahu 

ZSKOOB = (ZSOB / SPPB) * PPKO 
kde 
ZSKOOB základní složka úhrady konečného spotřebitele za vytápění bytu 
ZSOB  základní složka nákladů na vytápění zúčtovací jednotky – byty 
SPPB  celkový součet ploch bytů ve zúčtovací jednotce 
PPKO  plocha bytu konečného spotřebitele 
 
d) Rozdělení spotřební složky 
Dle vztahu 

SSKOOB = (SSOB / SPJB) * PJKO 
kde 
SSKOOB spotřební složka úhrady konečného spotřebitele za vytápění bytu 
SSOB  spotřební složka nákladů na vytápění zúčtovací jednotky – byty 
SPJB  součet poměrových jednotek pro vytápění bytů v zúčtovací jednotce 
PJKO  počet poměrových jednotek, připadajících na konečného spotřebitele (buď za byt 
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nebo po jednotlivých místnostech) 
 
6.5.2. Dodávka tepla pro vytápění – nebytové prostory 
 
a) Stanovení celkových nákladů – vytápění 
Dle vztahu 

NON = QON * CN [Kč] 
kde 
 NON  celkové náklady na vytápění nebytů 
 QON  celkové množství tepla pro vytápění nebytů 
CN   cena tepla pro vytápění nebytů (od dodavatele) 
Pozn.: 
- pokud byly v období uplatněny různé ceny tepla pro nebyty, je nutno výpočet rozdělit na dílčí 
stanovení nákladů za jednotlivá období platnosti cen tepla 
 
b) Stanovení základní a spotřební složky 
Dle vztahů 

ZSON = NON * 30 – 50% 
SSON = NON – ZSON 

kde 
ZSON  základní složka nákladů na vytápění zúčtovací jednotky – nebyty 
SSON  spotřební složka nákladů na vytápění zúčtovací jednotky – nebyty 
 
c) Rozdělení základní složky 
Dle vztahu 

ZSKOON = (ZSON / SPPN) * PPKO 
kde 
ZSKOON základní složka úhrady konečného spotřebitele za vytápění nebytu 
ZSON  základní složka nákladů na vytápění zúčtovací jednotky – nebyty 
SPPN  celkový součet ploch nebytů ve zúčtovací jednotce 
PPKO  plocha nebytu konečného spotřebitele 
 
d) Rozdělení spotřební složky 
Dle vztahu 

SSKOON = (SSON / SPJN) * PJKO 
kde 
SSKOON spotřební složka úhrady konečného spotřebitele za vytápění nebytu 
SSON  spotřební složka nákladů na vytápění zúčtovací jednotky – nebyty 
SPJN  součet poměrových jednotek pro vytápění nebytů v zúčtovací jednotce 
PJKO  počet poměrových jednotek, připadajících na konečného spotřebitele 
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6.5.3. Dodávka TUV – byty 
 
a) Stanovení celkových nákladů – teplo pro TUV 
Dle vztahu 

NVB = QVB * CBVM [Kč] 
kde 
NVB  celkové náklady na teplo pro TUV – byty 
QVB  celkové množství tepla pro TUV byty 
CBVM cena tepla pro TUV byty 
Pozn.: 
- pokud byly v období uplatněny různé ceny tepla pro domácnosti, je nutno výpočet rozdělit na 
dílčí stanovení nákladů za jednotlivá období platnosti cen tepla 
 
b) Stanovení základní a spotřební složky – teplo pro TUV 
Dle vztahů 

ZSVB = NVB * 10 – 30% 
SSVB = NVB – ZSVB 

kde 
ZSVB  základní složka nákladů na teplo pro TUV zúčtovací jednotky – byty 
SSVB  spotřební složka nákladů na teplo pro TUV zúčtovací jednotky – byty 
 
c) Rozdělení základní složky – teplo pro TUV 
Dle vztahu 

ZSKOVB = (ZSVB / SPOB) * POKOB 
kde 
ZSKOVB základní složka úhrady konečného spotřebitele za teplo pro TUV bytu 
ZSVB  základní složka nákladů na teplo pro TUV zúčtovací jednotky – byty 
SPOB  celkový součet osob v zúčtovací jednotce - byty 
POKOB počet osob u konečného spotřebitele - byt 
 
d) Rozdělení spotřební složky – teplo pro TUV 
Dle vztahu 

SSKOVB = (SSVB / SPMB) * PMKO 
kde 
SSKOVB spotřební složka úhrady konečného spotřebitele (bytu) spotřebu tepla v TUV 
SSVB  spotřební složka nákladů na teplo v TUV zúčtovací jednotky – byty 
SPMB  součet poměrových jednotek spotřeby TUV bytů v zúčtovací jednotce (m3) 
PMKO  počet poměrových jednotek, připadajících na konečného spotřebitele (m3) 
 
e) Stanovení celkových nákladů – voda pro TUV 
Dle vztahu 

NVVB = VVB * CBV [Kč] 
kde 
NVVB  celkové náklady na vodu pro TUV – byty 
VVB  celkové množství vody pro TUV byty 
CBV  cena vody pro TUV byty 
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Pozn.: 
- pokud byly v období uplatněny různé ceny vody pro domácnosti, je nutno výpočet rozdělit na 
dílčí stanovení nákladů za jednotlivá období platnosti cen vody 
 
f) Stanovení základní a spotřební složky – voda pro TUV 
Dle vztahů 

ZSVVB = NVVB * 5 % 
SSVVB = NVB – ZSVB 

kde 
ZSVVB  základní složka nákladů na vodu pro TUV zúčtovací jednotky – byty 
SSVVB  spotřební složka nákladů na vodu pro TUV zúčtovací jednotky – byty 
 
g) Rozdělení základní složky – voda pro TUV 
Dle vztahu 

ZSKVVB = (ZSVVB / SPOB) * POKOB 
kde 
ZSKVVB základní složka úhrady konečného spotřebitele za vodu pro TUV bytu 
ZSVVB základní složka nákladů na vodu pro TUV zúčtovací jednotky – byty 
SPOB  celkový počet osob v zúčtovací jednotce - byty 
POKOB počet osob konečného spotřebitele - byty 
 
h) Rozdělení spotřební složky – voda pro TUV 
Dle vztahu 

SSKVVB = (SSVVB / SPMB) * PMKO 
kde 
SSKVVB spotřební složka úhrady konečného spotřebitele (bytu) spotřeby vody v TUV 
SSVVB spotřební složka nákladů na vodu v TUV zúčtovací jednotky – byty 
SPMB  součet poměrových jednotek spotřeby TUV bytů v zúčtovací jednotce (m3) 
PMKO  počet poměrových jednotek, připadajících na konečného spotřebitele (m3) 
 
 
6.5.4. Dodávka TUV – nebytové prostory 
 
a) Stanovení celkových nákladů – teplo pro TUV 
Dle vztahu 

NVN = QVN * CNV [Kč] 
kde 
NVN  celkové náklady na teplo pro TUV – nebyty 
QVN  celkové množství tepla pro TUV nebyty 
CNV  cena tepla pro TUV nebyty 
Pozn.: 
- pokud byly v období uplatněny různé ceny tepla, je nutno výpočet rozdělit na dílčí stanovení 
nákladů za jednotlivá období platnosti cen tepla 
 
b) Stanovení základní a spotřební složky – teplo pro TUV 
Dle vztahů 

ZSVN = NVN * 10 – 30% 
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SSVN = NVN – ZSVN 
kde 
ZSVN  základní složka nákladů na teplo pro TUV zúčtovací jednotky – nebyty 
SSVN  spotřební složka nákladů na teplo pro TUV zúčtovací jednotky – nebyty 
 
 
c) Rozdělení základní složky – teplo pro TUV 
Dle vztahu 

ZSKOVN = (ZSVN / SPON) * PPOON 
kde 
ZSKOVN základní složka úhrady konečného spotřebitele za teplo pro TUV nebytu 
ZSVN  základní složka nákladů na teplo pro TUV zúčtovací jednotky – nebyty 
SPON  celkový součet počtů osob v zúčtovací jednotce - nebyty 
PPOON počet osob konečného spotřebitele - nebytu 
 
d) Rozdělení spotřební složky – teplo pro TUV 
Dle vztahu 

SSKOVB = (SSVN / SPMN) * PMKO 
kde 
SSKOVN spotřební složka úhrady konečného spotřebitele (nebytu) spotřebu  tepla v TUV 
SSVN  spotřební složka nákladů na teplo v TUV zúčtovací jednotky – nebyty 
SPMN  součet poměrových jednotek spotřeby TUV nebytů v zúčtovací jednotce (m3) 
PMKO  počet poměrových jednotek, připadajících na konečného spotřebitele (m3) 
 
e) Stanovení celkových nákladů – voda pro TUV 
Dle vztahu 

NVVN = VVN * CNV [Kč] 
kde 
NVVN  celkové náklady na vodu pro TUV – nebyty 
VVN   celkové množství vody pro TUV nebyty 
CNV   cena vody pro TUV nebyty 
Pozn.: 
- pokud byly v období uplatněny různé ceny vody, je nutno výpočet rozdělit na dílčí stanovení 
nákladů za jednotlivá období platnosti cen vody 
 
f) Stanovení základní a spotřební složky – voda pro TUV 
Dle vztahů 

ZSVVN = NVVN * 5 % 
SSVVN = NVN – ZSVN 

kde 
ZSVVN základní složka nákladů na vodu pro TUV zúčtovací jednotky – nebyty 
SSVVN spotřební složka nákladů na vodu pro TUV zúčtovací jednotky – nebyty 
 
g) Rozdělení základní složky – voda pro TUV 
Dle vztahu 

ZSKVVN = (ZSVVN / SPON) * PPOON 
kde 
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ZSKVVN základní složka úhrady konečného spotřebitele za vodu pro TUV nebytu 
ZSVVN základní složka nákladů na vodu pro TUV zúčtovací jednotky – nebyty 
SPON  celkový součet počtů osob v zúčtovací jednotce - nebyty 
PPOON počet osob konečného spotřebitele - nebytu 
 
 
h) Rozdělení spotřební složky – voda pro TUV 
Dle vztahu 

SSKVVN = (SSVVN / SPMN) * PMKO 
kde 
SSKVVN spotřební složka úhrady konečného spotřebitele (nebytu) spotřeby  vody v TUV 
SSVVN spotřební složka nákladů na vodu v TUV zúčtovací jednotky – nebyty 
SPMN  součet poměrových jednotek spotřeby TUV nebytů v zúčtovací jednotce (m3) 
PMKO  počet poměrových jednotek, připadajících na konečného spotřebitele (m3) 
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6.6. Provedení a dokumentace vyúčtování 
Další operace, prováděné v rámci rozúčtování nákladů na vytápění a dodávku TUV na konečné 
spotřebitele, obsahují: 
 
a) Sumarizaci údajů z předcházejících operací 
t.j. provede se součet všech položek nákladů za vytápění a dodávku TUV, které byly 
předcházejícími výpočtovými operacemi stanoveny na jednotlivé konečné spotřebitele. 
 
b) Započtení slev a sankcí 
t.j. k výpočtovému základu konkrétních konečných spotřebitelů, uvedenému pod bodem a), se 
přičítají smluvní sankce, pokud se nejedná o sankce, stanovené vyhláškou č. 245/1995 Sb. – 
sankce, stanovené cit. vyhl. se do výpočtu zavádějí výhradně úpravou rozdělovacích klíčů, 
příslušných k jednotlivým konečným spotřebitelům a používaných při předcházejícím 
rozdělování veškerých základních a spotřebních složek od výpočtového základu konkrétních 
konečných spotřebitelů, uvedeného pod bodem a), se odečítají oprávněně uplatněné slevy z ceny 
dodávky a smluvní slevy a plnění 
 
c) Započtení záloh, uhrazených konečným spotřebitelem za zpracovávané období 
t.j. od výpočtového základu konkrétních konečných spotřebitelů, uvedeného pod bodem a), a 
upraveného postupem dle bodu b), se odečítají skutečně uhrazené platby záloh za vytápění a 
dodávku TUV konkrétních konečných spotřebitelů 
 
d) Vystavení protokolu vyúčtování 
Výsledné údaje se zpracují do výstupních protokolů: 
- rozúčtovací list konečného spotřebitele, obsahující nutné identifikační údaje, důležitá výpočtová 
data a výslednou hodnotu přeplatku či nedoplatku s udáním doby splatnosti 
- příkaz k úhradě (složenka) nebo dobropis 
- soubory (sjetiny) výpočtových dat dle jednotlivých zúčtovacích jednotek 
- sumární přehledy dle potřeby 
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7. Pravidla 
Jak již bylo uvedeno v kapitole věnované vyhlášce č. 245/1995 Sb., ve znění vyhlášky č. 85/1998 
Sb., lze podmínky účtování nákladů za dodávku služeb (tepla pro vytápění a TUV) lokálně 
optimalizovat pomocí konkretizovaných pravidel. 
 
Vzhledem k tomu, že lokální podmínky se často i zásadně navzájem liší, nelze na tomto místě ani 
konkrétně doporučit obecně platné znění takových pravidel, ani jednoznačně platný způsob jejich 
legalizace či uvedení do provozu. 
 
V praxi se obvykle využívají legální možnosti jednotlivých vlastníků (správců) domovního 
bytového fondu v souladu s jejich kompetencemi. 
Například města a obce mohou v souladu s oprávněními poskytnutými jim platnými předpisy 
realizovat potřebná pravidla formou místně platné vyhlášky či rozhodnutí orgánu místní správy a 
samosprávy, případně formou doplnění jiného předpisu (např. vyhlášky o domovních řádech). 
Bytová družstva obvykle využívají možnosti realizovat interní směrnice pro formulování vztahů 
mezi družstvem a družstevníky – uživateli družstevních bytů a nebytových prostorů – v souladu 
s oprávněními a podmínkami formulovanými stanovami družstva. 
Za legislativně nejspolehlivější formu však lze vždy považovat některou z dohod mezi 
vlastníkem (správcem) objektu a konečným spotřebitelem, např. v rámci platné nájemní smlouvy 
o užívání předmětného bytu či nebytového prostoru. 
 
 
Textová náplň se v konkrétních případech opět může výrazně odlišovat. Pouze pro informaci a 
snad i inspiraci případných zájemců proto v příloze č. 4 tohoto textu uvádíme zjednodušenou 
textaci „Pravidel“, vypracovaných v souladu s výše uvedenými informacemi. 
 
Z dosavadních zkušeností s využíváním optimalizovaných pravidel je však patrné, že po jejich 
zavedení do užívání se poměrně rychle snižuje počet sporných případů v oblasti platebního styku 
mezi dotčenými subjekty a velmi podstatně se zvyšuje informovanost všech účastníků aktů 
přenosu nákladů na pořízení služeb - zavádění pravidel lze proto považovat za obecně prospěšné. 
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8. Závěr 
 
Vzhledem k tomu, že tento materiál, shrnující základní pravidla pro rozúčtování nákladů za 
vytápění a dodávku TUV, řeší zejména postupy při realizaci standardních aplikací, nebylo do 
něho možné zakomponovat náměty a doporučení pro řešení variant atypických či pouze lokálně 
platných. 
Pro řešení takových případů proto doporučujeme využívat služeb specializovaných poradenských 
subjektů, operujících v oblasti tepelné energetiky, či servisních firem, specializovaných na správu 
a provozování systémů účtování dodávky tepla a TUV, které obvykle mají encyklopedické 
zkušenosti s provozováním existujících zařízení. 
Současně se však domníváme, že vzhledem k tomu, že se jedná o problematiku postupně se 
vyvíjející, na niž navíc působí i změny obecného legislativního prostředí, bude nutno předmětnou 
problematiku trvale sledovat a přiměřeně reagovat na vznikající změny. Stejně tak 
předpokládáme, že tento materiál bude postupně doplňován a upravován i na základě 
získávaných zkušeností z vlastní konzultační praxe, ale i jiných zdrojů. 
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9. Přílohy 
 
 
Příloha č. 1. 
 

VYHLÁŠKA č. 245/1995 Sb. 
 

Ministerstva průmyslu a obchodu 
ze dne 2. října 1995, 

kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody 
včetně rozúčtování nákladů na objekty a mezi konečné spotřebitele 

ve znění vyhlášky č. 85/1998 Sb. 
 
 
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky stanoví podle §45 odst. 6 se zřetelem na §32 odst. 6 zákona č. 
222/1994 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické 
inspekci (dále jen "zákon"): 
 

§1 
Předmět úpravy 

Tato vyhláška upravuje: 
a) pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody (dále jen „TUV“), 
b) pravidla pro rozdělení nákladů, které se rozúčtovávají na objekty a mezi konečné spotřebitele (dále jen 
"spotřebitel"), za teplo k vytápění a jinému využití a dodávku TUV. 
 

§2 
Pravidla pro vytápění 

(1) Otopné období, není-li mezi odběratelem a dodavatelem dohodnuto jinak, začíná 1. září a končí 31. května 
následujícího roku. 
 
(2) Dodávka tepla se zahájí v otopném období, když průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušné lokalitě 
poklesne pod +13 0C ve dvou dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty 
nad +13 0C pro následující den. 
 
(3) Průměrnou denní teplotou venkovního vzduchu je čtvrtina součtu venkovních teplot měřených ve stínu s 
vyloučením vlivu sálání okolních stěn v 7.00, 14.00 a ve 21.00 hod., přičemž teplota měřená ve 21.00 hod se počítá 
dvakrát. 
 
(4) Vytápění se omezí nebo přeruší v otopném období, když průměrná denní teplota venkovního vzduchu vystoupí 
nad +13 0C ve dvou dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat pokles této teploty pro 
následující den. 
 
(5) V průběhu otopného období byty v době od 6.00 do 22.00 hod., nebytové a společné prostory podle potřeby jsou 
vytápěny tak, aby byla zabezpečena vnitřní teplota stanovená projektem, která pro obytné místnosti je 20 0C. Od 
22.00 hod. do 6.00 hod. se vytápění omezí nebo krátkodobě přeruší do té míry, aby byly dodrženy požadavky na 
tepelnou stabilitu místnosti. 
 
(6) Pro účely této vyhlášky je požadavek odstavce 5 splněn, jestliže v místnosti s otopným tělesem teplota vzduchu 
naměřená teploměrem uprostřed půdorysu ve výši 1 m nad nášlapnou vrstvou podlahy, bez vlivu oslunění, je proti 
číselné hodnotě teploty stanovené projektem 
- vyšší o 1 0C v místnosti s jednou venkovní stěnou, 
- vyšší o 1,5 0C v místnosti s dvěma venkovními stěnami, 
- vyšší o 2 0C v místnosti s třemi nebo více venkovními stěnami či s nadměrným zasklením. 
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(7) Přípustné hodnoty měrných ukazatelů spotřeby tepla k vytápění pro zajištění vnitřní teploty podle odstavce 5 jsou 
uvedeny v příloze č. 3 této vyhlášky. 
 
(8) Minimální účinnosti výroby tepla jsou uvedeny v příloze č. 5 této vyhlášky. 
 
(9) Plánované opravy, údržbové a revizní práce, které mohou způsobit omezení či přerušení dodávky tepla k 
vytápění, se provádějí v mimotopném období. 
 

§3 
Pravidla pro dodávku teplé užitkové vody 

(1) Teplá užitková voda je dodávána celoročně tak, aby měla na výtoku u spotřebitele teplotu 45 0C až 60 0C, s 
výjimkou odběrných špiček spotřeby v zúčtovací jednotce. 
 
(2) Zúčtovací jednotkou je část objektu, objekt nebo soubor objektů, ve kterých se odběrným tepelným zařízením 
rozvádí teplo k vytápění a TUV spotřebitelům z rozvodného zařízení dodavatele. 
 
(3) Dodávka podle odstavce 1 je uskutečňována denně nejméně v době od 6.00 do 22.00 hod. 
 
(4) Přípustné hodnoty měrných ukazatelů spotřeby tepla potřebného k přípravě odebrané TUV spotřebiteli jsou 
uvedeny v příloze č. 3 této vyhlášky. 
 

§4 
Regulace vytápění 

(1) Regulace parametrů teplonosného média v závislosti na klimatických podmínkách, která umožňuje zabezpečení 
vnitřní teploty podle §2 odst. 5, je zajištěna, pokud je to technicky možné, ve výrobním a rozvodném zařízení. 
 
(2) Regulace vytápění v zúčtovací jednotce je prováděna: 
a) regulací parametrů teplonosné látky v závislosti na klimatických podmínkách, pokud není zajišťována 
dodavatelem, 
b) individuálním automatickým regulačním zařízením jednotlivých spotřebičů určených pro vytápění, 
c) regulací diferenčního tlaku v odběrném tepelném zařízení zúčtovací jednotky, pokud to zařízení pro vnitřní rozvod 
tepla vybavené individuální regulací podle písmene b) vyžaduje, 
d) samotnou automatickou regulací vytápění části zúčtovací jednotky. 
 
(3) Regulace vytápění podle odstavce 2 se provádí za účelem zajištění teploty místností podle §2 odst. 5 při 
nepřekročení přípustných hodnot měrných ukazatelů spotřeby tepla podle §2 odst. 7. 
 

 
 

§5 
Rozúčtování dodávky tepla k vytápění a dodávky teplé užitkové vody na zúčtovací jednotky 

Dodávka tepla je účtována dodavatelem podle vlastního měřicího zařízení zvlášť pro každé odběrné místo v 
závislosti na způsobu připojení zúčtovací jednotky: 
a) společně pro vytápění a přípravu TUV, 
b) samostatně pro vytápění, 
c) samostatně pro přípravu TUV. 
 

§6 
Rozúčtování nákladů na teplo k vytápění a jinému využití v zúčtovací jednotce 

(1) Náklady na teplo k vytápění a jinému využití zahrnují účtované platby v cenách podle platných cenových 
předpisů, 1) které byly vynaloženy v dané zúčtovací jednotce za roční zúčtovací období, 2) které začíná 1. lednem 
nebo 1. červnem nebo 1. červencem anebo 1. září. 
 
(2) Náklady na teplo k vytápění v rámci zúčtovací jednotky se rozdělí na složku základní a spotřební, přičemž na 
základní složku připadne 30% až 50%, na spotřební složku 50% až 70% nákladů. 
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(3) Jsou-li v zúčtovací jednotce nebytové prostory, spotřební složka se rozdělí na byty a na nebytové prostory podle 
jejich zjištěného podílu na celkové spotřebě tepla v zúčtovací jednotce. 
 
(4) Spotřební složka se rozdělí mezi spotřebitele úměrně údajům měřičů tepla nebo indikátorů s použitím výpočtové 
metody, která umožní rozúčtovat spotřební složku nákladů podle dosahované průměrné vnitřní teploty jednotlivých 
místností s otopným tělesem bytu či nebytového prostoru v zúčtovací jednotce. 
 
(5) Základní složka se rozdělí mezi spotřebitele v poměru jejich započitatelné podlahové plochy (dále jen "podlahová 
plocha") bytu nebo nebytového prostoru. Podlahovou plochou je plocha místností kromě lodžií a balkónů (i 
zasklených) vynásobená koeficienty uvedenými v příloze č. 1 této vyhlášky. Mají-li byty a nebytové prostory 
rozdílnou výšku stropů nebo stropy zkosené, podlahová plocha jejich místností se určí přepočtením v poměru jejich 
výšek na jednotnou výšku stropů všech místností v zúčtovací jednotce. 
 
(6) Je-li odebíráno teplo k jinému využití, základní složka se rozdělí na příslušné spotřebiče a na vytápění podle 
příkonu, spotřební složka podle jejich podílu na celkové spotřebě tepla v objektu. 
 
(7) V zúčtovací jednotce, kde u spotřebitelů nejsou instalovány indikátory nebo měřiče tepla, se náklady na vytápění 
rozdělí podle podlahové plochy vynásobené koeficientem podle údajů uvedených v příloze č. 1 této vyhlášky. 
 
(8) Odečty měřičů tepla a indikátorů se provádějí nejméně jednou ročně. 
 
(9) Není-li umožněn odečet údajů instalací měřičů tepla či indikátorů, určí se spotřební složka připadající na 1 m2 
plochy místnosti o 30% až 50% vyšší, než je průměrná hodnota spotřební složky zjištěné v místnostech měřením či 
indikací. 
 

§7 
Rozúčtování nákladů na dodávku teplé užitkové vody v zúčtovací jednotce 

(1) Náklady na přípravu a dodávku TUV zahrnují účtované platby, které byly vynaloženy v dané zúčtovací jednotce 
za roční zúčtovací období v místě připojení odběrného tepelného zařízení, a to v cenách podle platných cenových 
předpisů. 1) 
 
(2) Náklady na teplo k přípravě TUV připadající na zúčtovací jednotku se rozdělí na složku základní a spotřební, 
přičemž základní složka činí 10% až 30%, spotřební složka 70% až 90% nákladů. 
 
(3) Náklady na dodávku TUV připadající na zúčtovací jednotku se rozdělí na složku základní a spotřební, přičemž 
základní složka činí 5% a spotřební 95% nákladů. 
 
(4) Základní složka se rozdělí mezi spotřebitele podle podlahové plochy. 
 
(5) Spotřební složka se rozdělí mezi spotřebitele podle údajů vodoměrů. K této složce se připočte podíl nákladů 
spotřeby podle vodoměrů ve společných prostorech. 
 
(6) V zúčtovací jednotce, kde u spotřebitelů nejsou instalovány vodoměry, se spotřební složka nákladů na dodávku 
TUV rozdělí podle průměrného počtu osob bydlících v bytech v zúčtovacím období; v nebytových prostorech se 
průměrný počet osob stanoví odborným posouzením podle způsobu využívání TUV. 
 
(7) Odečty vodoměrů se provádějí nejméně jednou ročně. 
 
(8) Spotřební složka neměřených odběrů připadající na 1 m2 podlahové plochy je až o 300% vyšší, než je průměrná 
hodnota spotřební složky s měřenou spotřebou. 
 

§8 
Rozúčtování nákladů na teplou užitkovou vodu dodávanou pro více zúčtovacích jednotek 

(1) Náklady na teplo k přípravě TUV se dělí na složku základní a spotřební. Základní složka činí 30% a spotřební 
70% nákladů. 
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(2) Náklady na dodávku TUV se dělí na složku základní a spotřební. Základní složka činí 5% a spotřební 95% 
nákladů. 
 
(3) Základní složka se rozdělí na zúčtovací jednotky podle podlahové plochy jednotlivých zúčtovacích jednotek. 
 
(4) Spotřební složka se rozdělí podle součtů údajů vodoměrů v zúčtovacích jednotkách; pokud je instalováno měření 
na vstupu do zúčtovací jednotky, použije se údaj tohoto měření. 
 
(5) Jsou-li známy údaje vodoměrů podle odstavce 4 pouze za některé zúčtovací jednotky, spotřební složka nákladů, 
která připadne na soubor zúčtovacích jednotek se známými údaji z měření a na soubor zúčtovacích jednotek bez 
známých údajů z měření, se vypočte podle přílohy č. 4 této vyhlášky. Potom se spotřební složka souboru zúčtovacích 
jednotek se známými údaji z měření rozdělí na jednotlivé zúčtovací jednotky podle odstavce 4 a spotřební složka 
souboru zúčtovacích jednotek, kde nejsou známy údaje z měření, se rozdělí na jednotlivé zúčtovací jednotky podle 
podlahové plochy. 
 

 
§9 

Zvláštní způsob rozúčtování nákladů na teplo k vytápění a dodávku teplé užitkové vody 
v zúčtovací jednotce 

(1) Není-li možno v zúčtovací jednotce s vlastní předávací stanicí nebo s vlastním zdrojem tepla určit náklady na 
vytápění a na přípravu TUV odděleně podle měření, lze stanovit náklady na teplo pro ohřev užitkové vody, popř. 
množství paliva k tomu potřebné a rozdělit celkové náklady podle přílohy č. 2 této vyhlášky. Nelze-li z důvodu 
poruchy vodoměrů stanovit objem TUV V (m3), rozdělí se celkové náklady na teplo podle srovnatelného 
předchozího období nebo v poměru 70% na vytápění a 30% na přípravu TUV. 
 
(2) Pokud není možno zjistit spotřebu tepla pro nebytové prostory pro poruchu měřiče tepla, určí se stejným podílem 
ze spotřeby zúčtovací jednotky jako ve srovnatelném období, není-li to možné, technickým výpočtem. 
 
(3) Na byty a nebytové prostory nenapojené na vnitřní rozvodné zařízení ústředního vytápění zúčtovací jednotky se 
rozúčtovává základní složka nákladů. Spotřebitelům, kteří se odpojili od vnitřního rozvodu TUV v zúčtovací 
jednotce, se rozúčtovává základní složka nákladů na teplo k přípravě TUV. 
 

§10 
(1) Náklady za vytápění a dodávku TUV připadající na spotřebitele se rozúčtovávají jednou ročně, a to nejpozději do 
tří měsíců po uplynutí zúčtovacího období. 
 
(2) Vyúčtování obsahuje: 
a) spotřebu tepla pro vytápění a spotřebu tepla pro přípravu TUV v GJ, spotřebu studené vody pro přípravu TUV v 
m3, která připadá na zúčtovací jednotku, 
b) jednotkové ceny tepla pro vytápění a přípravu TUV v Kč/GJ a studené vody pro přípravu TUV v Kč/m3, které 
připadají na zúčtovací jednotku, 
c) celkové náklady zúčtovací jednotky v Kč odděleně na vytápění, na teplo v teplé užitkové vodě a na studenou vodu 
v teplé užitkové vodě, které jsou rozúčtovány mezi spotřebitele, a rozdělení těchto nákladů na základní a spotřební 
složku, 
d) podlahovou plochu (§6 odst. 5) zúčtovací jednotky a podlahovou plochu spotřebitelova bytu či nebytového 
prostoru v m2, součet přepočtených náměrů spotřeby v zúčtovací jednotce a ve spotřebitelově bytu či nebytovém 
prostoru v náměrných a přepočtených jednotkách, je-li v zúčtovací jednotce instalováno u spotřebitelů příslušné 
měření, případně průměrný počet osob bydlících v zúčtovacím období v zúčtovací jednotce a ve spotřebitelově bytu, 
e) podíl nákladů základní složky, spotřební složky a celkový náklad v Kč, který připadá k úhradě spotřebiteli 
(uživateli bytu či nebytového prostoru) zvlášť za službu vytápění, dodávky tepla v teplé užitkové vodě a studené 
vody v teplé užitkové vodě včetně způsobu výpočtu. 
 
(3) Vyšší náklady než ty, které odpovídají měrným ukazatelům podle přílohy č. 3 a účinnosti výroby tepla podle 
přílohy č. 5 této vyhlášky, se na spotřebitele v zúčtovací jednotce rozúčtovávají, když jejich překročení je i při 
provedené regulaci podle §4 této vyhlášky způsobeno 
a) časově delším otopným obdobím nebo vyšší vnitřní teplotou, než stanoví ustanovení §2 vyhlášky, nebo 
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b) do 31. prosince 2000 před účinností vyhlášky provedeným koncepčním a projektovým řešením systému 
zásobování teplem a TUV nebo 
c) nedodržením dohody mezi pronajímatelem a nájemníky o racionálním hospodaření spotřebitelů s teplem a teplou 
užitkovou vodou nebo 
d) v případě TUV jejím neomezeným zajišťováním v noci. 

 
§11 

Zrušovací ustanovení 
Zrušují se: 
a) vyhláška Ministerstva pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky č. 186/1991 Sb., o hospodaření s 
teplem, řízení soustav centralizovaného zásobování teplem a o ochranných pásmech, 
b) vyhláška Ministerstva místního hospodářství č. 197/1957 Ú.l., o úplatě za ústřední (dálkové) vytápění a za 
dodávku teplé vody. 
 

§12 
Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1996. 
 
 
 

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 245/1995 Sb. 
 

TABULKA KOEFICIENTŮ PRO MÍSTNOSTI BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTORŮ 
 
a) místnosti, které se liší způsobem jejich užívání a v nichž je umístěno otopné těleso 

koeficient 
v bytě       1,0 
ve skladě s občasným pobytem osob   1,0 
v mateřské školce     1,2 
ve zdravotním středisku     1,2 
v kanceláři      1,2 
ve výstavním sále     1,2 
v prodejně      1,3 
ve skladě s trvalým pobytem osob    1,2 
v učebně      1,2 
v dílně       1,2 
v provozovně s prodejem     1,2 
v restauraci, kavárně     1,3 
v temperované garáži     0,5 
 
b) místnosti, v nichž není umístěno otopné těleso, začleněné v objektu tak, že s místnostmi s otopným tělesem 
přímo sousedí 
 jednou stěnou      0,1 
dvěma stěnami      0,2 
třemi stěnami      0,35 
čtyřmi stěnami      0,5 
pěti a více stěnami     0,75 - 1,0 
Stěnou se rozumí boční stěna, strop a podlaha. 
Je-li v místnosti bytu či nebytového prostoru bez otopného tělesa neizolované potrubí vnitřního rozvodu tepla, zvýší 
se tyto koeficienty podle velikosti potrubí až o 0,25 bodu podle vzorce 
k = 5 * St/A, 
kde St je povrch trubky (v m2), A je plocha místnosti (v m2), k je koeficient navýšení. Součet tohoto koeficientu a 
koeficientu podle odstavce b) nemůže být vyšší než 1,0. 
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Koeficienty podle tabulky se použijí i pro místnosti s obdobným způsobem využívání. Koeficienty k výpočtu 
podlahové plochy nebytových prostorů pro rozdělení nákladů na teplou užitkovou vodu jsou stanovovány podle 
charakteru odběru ve smyslu příslušných hygienických a provozních předpisů. 
 
 
 

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 245/1995 Sb. 
 
a) Rozdělení tepla na ohřev užitkové vody a na vytápění v objektu s vlastní předávací stanicí 
Teplo k ohřevu užitkové vody se stanoví z tepla naměřeného pro tento účel v měřeném období (např. mimotopném) 
podle vzorce: 
 

   Qtm 
     Qt  =   --------  *  V [GJ] 

    Vm 
 
Teplo pro vytápění: 
 

     Qv   =   Qc  -   Qt [GJ], 
 
kde: 
Qv [GJ] -  teplo pro vytápění 
Qt [GJ] -  teplo k ohřevu užitkové vody 
V [m3] -  objem užitkové vody měřený na vstupu do ohřívače (studená voda) nebo jako součet  

                  objemů naměřených na vodoměrech u všech spotřebitelů a ve společných prostorech 
Qtm [GJ] -  teplo k ohřevu užitkové vody v měřeném období 
Vm [m3] -  objem užitkové vody naměřený ve stejném období 
Qc [GJ] -  celkové množství tepla podle měření 
 
Náklady se rozdělí v poměru:  

         Qv   :   Qt 
 

Je-li věrohodně k dispozici jen hodnota měřeného objemu vody, lze stanovit přibližně: 
 

      Qt  =   0,3  *   V [GJ] 
 
b) Rozdělení spotřeby paliva na ohřev užitkové vody a na vytápění v zúčtovací jednotce s vlastním 
zdrojem tepla 
Spotřeba paliva pro ohřev užitkové vody se stanoví ze spotřeby paliva pro tento účel v měřeném (mimotopném) 
období: 

         Mptm 
       Mpt   =   ---------  *  V    [kg; m3] 

                                                                    Vm 
 
Spotřeba paliva jen pro vytápění: 
 

       Mpv  =   Mpc  –  Mpt      [kg; m3], 
 
kde: 
Mpv [kg;m3]     -   spotřeba paliva pro vytápění 
Mpt [kg;m3]    -   spotřeba paliva pro ohřev užitkové vody 
Mptm [kg;m3]    -   spotřeba paliva v měřeném (mimotopném) období 
Mpc [kg;m3]    -   celková spotřeba paliva 
 
Náklady se rozdělí v poměru: 
                      Mpv   :   Mpt 
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Je-li věrohodně k dispozici jen hodnota měřeného objemu vody, lze stanovit přibližně pro: 
 
hnědé tříděné uhlí   Mpt  =  26  *  V  [kg] 
koks     Mpt  =  15  *  V  [kg] 
LTO     Mpt  =    9  *  V  [kg] 
zemní plyn    Mpt  =  11  *  V  [m3] 
svítiplyn     Mpt  =  25  *  V  [m3] 
 
 
 

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 245/1995 Sb. 
 

MĚRNÉ UKAZATELE SPOTŘEBY TEPLA 
 
Přípustné hodnoty měrných ukazatelů spotřeby tepla 
a) na vytápění 1 m2 započitatelné podlahové plochy zúčtovací jednotky: 
- při vytápění z domovní kotelny na tuhá paliva 1 GJ/m2 * rok 
  nebo     0,294 MJ/m2 * DO * rok 
- při vytápění z ostatních zdrojů tepla  0,8 GJ/m2 * rok 

 nebo     0,235 MJ/m2 * DO * rok 
 
b) k dodávce TUV spotřebitelům na 1 m3 odebrané vody v zúčtovací jednotce: 
- při přípravě v zúčtovací jednotce    0,3 GJ/m3 
- při přípravě společně pro více zúčtovacích jednotek  0,4 GJ/m3 
 
c) souhrnné - na vytápění a teplou užitkovou vodu: 
- při zajišťování tepla z domovní kotelny na tuhá paliva do 1,25 GJ/m2 * rok 
- při zajišťování tepla z jiných zdrojů   do 1,05 GJ/m2 * rok 
Nejsou-li dodrženy ukazatele podle písmen a) a b), postačí dodržení ukazatelů podle písmene c), pokud je v 
zúčtovací jednotce poskytována služba vytápění i dodávky TUV. 
DO je počet denostupňů v topném období, který je určen vztahem 
 

n (tv - tzp), 
 

kde 
n  je počet dnů v topném období, 
tv  je průměrná teplota vnitřního vzduchu ve vytápěném objektu v OC, 
tzp  je průměrná venkovní teplota v topném období v OC. 
 
 
 

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 245/1995 Sb. 
 

VÝPOČET SPOTŘEBNÍCH SLOŽEK NÁKLADŮ NA DODÁVKU TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY Z JEJÍ 
SPOLEČNÉ PŘÍPRAVY PRO ZÚČTOVACÍ JEDNOTKY 

 
Spotřební složky nákladů, které připadají na zúčtovací jednotky, kde se měří spotřeba TUV a kde se neměří spotřeba 
TUV, se vypočte podle vzorců: 

Sm  =   Sc  *  K / (K+1) 
    Sn   =   Sc  -  Sm 

                   K    =   Mm  /  Mn 
    Mn  =   Mc  -  Mm, 

 
kde 
Mc je množství dodané TUV změřené ve společné přípravně TUV obchodním měřidlem, 



Strana 65 

Mm je množství odebrané TUV zjištěné měřením spotřeby v zúčtovacích jednotkách za stejný časový úsek jako 
Mc, 
Mn je množství odebrané TUV, které připadá na zúčtovací jednotky, kde se neměří nebo údaj o spotřebě není 
znám, 
Sc, Sm, Sn jsou spotřební složky nákladů odpovídající množství Mc, Mm, Mn. 
 
 
 

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 245/1995 Sb. 
 

MINIMÁLNÍ ÚČINNOSTI VÝROBY TEPLA 
 
 
Kat. Výkon    Účinnost při použití paliva (%) 
zdroje kotle 
 na zdroji             koks      č. uhlí          brikety      hn. uhlí tř.       hn. uhlí netř. 
A do 0,5 MW  69 68  67  66  62 
B 0,51 – 3 MW  - 70  69  68  63 
C 3,1 – 6 MW  - 75  -  72  65 
D 6,1 – 20 MW  - 77  -  -  70 
E 20,1 - 50 MW  - 80  -  -  77 
F nad 50 MW  - 82  -  -  82 
 
 
Kat. Výkon    Účinnost při použití paliva (%) 
zdroje kotle 

na zdroji  top. olej LTO      top. olej TTO plyn ZP  el. akum.      el. přímotop. 
A do 0,5 MW  80           -      85      96  98 
B 0,51 – 3 MW  83           -      86      97  99 
C 3,1 - 6 MW  84           -      87       -  - 
D 6,1 - 20 MW  85          82      90       -  - 
E 20,1 - 50 MW  87          85      92       -  - 
F nad 50 MW  89          86      93       -  - 
 
Uvedené účinnosti se vztahují na jednotlivé kotle. Minimální účinnosti celých kotelen mohou být až o 2% nižší. 
 Tabulky se použije v případě, že vlastník zdroje tepla a vlastník zúčtovací jednotky je tatáž právnická či fyzická 
osoba a není-li instalováno měření množství tepla dodávaného z tohoto zdroje tepla. 
 
 
Poznámky: 
 
1) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákona č. 135/1994 Sb. 
2) Například od 1.6. do 31.5. následujícího roku. 
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Příloha č. 2 
PŘEPOČTY A KOREKCE ÚDAJŮ 

indikátorů ústředního vytápění 
 

Názor SEI, konzultovaný s MPO ČR 
Text byl bez úprav a v plném znění převzat z časopisu Energie Plyn Teplo & Peníze, č. 7-8/1999 

 
Spotřební složka nákladů na ústřední vytápění (dále jen ÚT) se rozúčtovává mezi spotřebitele úměrně 
příslušně přepočteným údajům poměrových měřidel (indikátorů vytápění). Požadavek na přepočet údajů 
poměrových měřidel (indikátorů vytápění) podle vybraných technických parametrů vyplývá z ČSN EN 
834 a 835. Jedná se o korekci na velikost výkonu topného tělesa, korekci na způsob připojení indikátoru 
k topnému tělesu a korekci na sníženou výpočtovou teplotu některých vytápěných místností. Přepočet 
údajů poměrových měřidel (indikátorů vytápění), zohledňující při rozúčtování spotřební složky nákladů 
polohu vytápěných místností v objektu a jejich situování ke světovým stranám, vyplývá z §6 odst. 4 
vyhlášky. Cílem tohoto přepočtu je zohlednit skutečnost, že ústřední vytápění je službou, kterou 
zajišťuje pronajímatel nájemci v rámci plnění poskytovaných s užíváním bytu. Ve vyúčtování 
ústředního vytápění tedy musí být zohledněna úroveň poskytované služby, tj. dosažení požadované 
vnitřní teploty bez ohledu na množství tepla, které k tomu účelu bylo nezbytné do příslušné vytápěné 
místnosti dodat. Tato zásada je také obsažena v již citovaném §6 odst. 4 vyhlášky. 
 
Je třeba zdůraznit, že při rozúčtování všech složek nákladů na ÚT (v daném případě rozúčtování 
spotřební složky) musí být vždy respektovány požadavky vyplývající z vyhlášky. Přesný způsob provádění 
korekcí na polohu vytápěných místností a jejich situování ke světovým stranám není sice předepsán, 
tyto korekce však musí zajišťovat cíl stanovený vyhláškou. Korekce na polohu a světovou stranu by se 
staly bezpředmětnými, pokud by je zahrnoval systém základního nájemného, tak jak je tomu v řadě zemí 
EU. 
Je účelné upozornit, že i technické normy ČSN EN 834 a 835 připouštění použití dalších opravných 
součinitelů, zejména pokud nejsou metrologické povahy. 
V další části jsou podrobněji popsány používané systémy obou korekcí údajů indikátorů vytápění (korekce 
podle vybraných technických parametrů a korekce dle polohy a situování ke světovým stranám). 
 
1. Přepočet údajů poměrových měřidel (indikátorů vytápění) podle vybraných technických 
parametrů ve smyslu ČSN EN 834 a 835 
Tento přepočet obsahuje: 
- Přepočet na velikost topného výkonu topného tělesa (součinitel KQ) 
- Přepočet na způsob připojení indikátoru k topnému tělesu (součinitel KC) 
- Přepočet na sníženou výpočtovou teplotu některých vytápěných místností (jedná se např. o 
předsíně nebo chodby, kde je výpočtová vnitřní teplota jen 15°C – součinitel KT) 
 
Uvedený způsob korekcí je podrobně předepsán v citovaných ČSN EN 834 (indikátory pro rozdělování 
nákladů na vytápění místností otopnými tělesy napájené elektrickou energií) a ČSN EN 835 (indikátory 
pro rozdělování nákladů na vytápění místností otopnými tělesy pracující na principu odparu kapaliny). 
 
Výsledkem přepočtu dle ČSN 834 event. 835 je celkový přepočtový součinitel (ohodnocovací faktor 
otopného tělesa K). velikost tohoto přepočtového součinitele je v podstatě úměrná velikosti topného 
výkonu radiátoru. 
K = KQ * KC * KT 
Vyhodnocovací součinitel KQ (součinitel výkonu radiátoru) se musí uplatňovat vždy. Vyhodnocovací 
součinitele KC (vliv připojení indikátoru na těleso) a KT (vliv snížené výpočtové teploty) se použijí 
případ od případu. Např. součinitel KC se musí použít vždy, pokud tento součinitel na jednotlivých 
topných tělesech v rámci zúčtovací jednotky vykazuje větší rozdíly než 3%. Jinak je možno uvažovat KC 
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= 1. Součinitel KT se musí použít pro projektované vnitřní teploty místnosti menší než 16°C. jinak se i 
tento součinitel (KT) uvažuje hodnotu 1,0. 
 
Pro výpočet teploty místnosti nižší než 16°C se obvykle dosadí následující hodnoty KT. 
 
Hodnoty součinitele KT pro snížené vnitřní výpočtové teploty: 
Výpočtová vnitřní teplota °C 5,00 10,00 15,00 
Hodnota součinitele KT 1,35 1,23 1,12 
Pro výpočtovou vnitřní teplotu místnosti 16 až 24°C je KT = 1. 
Všechny součinitele (KQ, KT, KC) jsou bezrozměrná čísla. 
 
 
2. Přepočet zohledňující při rozúčtování spotřební složky nákladů na ÚT polohu vytápěných 
místností v objektu a jejich situování ke světovým stranám 
Účelem přepočtu, zohledňujícího polohu vytápěných místností v objektu a jejich situování ke světovým 
stranám, je zajistit, aby náklady na vytápění stejně velkých místností při stejné úrovni vytápění byly 
zhruba stejné. Příslušný spotřebitel hradí náklady za úroveň služby, kterou přestavuje ÚT, a nikoliv za 
množství tepla, které bylo spotřebováno na její zajištění. 
 
Způsob přepočtu zohledňujících polohu vytápěných místností a jejich situování vzhledem ke světovým 
stranám není stanoven žádnými legislativními předpisy či technickými normami nebo obecně závaznými 
metodickými pokyny. Příslušný přepočet musí vycházet z tepelně technických vlastností obvodového 
pláště celého objektu, které mohou být v konkrétních případech značně odlišné. Metodiku tohoto přepočtu 
stanoví nebo ji zajistí příslušná odborná organizace provádějící vyhodnocení údajů poměrových měřidel 
pro rozúčtování spotřební složky nákladů na ÚT. V některých případech udává hlavní zásady tohoto 
přepočtu přímo výrobce měřidel. 
 
Hlavní zásady stanovení příslušných přepočtových součinitelů pro polohu vytápěné místnosti Kr a pro její 
situování ke světovým stranám KS jsou vzájemně srovnatelné v různých výpočtových metodách a jsou 
uvedeny v další části tohoto informačního materiálu. Tyto zásady je však třeba považovat za nezávazné 
doporučení příslušného postupu při přepočtu spotřební složky nákladů dle polohy bytu a jeho situování 
vzhledem ke světovým stranám. 
 
Součinitel polohy místnosti Kr 
Součinitel polohy místnosti se může přesně stanovit odbornými výpočtem na základě znalosti stavební 
konstrukce a umístění stavby vzhledem k teplotním výpočtovým pásmům, tj. na základě podrobného 
tepelného výpočtu budovy. Nejsou-li k dispozici potřebné podklady, lze tento součinitel orientačně 
stanovit podle následující tabulky (jedná se jen o orientační hodnoty): 
 
Vliv polohy místnosti vyjádřený součinitelem Kr: 
Poloha v objektu Podlaží Počet 

Ochlazovaných stěn 
Součinitel polohy 

 
střední střední 1 1,00 
střední přízemí 2 0,85 
střední podstřeší 2 0,70 
nárožní střední 2 0,75 
nárožní přízemí 3 0,65 
nárožní podstřeší 3 0,50 

(jedná se jen o orientační hodnoty) 
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Součinitel vlivu světové strany Ks 
Pro stavby, u nichž byl výpočet tepelných ztrát proveden dle ČSN 06 0210/1976 lze pro severní stranu 
použít pro součinitel KS hodnotu v rozmezí 0,95 až 1. Pro ostatní světové strany se použije hodnota 1. 
Pro dřívější stavby, u nichž byl výpočet tepelných ztrát proveden podle předcházející ČSN, lze použít pro 
stanovení součinitele světové strany následující tabulku: 
 
Vliv světové strany vyjádřený součinitelem Ks: 
Světová strana J JV, JZ, Z SV, SZ, V S 
Součinitel 1,05 1,00 0,95 0,90 

(jedná se jen o orientační hodnoty) 
 
Při stanovení světové strany se uvažuje orientace venkovní stěny, u nárožních místností stěna s oknem, 
popř. s největším prosklením. 
 
Další korekční faktor KT 
Další korekční faktor se může vyskytnout podle konkrétní výpočtové metodiky odborné firmy. Pokud není 
touto metodikou stanoven, uvažuje se KT = 1. 
 
 
3. Rámcový postup při promítnutí všech přepočtů údajů poměrových měřičů tepla do 
spotřební složky nákladů na ÚT připadajících na jednotlivé uživatele bytů a nebytových prostor 
 
a) Stanoví se celkový součinitel „K“ (celkový ohodnocovací faktor) topného tělesa: 

K = KQ * KC * KT 
K - celkový součinitel topného tělesa 
KQ - součinitel výkonu radiátoru 
KC - součinitel způsobu připojení radiátoru 
KT - součinitel snížení výpočtové teploty 
 
b) Stanoví se spotřební číslo Sot každého radiátoru tak, že se počet dílků příslušného poměrového 
měřiče tepla přenásobí celkovým přepočtovým součinitelem otopného tělesa, součinitelem polohy 
místnosti a součinitelem světové strany. 

Sot = nj * K * Kr * Ks * Kt 
Sot - spotřební číslo topného tělesa 
nj - počet odečtených dílků indikátoru 
Kr - součinitel polohy místnosti 
Ks - součinitel světové strany 
Kt - případný další korekční faktor podle výpočtové metodiky odborné firmy (není-li stanoven, 
použije se Kt = 1) 
 
c) Stanoví se spotřební číslo Ssp celého bytu (event. nebytového prostoru). 
Ssp = � Sot 
Ssp je dáno součtem spotřebních čísel všech topných těles u spotřebitele, tj. v bytě nebo v nebytovém 
prostoru 
 
d) Stanoví se spotřební číslo Sob celého objektu. 
Sob = � Ssp 
Spotřební číslo celého objektu (případně jeho samostatně měřené části) se stanoví jako součet spotřebních 
čísel příslušných spotřebitelů v objektu (v jeho samostatné části). 
 
e) Stanoví se podíl spotřební složky nákladů Nsp na ÚT příslušného bytu (nebytového prostoru) 
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z celkové hodnoty spotřební složky nákladů celého objektu Nobs  ……….. (Kč). 
Podíl spotřební složky nákladů příslušného spotřebitele se stanoví ze spotřební složky nákladů celého 
objektu v poměru spotřebního čísla spotřebitele (Ssp) a spotřebního čísla celého objektu či samostatně 
měřené části objektu (Sob). 
 
 
4. Příklad výpočtu 
- v objektu je celkem 8 bytů (A až H) 
- spotřebitel A má byt 3+1 umístěný pod střechou objektu 
- součinitelé KC a KT pro použité radiátory jsou rovny 1 (KC = 1, KT = 1) 
 
a) Vstupní data a spotřební čísla otopných těles 

Místnost nj Výkon 
radiátoru 

(kW) 

KQ Poloha Podlaží Kr Svět. 
strana 

Ks Sot 

1,00 18,00 2,07 2,07 nárožní 0,65 S 0,95 23,00 
2,00 25,00 1,84 1,84 nárožní 0,65 S 0,95 28,40 
3,00 6,50 0,92 0,92 nárožní 0,70 V 1,00 4,20 
4,00 12,50 1,15 1,15 nárožní 

 
pod-

střešní 
0,70 Z 1,00 10,10 

Byt A         65,70 
Obdobně se stanoví Ssp pro byty A až H (různá velikost) 
 
b) Spotřební čísla bytů 
Byt A B C D E F G H Objekt 
Ssp 65,70 58,80 60,30 48,90 46,50 38,20 28,30 51,40 428,10 
 
c) Spotřební číslo objektu Sob = 428,1 
 
d) Náklady na vytápění objektu ročně Nob = 96 000 Kč 
 
Rozdělení: 
 35% na základní složku, 
 65% na spotřební složku 
Spotřební složka nákladů: 
 Nobs = 0,65 * 96 000 = 62 400 Kč 
Na spotřebitele v bytě A připadne spotřební složka  … 9 576 Kč ročně. 
 
5. Podmínky stanovení spotřební složky nákladů na teplo k vytápění podle přepočtených údajů 
indikátorů vytápění 
Přepočet lze použít pro teplovodní vytápění s článkovými nebo deskovými otopnými tělesy stejného druhu 
napojenými na dvoutrubkový rozvod. 
Indikátory vytápění musí být instalovány na všech radiátorech bytů a nebytových prostor. Ve vytápěných 
společných prostorách obytných domů (chodby prádelny, sušárny apod.) se indikátory vytápění na 
radiátory neinstalují, poněvadž na nákladech za jejich ÚT se podílejí všichni spotřebitelé svojí základní 
složkou nákladů na ÚT. 
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Příloha č. 3 – výpis z dokumentu – pouze pasáže ve vztahu k regulaci cen tepelné energie 
 

VÝMĚR č. 01/99 
Ministerstva financí České republiky 

ze dne 30. listopadu 1998, 
kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami 

Ministerstvo financí České republiky podle §10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, vydává seznam zboží s 
regulovanými cenami platnými pro fyzické i právnické osoby, které se v tuzemsku zabývají prodejem a 
nákupem zboží v něm uvedeného, kromě zboží určeného pro vývoz. 
………….. 
…………. 

ČÁST II. 
SEZNAM ZBOŽÍ, U NĚHOŽ SE UPLATŇUJE VĚCNĚ USMĚRŇOVANÉ 

CENY 
Do ceny zboží v položkách uvedených v této části lze promítnout pouze ekonomický oprávněné náklady pořízení, 
zpracování a oběhu zboží, přiměřený zisk a daň příslušných daňových zákonů, není-li dále stanoveno jinak. Za 
ekonomicky oprávněné náklady se nepovažují obvykle: 
• náklady na vyřazení hmotného majetku včetně zůstatkových cen vyřazeného hmotného majetku, 
• penále, poplatky z prodlení a peněžní úhrady škod související s investiční výstavbou, 
• zaviněná manka, 
• škody na majetku a náklady spojené s jejich odstraňováním včetně snížení cen nevyužitých zásob a fyzické 

likvidace zásob, náhrady škod a odškodnění, 
• odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob, 
• pokuty a penále, popř. jiná plnění za nedodržení povinností podle smlouvy a předpisů (včetně ekologických), 
• náklady na zastavenou nedokončenou nebo jinou zastavenou činnost, * nevyužité provozní náklady spojené s 

přípravou a zabezpečením investičních výstavby, 
• náklady na zastavenou přípravu a záběh výroby, výzkum a vývoj, 
• přirážky k základním úplatám za vypouštění odpadních vod, přirážky k poplatkům placeným za znečištění 

ovzduší, popř. další platby sankční povahy (např. za škody způsobené na zemědělských půdách), 
• odpisy promlčených a nedobytných pohledávek, 
• platby za promlčené dluhy, 
• opakovaně zahrnované náklady, které již byly uhrazeny, 
• zvýšení cen vstupů, které ještě neprošly procesem zpracování. 
 
4. 40.30.11 Energie tepelná od výrobce a distributora 
(1) Věcně usměrňovaná cena tepelné energie od výrobce a distributora pro všechny odběratele zahrnuje ekonomicky 
oprávněné náklady, přiměřený zisk a příslušnou daň. Při určení výše přiměřeného zisku je součástí kalkulace ceny 
zdůvodnění výše prostředků na smluvně zajištěné investice z hlediska použití vlastních zdrojů (odpisy, zisk) a cizích 
zdrojů (např. úvěry). 
(2) Výrobce spalující lehké topné oleje zahrnuje do věcně usměrňované ceny tepelné energie cenu paliv bez 
spotřební daně, pokud má nárok na vrácení spotřební daně podle zvláštního předpisu 25). 
(3) Pro věcně usměrňované ceny tepelné energie pro domácnosti vytvořené podle bodu (1), kterou dodávají: 
 a) výrobci a distributoři vlastníkům (správcům) domovních objektů, kteří zabezpečují dodávky tepelné 
energie pro domácnosti, a vlastníkům rodinných domů vytápěných ze systému centralizovaného zásobování teplem, 

b) vlastníci (nájemci) blokových a domovních kotelen, 
dále platí, že nesmí být v průměru za rok 1999 vyšší než průměrná věcně usměrňovaná cena tepelné energie pro 
domácnosti vyjádřená v GJ měřených na vstupu do vytápěného objektu (v případě přípravy teplé užitkové vody 
v předávací stanici umístěné mimo bytový objekt se zohledněním ztrát ve venkovních rozvodech) za rok 1998 
zvýšená o 

- 3,9% pro dodávky tepelné energie od prodávajícího s průměrnou věcně usměrňovanou cenou roku 1998 na 
vstupu do vytápěného objektu do 350,- Kč/GJ včetně, v případě přípravy teplé užitkové vody v předávací 
stanici umístěné mimo bytový objekt do 315,- Kč/GJ včetně; 

- 2,9% pro dodávky tepelné energie od prodávajícího s průměrnou věcně usměrňovanou cenou roku 1998 na 
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vstupu do vytápěného objektu nad 350,- Kč/GJ, v případě přípravy teplé užitkové vody v předávací stanici 
umístěné mimo bytový objekt nad 315,- Kč/GJ. 

Přitom platí ustanovení bodu (6). 
(4) Ustanovení bodu (3) neplatí pro dodávky tepelné energie domácnostem v případech, kdy 
 a) je vyráběna ze zdrojů, u nichž bylo provedeno odsíření zdroje nebo změna paliva z tuhých nebo 
kapalných paliv na plynná paliva nebo z topných olejů s vyšším obsahem síry (těžké topné oleje) na topné oleje 
s nižším obsahem síry (lehké a velmi lehké topné oleje), pokud jsou současně splněny tyto podmínky: 
  aa) kolaudace po změně paliva byla provedena po 1. lednu 1996, 

ab) cena vytvořená podle bodu (1) je nižší než 350,- Kč/GJ na vstupu do vytápěného objektu 
nebo v případě přípravy teplé užitkové vody v předávací stanici umístěné mimo bytový objekt je nižší 
než 215,- Kč/GJ; 

b) do věcně usměrňované ceny platné v roce 1995, 1996 nebo 1997 nebyly zahrnuty některé ekonomicky 
oprávněné náklady nebo přiměřený zisk určený na investice a cena vytvořená podle bodu (1) je nižší než 350,- Kč/GJ 
na vstupu do vytápěného objektu nebo v případě přípravy teplé užitkové vody v předávací stanici umístěné mimo 
bytový objekt je nižší než 315,- Kč/GJ; 
 c) pořizovací cena paliva v roce 1999 se zvýšila natolik, že tímto vlivem se průměrná věcně usměrňovaná 
cena zvýší oproti roku 1998 o více než stanovené procento pro příslušný interval v bodu (3). 
Postup podle tohoto bodu může dodavatel uplatnit za podmínky, že bude prověřena správnost kalkulace věcně 
usměrňované ceny oddělením kontroly cen místně příslušného finančního ředitelství na základě písemné žádosti 
prodávajícího. 
Ceny uvedené v písmenu ab) a b) se rozumí včetně daně z přidané hodnoty. 
(5) Průměrná věcně usměrňovaná cena za rok 1997 se určí takto: 

Q98 - N98 N98 
P98 = ------------------  +  ---------, 

q99  q98 
kde 
Q98 = tržby výrobce nebo distributora za dodávky tepelné energie pro domácnosti v roce 1998 v cenách podle 
pravidel Věcného usměrňování cen platných v roce 1998 v Kč 
N98 = a) u výrobce tepelné energie: 

náklady na palivo pro výrobu tepelné energie pro domácnosti podle skutečné spotřeby paliva v roce 1998 
oceněné pořizovacími cenami, u paliva vytvořeného vlastní činností oceněné vlastními náklady v Kč, 

b) u distributora tepelné energie: 
náklady na nákup tepelné energie pro domácnosti v roce 1998 v cenách sjednaných s dodavatelem v Kč, 
c) u dodavatele, který je zároveň výrobcem i distributorem tepelné energie, se náklady na palivo pro výrobu 

tepelné energie podle písmene a) povýší o poměrnou část nákladů na rozvod jím vyrobené tepelné energie, 
q98 = objem dodávek tepelné energie pro domácnosti od výrobce nebo distributora za rok 1998 v GJ, 
q99 = objem dodávek tepelné energie pro domácnosti od výrobce nebo distributora za rok 1999 v GJ. 
Údaje pro propočet průměrné ceny roku 1998 dokládají výrobci a distributoři ve svých kalkulacích kupními 
smlouvami, dohodami o cenách, daňovými doklady a doklady z účetní evidence. 
(6) Je-li věcně usměrňovaná cena tepelné energie pro domácnosti vytvořená podle bodu (1) nižší než cena vytvořená 
podle bodů (3) a (5), platí tato nižší cena. 
(7) V případech, kdy provozovatel tepelného zdroje umístěného v obytném domě neinstaloval měřidlo spotřeby 
tepelné energie, zjistí se spotřeba za účtované období takto: 
 
spotřeba tep. energ. v GJ = 
 

spotřeba paliva v tunách (plyn v 1000 m3)  *  výhřevnost paliva v GJ/t (plyn v GJ/1 000 m3)  * směrná účinnost kotle v % 
=    -------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, 

                                                     100 
 

kde 
- spotřeba tepelné energie a spotřeba paliv se uvádí v objemech za příslušné účtované období, 
- výhřevnost paliva se zaokrouhluje na 2 desetinná místa, 
- účinnost kotle v % se zjistí z následující tabulky podle výkonu a druhu spalovaného paliva nebo se stanoví 

znaleckým posudkem znalce v příslušném oboru. 
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Kategie Výkon                 Účinnost při použití paliva (%) 
zdroje kotle koks černé brikety hnědé hnědé topný topný plyn elektr. elektr. 

na zdroji  uhlí  uhlí uhlí olej olej (ZP) akum. přímot. 
     tříděné netříd. LTO TTO 
A do 0,5 MW 69 68 67 66 62 80 - 85 96 98 
B 0,5-3 MW - 70 69 68 63 83 - 86 97 99 
C 3,0-6 MW - 75 - 72 65 84 - 87 - - 
D 6,1-20 MW - 77 - - 70 85 82 90 - - 
E 20,1-50 MW - 80 - - 77 87 85 92 - - 
F nad 50 MW - 82 - - 82 89 86 93 - - 
 
(8) Jsou-li výrobce a distributor samostatnými podnikatelskými subjekty, sjednávají navzájem cenu tepelné energie 
tak, aby konečná věcně usměrňovaná cena tepelné energie dodávané vlastníkům (správcům) domovních objektů 
nepřesáhla nejvýše přípustnou úroveň stanovenou v bodu (3), pokud nebyl uplatněn postup podle bodu (4). 
(9) Při změně vlastnictví ke zdroji, tepelným rozvodům a zařízením nebo při změně provozovatele platí pro nového 
vlastníka nebo provozovatele ustanovení této položky bez ohledu na tyto změny. Nebyla-li cena tepelné energie pro 
domácnosti v roce 1998 kalkulována, určí se výše věcně usměrňované ceny podle bodu (1). 
(10) Do ceny nelze zahrnout náklady na pronájem hmotného a nehmotného majetku a současně odpisy tohoto 
majetku. Náklady na pronájem hmotného a nehmotného majetku lze do ceny zahrnout maximálně do výše odpisů 
skutečně uplatněných, pokud je majetek odepisován. 
(11) Prodávající předloží kupujícímu na jeho žádost kalkulaci ceny vytvořené podle této položky. 

 
 

ČÁST III. 
OBECNÁ A ZRUŠUJÍCÍ USTANOVENÍ 

1. Úředně stanovenými cenami uvedenými v části I. tohoto výměru, kromě maximálních cen podle položky č. 
3 a č. 11 části I. oddílu A a minimálních cen podle části I. oddílu C, se rozumí ceny včetně daně z přidané hodnoty 
podle zvláštního předpisu 36). 
2. Číselný kód Standardní klasifikace produkce je u jednotlivých položek uveden orientačně. Pro zařazení 
zboží do položky je rozhodující slovní popis položky. 
3. Zrušují se výměry MF ČR: 
 č. 01/98 (Cenový věstník částka 20/1997), 
č. 02/98 (Cenový věstník částka 2/1998), 
č. 04/98 (Cenový věstník částka 5/1998), 
č. 05/98 (Cenový věstník částka 7/1998), 
č. 06/98 (Cenový věstník částka 8/1998), 
č. 07/98 (Cenový věstník částka 9/1998), 
část II. výměru MF č. 03/98 (Cenový věstník částka 4/1998). 

5. Výměr nabývá účinnosti 1. ledna 1999. 
 

Náměstkyně ministra financí: 
Ing. Irma Zlatohlávková, v. r. 

 
Poznámky v textu: 
 
19) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
20) Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR č. 144/1978 Sb., o veřejných vodovodech a 
veřejných kanalizacích, ve znění vyhlášky č. 185/1988 Sb. 
21) §37 odst. 1 vyhlášky č. 144/1978 Sb. 
22) §16 odst. 2 a §28 odst. 2 vyhlášky č. 144/1978 Sb. 
23) Spotřebitelem se rozumí majitel bytu, uživatel bytu, uživatel nebytových prostorů nebo jiný uživatel 
nemovitosti včetně odběratelů, kteří nemovitost přímo užívají. 
24) Příloha k vyhlášce č. 144/1978 Sb. 
25) §12 odst. 10 zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů. 
36) Zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
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Příloha č. 4  
 

Rada Města …….. na své .... schůzi dne ....... , se zřetelem na vyhlášku MF ČR č. 176/93 Sb., o nájemném z bytu 
a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených vyhláškou č. 30/1995 
Sb., vyhláškou č. 274/1995 Sb. a vyhláškou č. 86/1997 Sb., a na vyhlášku MPO ČR č.245/1995 Sb., kterou se 
stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody včetně rozúčtování nákladů na objekty a mezi konečné 
spotřebitele, ve znění jejich pozdějších změn a doplnění,  stanovuje 
 

PRAVIDLA 
pro rozúčtování nákladů za služby spojené s užíváním bytu a nebytových prostorů 

v objektech ve vlastnictví  Města ………… 
takto: 

 
Část A. 

Základní pojmy 
Čl. 1 

Výroba a dodávka tepla 
1. Dodávka tepla pro vytápění - ÚT 

Účelem dodávky tepla je výhradně vytápění bytových a nebytových prostorů k zajištění tepelné pohody či k 
udržování optimální teploty prostředí zejména v zimním období. 
 
2. Dodávka tepla v teplé vodě - TUV 

Účelem dodávky tepla je výhradně ohřev teplé užitkové vody. 
Studená voda dodávaná do systému ohřevu a rozvodu TUV je považována za teplonosnou látku, náklady 

související s její spotřebou jsou proto účtovány odděleně od tepla, spotřebovaného pro ohřev TUV. 
 
3. Zúčtovací jednotka 

Představuje část objektu, objekt nebo soubor objektů, ve kterých se odběrným tepelným zařízením rozvádí teplo 
k vytápění a teplá užitková voda konečným spotřebitelům z rozvodného zařízení dodavatele. 

V zúčtovací jednotce se provádí rozdělení nákladů na teplo a studenou vodu v TUV mezi konečné spotřebitele. 
 
4. Dodavatel tepla (a TUV) 

Za dodavatele tepla (a TUV) je považován: 
- provozovatel zařízení pro rozvod tepla (a TUV), dodávající do zúčtovací jednotky teplo (a TUV) na základě 

obchodní smlouvy s vlastníkem (správcem) zúčtovací jednotky 
- vlastník (správce) zúčtovací jednotky v případech, kdy je teplo (a TUV) zajišťováno zařízením, provozovaným 

správcem (vlastníkem) a umístěným v zúčtovací jednotce (např. domovní kotelna) 
 
5. Odběratel tepla a TUV 

Odběratelem tepla a TUV je ve vztahu k dodavateli výhradně vlastník, resp. správce, zúčtovací jednotky. 
 
6. Konečný spotřebitel (dále jen spotřebitel) 

Jedná se o uživatele bytu nebo nebytového prostoru. 
 
7. Započitatelná podlahová plocha 

Započitatelná podlahová plocha (dále jen podlahová plocha) bytu, je plocha všech prostor uvnitř bytu, nepatří do 
ní plocha bytových příslušenství umístěných mimo byt (sklepů, skladovacích prostor, které nejsou účelově vytápěny) 
ani plocha prostor za obvodovou stěnou (pláštěm) domu, do nichž se vstupuje z bytu (balkóny, lodžie i zasklené 
apod.). Podlahovou plochou nebytových prostor je plocha všech místností uvnitř uceleného nebytového prostoru 
(včetně předsíní, hal, chodeb a pod.). 

Všechny podlahové plochy se upravují koeficienty dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 245/1995 Sb., vztahujícími se 
pouze pro vytápění, t.j.: 

- pro byty se uplatňuje koeficient ....... 1 
- pro nebytové prostory se uplatňují koeficienty dle způsobu užití nebytového prostoru v rozmezí ........ od 0,4 do  
  1,5 nebo do sjednané hodnoty 
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Čl. 2 
Měření tepla a průtoku pro účely platebního styku 

1. Fakturační měřidlo, fakturační měření 
Slouží pro pořizování údajů o množství dodaného media, musí odpovídat požadavkům předpisů legální 

metrologie a je vždy osazeno na měřicím místě, charakterizovaném smluvní tarifní jednotkou dodávaného media. 
Slouží ke stanovení výše úhrady za dodávku měřeného media jako násobku tarifní ceny jednotky media a údaje 

přístroje, jímž se dodávka měří. 
 
2. Poměrové měřidlo, poměrové měření 
 Měřidlo, pro který není stanoven smluvní tarif. 

Slouží pro rozdělení celkového objemu tepla, vody nebo finančních nákladů na jednotlivá měrná místa v poměru 
měřidlem naměřených hodnot. 
 
3. Měření průtoku 

Slouží ke stanovení množství měřeného media, údaje měřiče proteklého objemu jsou indikovány v objemových 
jednotkách. 
 
4. Měření tepla na vstupu do objektu 

Slouží k měření dodávky (spotřeby) tepla na vstupu do odběrného tepelného zařízení nebo do jednoúčelové 
teplovodní přípojky, dodávající teplo jednomu odběrateli nebo skupině odběratelů (odběrných míst), jedná se o 
fakturační měření. 
 
5. Měření množství TUV v místě konečné spotřeby 

Slouží k měření dodávky (spotřeby) TUV u spotřebitelů na výstupu ze soustavy TUV pomocí vodoměrů TUV. 
Vždy se jedná o poměrové rozdělování (měření). Podíl připadající na měřené místo TUV se stanoví v poměru 

spotřeby, indikované v místě měření, k součtu všech hodnot, naměřených vodoměry TUV v zúčtovací jednotce, při 
tom se odděleně rozděluje množství vody a tepla, resp. náklady na vodu a teplo, stanovené dodavatelem TUV. 
 
6. Indikátor vytápění 

Jedná se o indikační (ukazující) pomůcku, sloužící ke statistickému rozdělení nákladů na vytápění na jednotlivé 
konečné spotřebitele (uživatele bytů a nebytových prostor). Vždy se jedná o poměrové rozdělování, výpočtový 
algoritmus může používat sjednané korekční součinitele. 
 
7. Korekční součinitele 

Korekční součinitele slouží při používání indikátorů pro zohlednění polohy indikátoru na topném tělese, způsobu 
zakrytí a připojení topných těles, příp. nelineární odpočtové stupnice indikátoru a pro zohlednění polohy místnosti v 
zúčtovací jednotce. 
 

Čl. 3. 
Účtování 

1. Zúčtovací období 
 Zúčtovacím obdobím se rozumí období jednoho kalendářního roku, za nějž je na spotřebitele prováděno 
vyúčtování nákladů na služby, spojené s užíváním bytů a nebytových prostorů. Zúčtovací období začíná 1. ledna a 
končí 31. prosince. 
 
2. Topné období 

Topné období je období, kdy je prováděna dodávka tepla pro vytápění v souladu s ustanoveními vyhl. č. 
245/1995 Sb.. 
 
3. Rozúčtování dodávky služeb 

Slouží k přenesení nákladů, skutečně vzniklých vlastníkovi (správci) objektu a souvisejících s pořízením 
poskytovaných služeb, na spotřebitele. Rozúčtování se skládá z vyčíslení skutečných nákladů na poskytované služby 
za zúčtovací období, zápočtu uhrazených záloh a z finančního vyrovnání. Postupy jsou stanoveny vyhláškou 
platnými předpisy 1). 
 
4. Dokumentace rozúčtování dodávky služeb 
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Doklad o rozúčtování dodávky služeb na spotřebitele musí vždy obsahovat údaje, uvedené v metodickém pokynu 
k vyhl. č. 245/1995 Sb., pokud se vztahují ke konkrétnímu způsobu dodávky služby na spotřebitele. 
 

Část B. 
Rozúčtování tepla pro vytápění 

Čl. 4 
Náklady na teplo (k § 6 vyhl. 245/95 Sb.) 

1. Náklady na teplo pro vytápění v zúčtovací jednotce, osazené měřiči tepla nebo indikátory u spotřebitelů, se 
rozúčtují ve složkách: 
 a) základní, 

- na kterou připadne 30% celkových nákladů, tj. hodnot stanovených na vstupu do zúčtovací jednotky 
- na spotřebitele se rozúčtuje v poměru podílu výměr podlahové plochy bytů (nebytových prostor), užívaných 

spotřebitelem, na souhrnu výměr všech podlahových ploch v zúčtovací jednotce 
 b) spotřební, 

- na kterou připadne 70% celkových nákladů, tj. hodnot stanovených na vstupu do zúčtovací jednotky 
- na spotřebitele se rozúčtuje poměrově dle údajů měřičů nebo indikátorů 

 
2. V zúčtovací jednotce, kde nejsou instalovány měřiče nebo indikátory, se náklady na vytápění, stanovené na 
vstupu do zúčtovací jednotky, rozdělí na spotřebitele v poměru podílu výměr podlahových ploch, užívaných 
spotřebitelem, na souhrnu výměr všech podlahových ploch v zúčtovací jednotce. 
 
3. Postup při rozdělování nákladů bude: 

- na základní a spotřební složku se nejdříve rozdělí příslušné množství tepla, uvedené v technických jednotkách 
- jednotlivé podíly množství tepla se vynásobí cenou tepla, platnou pro příslušnou spotřebitelskou skupinu (byty, 

nebytové prostory) 
- poměrově budou dále rozdělovány pouze finančně vyjádřené hodnoty jednotlivých podílů příslušných 

spotřebitelských skupin 
 

Část C. 
Teplá voda užitková 

Čl. 5 
Náklady na dodávku teplé užitkové vody (k § 7 vyhl. č. 245/95 Sb.) 

1. Náklady na teplo, spotřebované pro ohřev TUV, připadající na zúčtovací jednotku, se rozúčtují ve složkách: 
 a) základní, 

- na kterou připadne 10% celkových nákladů, tj. hodnoty stanovené dodavatelem TUV 
- na spotřebitele se rozúčtuje v poměru podílu výměr podlahové plochy bytů (nebytových prostor), užívaných 

spotřebitelem, na souhrnu výměr všech podlahových ploch v zúčtovací jednotce 
 b) spotřební, 

- na kterou připadne 90% celkových nákladů, tj. hodnoty stanovené dodavatelem TUV 
- na spotřebitele se rozúčtuje poměrově podle údajů vodoměrů TUV 

 
2. Náklady na vodu, doplněnou do soustavy ohřevu a rozvodu TUV, připadající na zúčtovací jednotku, se 
rozúčtují ve složkách: 
 a) základní, 

- na kterou připadne 5% celkových nákladů, tj. hodnoty stanovené dodavatelem TUV 
- na spotřebitele se rozúčtuje v poměru podílu výměr podlahové plochy bytů (nebytových prostor), užívaných 

spotřebitelem, na souhrnu výměr všech podlahových ploch v zúčtovací jednotce 
 b) spotřební, 

- na kterou připadne 95% celkových nákladů, tj. hodnoty stanovené dodavatelem TUV 
- na spotřebitele se rozúčtuje poměrově podle údajů vodoměrů TUV 

 
3. Ustanovení bodů 1 a 2 čl. 5 se vztahují na zúčtovací jednotky, které jsou osazeny vodoměry teplé užitkové 
vody ve všech místech spotřeby. 

V zúčtovací jednotce, ve které nejsou osazeny vodoměry TUV v místech spotřeby, postupuje se dle ustanovení 
vyhl. č. 245/1995 Sb. 
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Část D. 

Zvláštní případy dodávky tepla a teplé vody 
Čl. 6 

Změna spotřebitele v průběhu zúčtovacího období 
Dojde-li v průběhu zúčtovacího období ke změně spotřebitele, bude postupováno následovně: 
1. Náklady na teplo pro vytápění se rozdělí mezi dřívějšího a nového spotřebitele: 
 a) základní složka, 

odpovídající roční výši základní složky, připadající na podlahovou plochu v užívání spotřebitele, se na dřívějšího 
a nového spotřebitele rozdělí dle počtu kalendářních dnů v topném období, v nichž tito spotřebitelé užívali příslušné 
prostory 
 b) spotřební složka 

se rozdělí poměrově dle údajů měřičů nebo indikátorů, odečet zajistí vlastník (správce) zúčtovací jednotky v 
termínu ukončení užívání předmětných prostorů jejich dřívějším uživatelem 
 
2. Nejsou-li instalovány měřiče ani indikátory, celkový náklad na vytápění se rozdělí dle podlahové plochy a 
dle podílu spotřeby tepla pro vytápění v jednotlivých měsících: 
 leden 19%  duben 9%  říjen   8% 
 únor 16%  květen 2%  listopad  14% 
 březen 14%  září 1%  prosinec  17% 
 
3. Náklady na dodávku TUV (teplo, voda) 
 a) základní složka 

připadající na podlahovou plochu předmětných prostor se rozdělí dle počtu kalendářních dnů, v nichž tito 
spotřebitelé užívali příslušné prostory 
 b) spotřební složka 

se rozdělí poměrově dle údajů vodoměrů TUV, odečet vodoměrů TUV zajistí vlastník (správce) zúčtovací 
jednotky v termínu ukončení užívání předmětných prostorů jejich dřívějším uživatelem 
 
4. Nejsou-li instalovány vodoměry TUV, rozdělí se náklady na dodávku TUV (bez rozdělení na složku 
základní a spotřební) dle ustanovení vyhl. č. 245/1995 Sb. a dle počtu kalendářních dnů, v nichž tito spotřebitelé 
užívali příslušné prostory. 
 

Čl. 7 
Rozúčtování v neobvyklých případech 

1. Pokud z některého bytu nebo nebytového prostoru byla odstraněna se souhlasem vlastníka (správce) objektu 
topná tělesa nebo pokud topná tělesa nejsou prokazatelně pro vytápění využívána (např. jsou trvale odpojena od 
topné soustavy), podílí se uživatel tohoto bytu či nebytového prostoru na úhradě základní složky podílem podle 
podlahové plochy. 

To platí i pro nebytový prostor nebo jeho část, která není vytápěná z vnitřního rozvodu ani individuálně, a je 
začleněná v objektu tak, že dochází k prostupu tepla z vytápěné části svislými stěnami, popř. přes ní prochází 
neizolované potrubí vnitřního rozvodu tepla. Při výpočtu se použije příslušný koeficient podle přílohy č. 1 vyhlášky. 
 
2. Spotřebitelům, kteří se souhlasem vlastníka (správce) objektu odpojili se od vnitřního rozvodu TUV, se 
rozúčtovává pouze základní složka nákladů na teplo k přípravě TUV. 
 
3. Pokud není možno v zúčtovací jednotce s  vlastním zdrojem tepla určit náklady na vytápění a na přípravu 
teplé užitkové vody odděleně podle měření, bude postupováno dle přílohy č. 2 vyhlášky č. 245/1995 Sb. 

Pokud nelze z důvodu poruchy vodoměrů stanovit objem teplé užitkové vody, rozdělí se celkové náklady na teplo 
podle srovnatelného předchozího období, nejsou-li údaje k disposici pak v poměru 70% na vytápění a 30% na 
přípravu teplé užitkové vody. 
 
4. Pokud není možno zjistit spotřebu tepla pro poruchu měřiče tepla, určí se stejným podílem ze spotřeby 
zúčtovací jednotky jako ve srovnatelném období, pokud tyto údaje nejsou dostupné, pak technickým výpočtem. 
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Část E. 
Ostatní služby 

Čl. 8 
Rozúčtování ostatních služeb spojených s bydlením (k §11 vyhl. č. 176/93 Sb.) 

1. Náklady na ostatní služby se na spotřebitele rozúčtují ve výši cen, zúčtovaných dodavatelem služeb 
vlastníku (správci) zúčtovací jednotky. 

Služby, poskytované vlastníkem (správcem) zúčtovací jednotky se rozúčtují ve výši nákladů, skutečně 
vynaložených na zajištění těchto služeb. 
 
2. Studená (pitná) voda 

Náklady se rozúčtují v zúčtovací jednotce spotřebitelům ve výši spotřeby vody vykázané dodavatelem vody, po 
odečtení součtu všech plateb dle čl.8., odst. 7a) v zúčtovacím období za používání prádelny: 

a) v zúčtovací jednotce, kde nejsou osazeny vodoměry studené vody, poměrově dle počtu osob v domácnosti 
evidovaných dle ustanovení §14 vyhl. č. 176/93 Sb. s ohledem na ustanovení §19 vyhl. č. 144/1978 Sb., o veřejných 
vodovodech a veřejných kanalizacích ve znění pozdějších změn a úprav. 

b) v zúčtovací jednotce, kde nejsou osazeny vodoměry studené vody na všech místech spotřeby, budou náklady 
rozúčtovány spotřebitelům bez instalovaných vodoměrů poměrově dle počtu osob v domácnosti evidovaných dle 
ustanovení §14 vyhl. č. 176/93 Sb. s ohledem na ustanovení §19 vyhl. č. 144/1978 Sb., o veřejných vodovodech a 
veřejných kanalizacích ve znění pozdějších změn a úprav. Zůstatek nákladů bude na spotřebitele s instalovanými 
vodoměry rozúčtován v poměru údajů zjištěných poměrovými měřidly (vodoměry). 

c) v zúčtovací jednotce plně osazené vodoměry studené vody, budou náklady rozúčtovány v poměru údajů 
zjištěných poměrovými měřidly (vodoměry). 
 
3. Náklady na svoz domovního odpadu se rozúčtují ve výši nákladů účtovaných dodavatelem služby vlastníku 
(správci) zúčtovací jednotky a to dle počtu osob v domácnosti, evidovaných dle ustanovení §14 vyhl. č. 176/1993 Sb. 
 
4. Náklady na osvětlení společných prostor a zařízení domu se rozúčtují ve výši nákladů účtovaných 
dodavatelem služby vlastníku (správci) zúčtovací jednotky, po odečtení součtu všech plateb dle čl.8., odst. 7b)  v 
zúčtovacím období za používání prádelny a mandlu, dle počtu osob v domácnosti evidovaných dle ustanovení §14 
vyhl. č. 176/93 Sb. 
 
5. Náklady na užívání výtahu se rozúčtují ve výši nákladů účtovaných dodavatelem služby vlastníku (správci) 
zúčtovací jednotky dle počtu osob v domácnosti evidovaných dle ustanovení §14  vyhl. č. 176/93 Sb. Náklady na 
výtah platí nájemci, kteří výtah používají, v každém případě všichni nájemci od třetího nadzemního podlaží. 
 
6. Náklady na fekální službu se rozúčtují ve výši nákladů účtovaných dodavatelem služby vlastníku (správci) 
zúčtovací jednotky dle počtu osob v domácnosti evidovaných dle ustanovení §14 vyhl. č. 176/93 Sb. 
 
7. Náklady, vzniklé používáním společných prádelen a mandlů, hradí spotřebitelé po jejich použití osobě, 
pověřené vlastníkem (správcem) ve výši: 

a) za spotřebu studené vody podle skutečně naměřené spotřeby a platné ceny vody - Kč/m3 účtované 
Vodárnami 

b) za spotřebu elektrické energie podle skutečně naměřené spotřeby a platné ceny el.energie - Kč/kWh, 
účtované Elektrárnami 

c) za použití pračky ………………….  ….. Kč 
d) za použití mandlu …………………  ….. Kč 

  
Část F. 

Společná ustanovení 
Čl. 9 

Obecná pravidla 
1. Odečty měřičů tepla, indikátorů a vodoměrů se provádí tak, aby byly ukončeny ke dni 31.12., vlastník 
(správce) může stanovit i provedení odečtů i v jiném termínu. 
 
2. Termín odečtů včetně náhradních termínů bude vyhlášen písemným sdělením, umístěným na veřejně 
přístupném místě v zúčtovací jednotce (např. na vývěsce) nejpozději 7 kalendářních dnů před dnem provádění 
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odečtů. Ve sdělení bude uveden den, hodina (nebo časové rozmezí) provádění odečtů a spojení na osobu, pověřenou 
prováděním odečtů. 
 
3. Pokud spotřebitel neumožní přístup k měření ve stanovených termínech, bude jedenkrát písemně vyzván k 
umožnění odečtu. Pokud ani poté neumožní odečet, bude odečet považován za znemožněný z důvodů na straně 
spotřebitele. 
 
4. U spotřebitelů, u kterých při vyúčtování služeb bude vykázán přeplatek, ale budou mít vůči vlastníkovi 
(správci) současně pohledávku z dřívějších období, bude proveden vzájemný zápočet pohledávek. 
 
5. Zálohy na služby, spojené s užíváním bytu, resp. nebytových prostorů, stanoví vlastník (správce) postupem, 
stanoveným v odst. 8., §11 vyhl. č. 176/1993 Sb.. 

Vlastník (správce) je oprávněn předpokladatelné změny nákladů zohlednit v upraveném rozpisu záloh, změnu 
záloh zásadně nelze uplatňovat zpětně. 
 
6. Spotřebitel může požádat o změnu výše vlastníkem (správcem) stanovených záloh. Žádost musí být podána 
písemnou formou a musí obsahovat zdůvodnění žádosti.  

Vlastník (správce) je povinen na podanou žádost do 30-ti dnů písemně odpovědět, pokud je vlastníkem 
(správcem) žádost uznána za důvodnou, bude další postup, vč. termínu provedení změn, projednán se spotřebitelem 
individuálně a o výsledku projednání bude proveden písemný zápis. 
 
7. Reklamace vyúčtování služeb lze uplatnit písemně u vlastníka (správce) do 15-ti kalendářních dnů od 
doručení vyúčtování. Tím není dotčen nárok na uplatnění slev z nájemného nebo z úhrady za služby, uplatněné v 
souladu s platnými předpisy. 
 
8. Tato pravidla se vztahují na všechny objekty ve vlastnictví či správě .................... a budou uplatněna při 
vyúčtování služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů počínaje zúčtovacím obdobím roku 199….. 
 
9. Pokud všichni spotřebitelé v zúčtovací jednotce předloží písemný návrh na stanovení jiného procentuelního 
poměru mezi základní a spotřební složkou, stanovenou těmito pravidly, a pokud tento návrh bude v souladu s 
vyhláškou č. 245/1995 Sb., nejbližší budoucí rozúčtování nákladů v této zúčtovací jednotce bude provedeno dle 
předloženého návrhu. 
 
10. V těchto pravidlech stanovený způsob stanovení nákladů na služby, spojené s užíváním nebytových 
prostorů, se nevztahuje na uživatele nebytových prostorů, kteří hradí tyto služby v rámci sjednaného nájmu za 
užívání nebytových prostorů. 

V těchto případech se však náklady za služby, vykázané na zúčtovací jednotku a připadající na ostatní uživatele 
bytů a nebytových prostorů, snižují o podíl nákladů na služby, hrazených uživateli nebytových prostorů v rámci 
sjednaného nájmu. 
 

Čl. 10 
Neprovedení odečtu údajů poměrového měření 

1. Při poruše zařízení poměrového měření (indikátory, měření tepla pro vytápění, vodoměr TUV, vodoměr 
studené vody) delší než 14 kalendářních dnů, pokud k poruše dojde bez prokazatelného zavinění uživatele bytu či 
nebytového prostoru, bude po dobu poruchy indikátoru nebo vodoměru TUV nebo vodoměru studené vody 
spotřebiteli pro účely rozúčtování započtena spotřební složka na 1 m2 podlahové plochy ve výši průměrné hodnoty 
spotřební složky, resp. spotřeby, ostatních odběratelů v zúčtovací jednotce. 
 
2. Při neprovedení odečtu z důvodů na straně spotřebitele, t.j. při poškození zařízení, opakovaném neumožnění 
přístupu k zařízení, odmítnutí instalace zařízení nebo při zjištění prokazatelného ovlivnění údajů měření 
spotřebitelem, bude při stanovení úhrady takového spotřebitele postupováno následovně: 

a. při stanovení úhrady za tepelnou energii pro vytápění (dle §6, odst. 9 vyhl. č. 245/95 Sb.) bude spotřebiteli 
započtena spotřební složka připadající na 1 m2 podlahové plochy o 50% vyšší než je průměrná hodnota spotřební 
složky v zúčtovací jednotce 

b. při stanovení úhrady za TUV (dle §7, odst. 8 vyhl. č. 245/95 Sb.) bude spotřebiteli započtena spotřební složka 
připadající na 1 m2 podlahové plochy o 200% vyšší než je průměrná hodnota spotřební složky v zúčtovací jednotce 
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3. Pro stanovení doby poruchy zařízení je směrodatný písemný záznam, vypracovaný spotřebitelem nebo 
vlastníkem (správcem) zúčtovací jednotky. 
 
4. Neprovedení odečtu z důvodů na straně spotřebitele (poškození zařízení, neumožnění přístupu k zařízení, 
odmítnutí instalace zařízení) nebo zjištění ovlivnění údajů měření spotřebitelem musí být doloženo písemným 
zápisem, podepsaným dvěma zástupci vlastníka (správce) zúčtovací jednotky, pověřenými k provádění odečtů. 
 
5. Zvýšení úhrady spotřebitelů, provedené postupem dle bodu 2. tohoto článku, bude zohledněno při stanovení 
úhrady ostatních spotřebitelů. 
 
 
Schváleno Radou Města ……… na její  ....  schůzi dne ........ 
 
 
Poznámky: 
1) Např.: 
- vyhláška MF ČR č. 176/93 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, jak vyplývá ze 
změn a doplnění provedených vyhláškou č. 30/1995 Sb., vyhláškou č. 274/1995 Sb. a vyhláškou č. 86/1997 Sb. 
- vyhláška MPO ČR č.245/1995 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody včetně 
rozúčtování nákladů na objekty a mezi konečné spotřebitele, ve znění jejich pozdějších změn a doplnění 
 


