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INFORMACE K POVINNÉ INSTALACI POM ĚROVÝCH MĚŘIDEL 
 
 Vzhledem k zákonu č. 318/2012, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb. o 
hospodaření energií a který stanovuje povinnost osazení vnitřního tepelného zařízení budov 
přístroji registrujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům od 1. ledna 2015, si 
Vám dovolujeme předložit nabídku na dodávku těchto přístrojů (měřičů) včetně služby 
rozúčtování nákladů na vytápění. 
 Pro informaci uvádíme zákonné znění § 7: 
 § 7 
 Snižování energetické náro čnosti budov 
4. Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou dále povinni 
a) vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné 
energie kone čným uživatel ům v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem; konečný 
uživatel je povinen umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů, 
 
 Vyhláškou MPO č. 237/2014 ze dne 4. 11. 2014 bylo upřesněno použití jednotlivých 
typů přístrojů registrujících dodávku tepelné energie konečným uživatelům: 
 § 7a 
 Vybavení p řístroji registrujícími dodávku tepelné energie 
(1)  V budovách se vnitřní rozvod tepla pro vytápění a vnitřní rozvod chladu vybaví v případě, že 
a) vstupuje a vystupuje z bytu nebo nebytového prostoru v jednom místě, pracovním měřidlem 
stanoveným určeným k měření tepla nebo chladu podle zákona o metrologii v místě vstupu vnitřního 
rozvodu tepla pro vytápění nebo vnitřního rozvodu chladu do bytu nebo nebytového prostoru, 
b) vstupuje a vystupuje z bytu nebo nebytového prostoru v několika místech, 
  1.  zařízením pro rozdělování nákladů na vytápění, nebo 
  2.  pracovním měřidlem stanoveným určeným k měření tepla nebo chladu podle zákona o metrologii. 
(2)  Zařízením pro rozd ělování náklad ů na vytáp ění je indikátor  pro rozdělování nákladů na 
vytápění místností otopnými tělesy instalovaný na každém otopném tělese,……….  
 
 Naše společnost se dlouhodobě zabývá dodávkou těchto indikátorů (elektronických i 
elektronických s dálkovým přenosem) s následnou službou rozúčtování topných nákladů 
mezi konečné spotřebitele. V současné době zajišťujeme rozúčtování podle poměrových 
měřičů v objemu převyšujícím 100.000 kusů po celé České republice. 
Včasným řešením tohoto problému předejdete případným možným sankcím 
za nedodržení výše uvedené zákonné povinnosti, jak je uvedeno v § 12a zákona 
č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií v platném znění. 
 
 
 V případě zájmu kontaktujte vedoucí rozúčtování paní Ivanu H u l i n s k o u 
tel. 377 499 220 
mail: ivana.hulinska@plzenskesluzby.cz 


