
Rozúčtování nákladů na 
vytápění a společnou 
přípravu teplé vody pro 
dům
(zákon č. 67/2013 Sb. 

a vyhláška č. 269/2015 Sb.)



� Vyúčtování nákladů na vytápění, které letos
příjemci služeb obdrží, je nejen graficky, ale
zejména obsahově odlišné od vyúčtování
nákladů z předchozích let.

� Je to proto, že od ledna 2016 platí pro
rozúčtování nákladů na vytápění a nákladů
na přípravu teplé vody nová legislativa.



Zákon č. 67/2013 Sb.

� Základní pravidla pro rozdělení
nákladů na vytápění stanoví zákon č.
67/2013 Sb., kterým se upravují
některé otázky související s
poskytováním plnění spojených s
užíváním bytů a nebytových prostorů
v domě s byty – tzv. „zákon o
službách“.



DŮLEŽITÁ ZMĚNA

� týká se případů, kdy vlastník bytu
neumožnil montáž indikátorů, nebo
neumožnil odečet měřidel a pod.

� pro ten případ se uplatní sankce ve
výši trojnásobku průměrné hodnoty
spotřební složky



Vyhláška   č. 269/2015 Sb.

� Touto vyhláškou byly především 
změněny přípustné limitní hodnoty 
nákladů na vytápění dané vyhláškou 
MMR č. 372/2001 Sb.



POROVNÁNÍ LIMITŮ

372/2001 
Sb.

269/2015 
Sb.

dolní limit - 40 % - 20 %

horní limit + 40 % + 100 %



Dolní limit

� dolní limit -20 %

� odpovídá teplotě cca 170C

� odpovídá celoročně nevytápěnému
bytu



Horní limit

� horní limit +100%

� měl by působit „výchovně“ na 
uživatele bytu  

� odpovídá celoročně přetápěnému 
bytu



ROZDĚLENÍ NÁKLADŮ

� Vyhláška č. 269/2015 Sb., kromě 
limitů, také pevně stanoví způsob 
rozdělení nákladů na vytápění. 



ZPPB

� ZPPB – započitatelná podlahová 
plocha bytu (nebytu) - podlahová

plocha vynásobená koeficienty 
uvedenými v příloze č. 1 část A 
vyhlášky č. 269/2015 Sb.



KORIGOVANÉ BYTY

� Bytům, jejichž měrná spotřeba je 
nižší než 80% průměrné spotřeby a 
nebo vyšší než 200% průměrné 
spotřeby v dané zúčtovací jednotce, 
je náklad spočten podle vzorce: 

ZPPB x mezní náklad
dolní nebo horní mez



Vyúčtování korigovaných bytů



Příklad



NEKORIGOVANÉ BYTY

� Náklad ostatních bytů je spočten 
podle vzorce: 

� základní složka = 
ZPPB x jednicový náklad na 

1m2 ZPP
� spotřební složka = 

počet dílků z indikátorů x 
jednicový náklad za dílek



Vyúčtování nekorigovaných 
bytů



Příklad



ZÁVĚR

� Nová vyhláška by měla přispět k 
vyšší míře spravedlnosti v 
rozúčtování nákladů na vytápění

� Děkuji za vám pozornost a dávám 
prostor k diskusi

Zpracovala Ivana Hulinská

vedoucí odd. rozúčtování

Plzeňské služby s.r.o.


