
ZELENÁ HORA 
stavební bytové družstvo 
Žďár nad Sázavou 

 
 

Směrnice č. 43/1996 
Zajištění vyúčtování spotřeby teplé a studené vody a dodávek                                      

tepla pro vytápění 
 
Na základě přijetí zákona č.458/2000 Sb.(Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní 
správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů – energetický zákon), zákona 
č.406/2000 Sb.(Zákon o hospodaření s energií) a souvisejících prováděcích vyhlášek 
(zejména  vyhl.č.150/2001 Sb.,vyhl.č.151/2001 Sb.,vyhl.č.152/2001 Sb., vyhl.č.224/2001 Sb., 
vyhl.č.291/2001 Sb., vyhl.č.372/2001 Sb.) 
vypracovala ZELENÁ HORA,stavební bytové družstvo Žďár nad Sázavou následující 
směrnici, která popisuje užití nejaktuálnějších ustanovení vyjmenovaných dokumentů 
v podmínkách  tohoto bytového družstva. 
(pozn.: přesné názvy vyjmenovaných vyhlášek jsou uvedeny za textem této směrnice) 

 
A. Úvodní ustanovení 

a) Dodávka teplé užitkové vody (dále jen TUV) je  uskutečňována denně nejméně od 6.00 do 
22.00  hodin a to tak,  aby měla na výtoku u spotřebitele teplotu 45-60 oC,  s výjimkou 
odběrných špiček spotřeby v zúčtovací  jednotce. 

b) Otopné období začíná 1. září a končí 31. května  následujícího roku. 
Dodávka tepla se zahájí v otopném období, když průměrná  denní teplota venkovního 
vzduchu v příslušné lokalitě,  vypočtená dle vyhl. 152/2001 Sb.,§3, odst. 3., poklesne  pod       

+13º C ve dvou dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení 

této teploty nad +13º  C  pro následující den. 
V případě souhlasu nejméně dvou třetin nájemníků (spotřebitelů) se vytápění uskutečňuje 
mimo otopné období, vyžaduje-li to průběh venkovních teplot a připouští-li to technické a 
zásobovací podmínky. 

c) V průběhu otopného období jsou byty v době od 6.00 hod.  do 22.00 hodin  vytápěny tak, 
aby dosažené průměrné teploty vnitřního vzduchu zajišťovaly výpočtové teploty vnitřního 
vzduchu stanovené projektem. Výpočtová vnitřní teplota pro kuchyně a obytné místnosti 
činí +20 oC. 

d) V době od 22.00 do 6.00 hod. se vytápění  obytných místností podle potřeby omezí nebo 
krátkodobě přeruší do té míry, aby byly dodrženy požadavky jejich teplotního útlumu 
zajišťujícího tepelnou stabilitu  místností. 

 e) SBD Zelená hora dbá v průběhu uskutečňování dodávek tepla pro vytápění bytů a dodávek 
TUV do bytů (vlastních či spravovaných) na dodržování doporučených ukazatelů měrných 
spotřeb tepla  uvedených v §5 vyhl.152/2001 Sb. 

f) Zúčtovacím obdobím je období, za které SBD provede rozúčtování a následné vyúčtování 
nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody. 
Zúčtovací období je nejvýše dvanáctiměsíční a jeho počátek je stanoven na 1.ledna a konec 
na 31.prosince kalendářního roku. 
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g) Vyúčtování je písemný doklad, na základě kterého se provede vyrovnání přeplatků a 
nedoplatků plynoucích z  rozúčtování nákladů za zúčtovací období, včetně případných 
změn provedených na základě oprávněných reklamací. Obsah vyúčtování nákladů na 
tepelnou energii na vytápění  a nákladů na poskytování teplé užitkové vody se řídí 
ustanovením §7,odst.2 vyhl.372/2001 Sb.  

 h) SBD Zelená hora zajistí, aby nájemce bytu – konečný spotřebitel, byl písemně seznámen 
s konkrétním vyúčtováním nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na 
poskytování teplé užitkové vody nejpozději do čtyř kalendářních měsíců po uplynutí 
zúčtovacího období, tj. vždy do 30.4. daného roku. 

 i) Nedoplatek či přeplatek vyplývající z vyúčtování je splatný do sedmi kalendářních měsíců 
po uplynutí zúčtovacího období. Pokud byly uplatněny reklamace, které družstvo uznalo 
jako oprávněné, je konečný nedoplatek nebo přeplatek splatný nejdéle do osmi 
kalendářních měsíců po uplynutí zúčtovacího období.  

j)  Není-li možné v zúčtovací jednotce s vlastní výměníkovou stanicí určit odděleně spotřebu 
tepla a tím i náklady na vytápění a na ohřev TUV (není zde instalováno podružné měřidlo), 
bude spotřeba určena podle jedné z níže uvedených možností: 
1) množství tepla pro ohřev TUV se stanoví ze spotřeby tepla naměřené mimo topné 

období a spotřeby TUV naměřené v tomtéž období. Spotřeba tepla pro vytápění se určí 
jako rozdíl celkově naměřeného množství tepla a vypočteného množství tepla pro 
ohřev TUV. 

2) množství tepla pro ohřev TUV se stanoví z množství fakturované vody pro ohřev na 
TUV a měrné spotřeby tepla pro ohřev TUV dle § 5 vyhl. 152/2001 Sb. (0,3 GJ/m3) 

3) není-li možné stanovit spotřebu tepla pro ohřev TUV ani jedním z výše uvedených 
způsobů, použije se pro stanovení spotřeby tepla poměr dle § 6 vyhl. 372/2001 Sb., tj. 
60 % celkových nákladů připadne na vytápění a 40 % na ohřev TUV. 

 
 

B. Měření dodávek 
Čl. 1 

ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo zajistí po dohodě s výborem samosprávy  domu 
instalaci vodoměrů u konečných spotřebitelů (poměrových měřičů spotřeby vody),   a to jak v 
bytech domu, tak i (dle požadavku výboru samosprávy) na ostatních výtocích v domě (mimo 
ožárních hydrantů)  a montáž indikátorů vytápění (rozdělovačů topných nákladů) na radiátory  
v bytech domu. 

Není-li možné v zúčtovací jednotce s vlastní předávací stanicí určit odděleně náklady na 
tepelnou energii na vytápění a náklady na tepelnou energii spotřebovanou na ohřev užitkové 
vody, připadne 60% nákladů na tepelnou energii na vytápění a 40% nákladů na tepelnou 
energii na ohřev užitkové vody. 
 

Čl. 2 
Nájemce bytu je povinen: 

a) Umožnit po předchozí výzvě min. 3 pracovních dnů předem  montáž, demontáž, výměnu, 
kontrolu technického stavu a  odpočet údajů měřičů a indikátorů (rozdělovačů topných 
nákladů) ve svém bytě, kterou  provede firma, resp. pracovník družstva k tomu zmocněný. 

b) Řídit se poučením výrobce o použití měřidla a indikátoru (rozdělovače)  a jednat tak, aby 
svou činností nezpůsobil jeho  poškození, resp. ovlivnění výsledků měření, jakož i  
poškození ochranných pečetí. 
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c) Pravidelně týdně ověřovat funkčnost a nepoškození měřidel  a rozdělovačů vizuální 
prohlídkou. V případě zjištění  závady nejpozději do 3 dnů nahlásit toto zástupci  
samosprávy nebo provozovateli bytového domu. 

 

C. Dodávky teplé a studené vody 

Čl. 3 
Rozdělení nákladů na dodávku teplé užitkové vody (TUV) 

Náklady na poskytování teplé užitkové vody v zúčtovací jednotce za zúčtovací období tvoří 
náklady  na tepelnou energii spotřebovanou na ohřev TUV a náklady na spotřebovanou vodu. 

Tyto náklady za konkrétní zúčtovací období, jímž je kalendářní rok,se rozdělí mezi konečné 
spotřebitele - jednotlivé nájemce bytů,  takto: 

a) Celkový náklad na spotřebovanou vodu - vodné a stočné, připadající pro TUV, se  rozdělí 
mezi konečné spotřebitele poměrově podle náměrů vodoměrů instalovaných v bytech. 

b) Celkový náklad na tepelnou energii spotřebovanou k přípravě TUV pro bytový dům se  
rozdělí na složku základní a spotřební. Základní složka činí 30% a spotřební složka 
nákladů činí 70%  z těchto  nákladů. 

c) Základní složka se rozdělí mezi konečné spotřebitele – nájemce bytů, podle poměru 
velikosti podlahové plochy bytu k celkové podlahové ploše všech bytů v zúčtovací 
jednotce – domě. Podlahovou plochou bytu se pro  účely této směrnice rozumí pouze 
plocha všech místností  v bytě, tj. nepatří do ní plochy sklepů, lodžií, balkonů  a případně 
dalších prostor umístěných mimo vlastní byt. 

d) Spotřební složka se rozdělí mezi konečné spotřebitele – nájemce bytů, poměrově podle 
náměrů vodoměrů  (poměrových měřidel) instalovaných u konečných spotřebitelů. 

e) V zúčtovací jednotce,ve které u konečných spotřebitelů nejsou instalovány poměrové 
vodoměry, rozdělí SBD spotřební složku podle průměrného počtu osob užívajících byt 
v zúčtovacím období (dle osoboměsíců) a nebo v případě dohody všech konečných 
spotřebitelů podle poměru velikosti podlahové plochy bytů v zúčtovací jednotce. 

f) Obdobným způsobem provede SBD rozdělení spotřební složky mezi konečné spotřebitele 
v případě získání nevěrohodných výsledků odečtu stavu bytových vodoměrů  v zúčtovací 
jednotce za příslušné období. 

  

Čl. 4 
Rozdělení nákladů na studenou vodu (SV) 

Celkový náklad na dodávku studené vody a odvod odpadních vod pro bytový dům bude za 
zúčtovací období, jímž je kalendářní rok, rozdělen mezi konečné spotřebitele – jednotlivé 
nájemce bytů, takto: 

a)  Celkový náklad se rozdělí mezi konečné spotřebitele poměrově podle náměrů vodoměrů   
(poměrových měřidel) instalovaných  v jednotlivých bytech. 

  b) V zúčtovací jednotce,ve které u konečných spotřebitelů nejsou instalovány poměrové 
vodoměry, rozdělí SBD náklady na studenou vodu podle průměrného počtu osob 
užívajících byt v zúčtovacím období (dle osoboměsíců) a nebo v případě dohody všech 
konečných spotřebitelů podle poměru velikosti podlahové plochy bytů v zúčtovací 
jednotce. 
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  c) Obdobným způsobem provede SBD rozdělení spotřební složky mezi konečné spotřebitele  
v případě získání nevěrohodných výsledků odečtu stavu bytových vodoměrů  v zúčtovací 
jednotce za příslušné období. 

                                                                

Čl. 5 
V případě, že poměrová měřidla budou v bytech instalována až v průběhu zúčtovacího 
období, bude vyúčtování nákladů na dodávku studené a teplé vody na jednotlivé nájemce 
provedeno za neměřené období podle počtu osob v souladu s touto směrnicí. Přitom za období 
měřené bude považována doba počínající běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, 
ve kterém byla dokončena montáž měřidel v bytech. 
  
 
 

Čl. 6 
V případě neměřené spotřeby vody u jednotlivého nájemce v důsledku nahlášené poruchy 
měřiče bude za tuto dobu stanovena náhradní spotřeba (průměrná spotřeba bytu za měřené 
období, průměrná spotřeba na byt za zúčtovací období, průměrná spotřeba na osobu, apod.). O 
konkrétním způsobu rozhodne předseda představenstva s přihlédnutím ke stanovisku 
samosprávy. 
                                                                       

Čl. 7 
Neumožní-li konečný spotřebitel instalaci vodoměrů, nebo přes opakované prokazatelné 
upozornění neumožní jejich odečet, nebo je ovlivní (včetně poškození vodoměru,porušení 
ochranných pečetí apod.), činí v daném zúčtovacím období u tohoto konečného spotřebitele 
spotřební složka nákladů  trojnásobek průměrné hodnoty spotřební složky nákladů připadající 
na 1 m 2 podlahové plochy zúčtovací jednotky. Při výpočtu se postupuje podle přílohy č.2 
k vyhlášce 372/2001 Sb. 

Tímto ustanovením není dotčena odpovědnost nájemce za způsobenou škodu. 
  

Čl. 8 
Odpočty stavů bytových vodoměrů v domě včetně fakturačních měřičů zajišťuje pololetně 
družstvo prostřednictvím samospráv či zmocněných pracovníků a to prostřednictvím 
odečtových listů, které družstvo vypracuje a předá k provedení odpočtů. Za provedení odečtů 
vodoměrů a správnost údajů odpovídá samospráva či zmocněný pracovník, kteří jsou povinni 
řádně vyplněné listy předložit na družstvo nejdéle do 10. dne po konci příslušného 
odečtového období (pololetí). 

Samospráva či zmocněný pracovník současně s odečtem stavu měřidla provádí vizuální 
kontrolu neporušenosti měřidla a ochranných pečetí. Zjištěné nedostatky zapíše na odečtové 
listy. 
 

Čl. 9 
Nájemce bytu svým podpisem na odečtovém listu potvrzuje správnost uvedených údajů, jakož 
i to, že s vodoměrem nebylo neoprávněně manipulováno a ochranné pečetě nejsou ke dni 
odečtu porušeny. 
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Čl. 10 
Provádění úředního ověřování měřidel, jejich montáž a demontáž zajišťuje SBD Zelená hora 
jako placenou službu (mimo případů oprávněných reklamací v záruční lhůtě). Samospráva 
aktivně spolupracuje s družstvem při zajištění přístupu do bytů. 
  

Čl. 11 
Rozúčtování nákladů na dodávku studené a teplé vody dle bytových poměrových měřidel 
mezi jednotlivé nájemce zajišťuje v souladu s touto směrnicí SBD Zelená hora. 

Převezme-li výbor samosprávy na sebe povinnost zajišťovat odpočty měřidel, je povinen 
předat družstvu řádně vyplněné a odsouhlasené odečtové listy za uplynulé zúčtovací období 
nejdéle do 10. ledna následujícího roku. Nesplní-li tuto povinnost, resp. jsou-li předány jako 
podklad pro vyúčtování údaje zkreslené či neúplné (s výjimkou případů, kdy nájemce 
neumožní přes výzvu samosprávy odečet měřidla - toto musí být uvedeno v odečtovém listu a 
potvrzeno alespoň dvěma členy samosprávy), bude u domu provedeno vyúčtování jako u 
domu bez měření v bytech. 

D. Zásady pro kontrolu a výměnu bytových měřidel 
Čl. 12 

V zájmu nájemce a jeho povinností je průběžně sledovat funkci bytových měřidel (vodoměrů) 
a v případě zjištění závady toto neprodleně oznámit výboru samosprávy nebo přímo 
technikům SBD. 

Přitom závadou se rozumí takový stav, kdy měřidlo při odběru vody neeviduje žádnou, resp. 
minimální spotřebu (otočný prvek měřidla se neotáčí, resp. se točí velmi pomalu, 
přerušovaně, apod.). 
 

Čl. 13 
Je-li nájemce přesvědčen, že jeho skutečná spotřeba vody je nižší než spotřeba vykazovaná na 
měřidle a přesvědčil-li se o takovémto stavu vlastním jednoduchým měřením pomocí 
odměrné nádoby, má možnost požádat družstvo neprodleně o prověření měřidla. Přitom bude 
ze strany družstva postupováno v souladu s těmito zásadami: 

a) Nájemce požádá o provedení kontrolního přeměření svého  měřiče družstvo písemně. 

b) Družstvo zajistí výměnu měřidla za přístroj s platným  ocejchováním a reklamované 
měřidlo zašle k prověření odborné firmě.  Skutečné náklady s tímto spojené (demontáž, 
montáž,  poštovné, přecejchování, apod.) budou hrazeny v plné výši  nájemcem.  

c) Uplatní-li nájemce reklamaci měřidla až v souladu  s provedeným vyúčtováním záloh na 
dodávku vody, je  postupováno stejným způsobem jako v bodech a/ a b/.  Reklamace 
přitom nemá odkladný účinek k případnému  nedoplatku, či vrácení přeplatku z 
provedeného vyúčtování  a při nedodržení lhůty splatnosti bude účtován nájemci  poplatek 
z prodlení a to: 

1. V případě neoprávněné reklamace (odbornou firmou potvrzena správná funkce  
měřidla) - poplatek z prodlení z celé dlužné částky od  původního termínu splatnosti až 
do doby splacení. 

2. V případě oprávněné reklamace (odbornou firmou potvrzena závadná funkce měřidla)  
- v souladu s touto směrnicí bude stanovena náhradní  spotřeba a na základě této bude 
proveden přepočet  vyúčtování záloh. Vznikne-li i přesto nájemci ve  vyúčtování 
nedoplatek zejména tím, že nájemce na  základě původního vyúčtování neuhradil 



 5 

nedoplatek,  resp. uhradil pouze část nedoplatku, která nepokrývá  celkový nedoplatek 
z opravného vyúčtování, bude mu  vypočten poplatek z prodlení z dlužné částky (tj.  
rozdílu mezi novým vyúčtováním a eventuelní částečnou  úhradou) a to od termínu 
splatnosti částky dle  původního vyúčtování až do doby zaplacení. 

d) V případě oprávněné reklamace (odbornou firmou potvrzena závadná funkce měřidla) 
bude při stanovení náhradní  spotřeby pro účely nového vyúčtování vycházeno  z 
předpokladu, že měřidlo bylo v poruše maximálně  poslední tři měsíce v posledním 
ukončeném zúčtovacím  období. V případě oprávněné reklamace funkce vodoměru v jeho 
záruční lhůtě, provede SBD přefakturaci  nákladů  souvisejících s jeho demontáží, 
ověřením a montáží nového vodoměru smluvnímu dodavateli a úhradou ve prospěch 
nájemce bytu.  

 
E. Dodávky tepla pro vytápění 

Čl. 14 
Rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění v zúčtovací jednotce 

a) Celkový náklad na vytápění domu za zúčtovací období se  rozdělí na základní složku 
ve výši 40 % a spotřební  složku 60 % z těchto nákladů. 

b) Základní složka se rozdělí mezi konečné spotřebitele (nájemce) v poměru velikosti 
započitatelných podlahových ploch jednotlivých bytů k celkové započitatelné 
podlahové ploše všech bytů v zúčtovací jednotce. 
Započitatelná podlahová plocha  bytových jednotek a podlahová plocha jednotek je 
(vzhledem k výstavbě a provozování výhradně typizovaných obytných budov) totožná 
a rovná se součtu ploch všech místností bytu kromě teras, balkonů, lodžií a vedlejších 
prostorů umístěných mimo byt.    

c) Spotřební složka se rozdělí mezi konečné spotřebitele (nájemce) úměrně výši náměrů 
indikátorů vytápění (rozdělovačů topných nákladů) s použitím korekcí a výpočtové 
metody, která zohledňuje i rozdílnou náročnost vytápěných místností na dodávku 
tepelné energie danou jejich polohou. 
Rozdíly v nákladech na vytápění připadající na 1 m 2   započitatelné podlahové plochy 
nesmí překročit u konečných spotřebitelů s indikací v zúčtovací jednotce hodnotu 40% 
oproti průměru zúčtovací jednotky v daném zúčtovacím období. Pokud dojde 
k překročení přípustných rozdílů , bude při rozúčtování  nákladů poměr upraven. 
ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo Žďár nad Sázavou využívá k rozúčtování 
nákladů na tepelnou energii na vytápění v zúčtovací jednotce výpočtovou metodu 
firmy COOP THERM  spol. s r.o. Jindřichův Hradec. Z uzavřené smlouvy vyplývá 
garance této společnosti za správnost  použité metody a její soulad s platnými 
vyhláškami. 
SBD využívá pro stanovení  a měření spotřební složky nákladů na vytápění u 
konečných spotřebitelů poměrová měřidla – indikátory, dodávané firmou COOP 
THERM spol. s r.o. 

d) V zúčtovacích jednotce, ve které u konečných spotřebitelů nejsou instalovány 
rozdělovače topných  nákladů, je spotřební složka rozdělena mezi konečné spotřebitele 
obdobně jako složka základní,  tj. v poměru započitatelných podlahových ploch. 

e) V případě instalace indikátorů na otopná tělesa konečných spotřebitelů v průběhu 
zúčtovacího období, postupuje se při rozúčtování spotřební složky nákladů za období 
do doby instalace indikátorů  rovněž podle poměru započitalených podlahových ploch. 
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Přitom za období provozu indikátorů je považována doba počínající běžet datem 
dokončení montáže poměrového měřidla a jeho uvedení do provozu. 

 
Čl. 15 

V případech, kdy jsou instalovány v zúčtovací jednotce indikátory vytápění (rozdělovače 
topných nákladů) a konečný spotřebitel (nájemce) neumožní jejich instalaci, resp. neumožní 
provést jejich odpočet, tyto poškodí, ovlivní či jinak neumožní využít výsledků měření, činí 
v daném zúčtovacím období u tohoto konečného spotřebitele spotřební složka nákladů 1,6 
násobku průměrné hodnoty spotřební složky nákladů připadající na 1 m2 započitatelné 
podlahové plochy  zúčtovací jednotky. Při výpočtu se postupuje podle přílohy č.2 vyhlášky 
372/2001 Sb. 
Při obnovení odečtu a funkce indikátoru u konečného spotřebitele se postupuje podle §4, 
odst.9 vyhl. 372/2001 Sb. 

Čl. 16 
Odpočty stavů indikátorů vytápění (rozdělovačů a výměnu náplně) zajišťuje družstvo  pro 
společnost COOP THERM  s.r.o. jedenkrát ročně po ukončení zúčtovacího období. 
 

Čl. 17 
Konečný spotřebitel (nájemce bytu) svým podpisem na odečtovém listu potvrzuje správnost 
odečtených a uvedených údajů, jakož i neporušenost ochranných pečetí na rozdělovačích. 
  

Čl. 18 
Členská schůze samosprávy může navrhnout změnu poměrů mezi základní a spotřební složku 
dle čl. 14, avšak toto rozhodnutí musí být v souladu s platnou legislativou (vyhl. 372/2002 
Sb.). Představenstvo družstva rozhodne o konečné výši na základě návrhu členské schůze, 
bude-li výborem samosprávy písemně předložen nejdéle do 15. ledna následujícího roku. 
  

Čl. 19 
Při změnách cen tepla v průběhu zúčtovacího období se odpočty a výměny náplní rozdělovačů 
neprovádí a vyúčtování je provedeno za celé zúčtovací období. 

 
Čl. 20 

Schválením této směrnice se ruší směrnice č. 43/1996 ze dne 29.10.1996 
Rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a na poskytování teplé užitkové vody 
v zúčtovací jednotce za zúčtovací období roku 2001 bude provedeno v souladu s obsahem 
směrnice č.43/1996. 
  

Čl. 21 
Tato směrnice byla schválena usnesením představenstva č. 3/38/2002, ze dne 5.3.2002 a 
nabývá účinnosti od data 1.1.2002. 

 

 
 Ing. Zdeněk Štursa 
 předseda představenstva 
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Přesný název některých prováděcích vyhlášek k zákonům č. 406/2000 Sb.  a  č. 458/2000 
Sb.: 

Vyhl.č.150/2001 Sb.-Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví minimální 
účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie 

Vyhl.č.151/2001 Sb.- Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví 
podrobnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie 

Vyhl.č.152/2001 Sb.- Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu,kterou se stanovipravidla 
pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody, měrné ukazatele spotřeby tepla pro vytápění a 
pro přípravu teplé užitkové vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov 
přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům 

Vyhl.č.224/2001 Sb.- Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví pravidla 
pro rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie na jednotlivá místa 

Vyhl.č.291/2001 Sb.- Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu,kterou se stanoví 
podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách 

Vyhl.č.372/2001 Sb.- Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj, kterou se stanoví pravidla pro 
rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové 
vody mezi konečné spotřebitele 

 

 

 
 

 
 


