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VYHLÁŠKA

ze dne 30. září 2015

o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům

Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle
§ 14a zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují ně-
které otázky související s poskytováním plnění spo-
jených s užíváním bytů a nebytových prostorů
v domě s byty, ve znění zákona č. 104/2015 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví

a) rozsah výše základní a spotřební složky u roz-
účtování nákladů na vytápění a nákladů na spo-
lečnou přípravu teplé vody pro dům, jejich roz-
dělení mezi příjemce služeb, hodnoty určené
jako spodní a horní hranice oproti průměru
zúčtovací jednotky v daném zúčtovacím obdo-
bí, vymezení pojmů a další náležitosti k rozúč-
tování nákladů,

b) některé další náležitosti, které musí poskytova-
tel služeb uvést ve vyúčtování nákladů na vy-
tápění a nákladů na společnou přípravu teplé
vody pro dům.

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) zúčtovací jednotkou dům nebo jeho část, popří-
padě domy nebo jejich části, které mají jedno
společné, technologicky propojené odběrné te-
pelné zařízení a společné měření nebo stanovení
množství tepla, nákladů na teplo na vytápění
a nákladů na poskytování teplé vody,

b) vytápěním ústřední vytápění pomocí otopné
soustavy ovlivňující zúčtovací jednotku, kterou
prochází, napojené na společný zdroj tepla; vy-
tápěním není vytápění bytů a nebytových pro-
storů prostřednictvím samostatných etážových
okruhů zásobovaných teplem z vlastních zdrojů
tepla, používajících různé druhy paliv nebo
elektřinu, ani vytápění prostřednictvím uzavře-
ných okruhů, do nichž se dodává a měří teplo

na základě smlouvy dodavatele přímo s příjem-
cem služeb,

c) společnou přípravou teplé vody pro dům ohřev
a poskytování centrálně připravované teplé vo-
dy příjemcům služeb,

d) podlahovou plochou podlahová plocha míst-
ností bytu a nebytového prostoru kromě teras,
balkónů a lodžií a vedlejších prostorů, které
jsou umístěny mimo byt; do podlahové plochy
se započítává i plocha zastavěná kuchyňskou
linkou, vestavěným nábytkem, kamny nebo ji-
ným topným tělesem; nezapočítává se plocha
okenních a dveřních ústupků,

e) započitatelnou podlahovou plochou podlahová
plocha vynásobená koeficienty uvedenými v pří-
loze č. 1 části A k této vyhlášce; mají-li některé
místnosti v zúčtovací jednotce rozdílnou výš-
ku stropů nebo stropy zkosené, započitatelná
podlahová plocha těchto místností se vyná-
sobí koeficientem podílu objemu vytápěného
prostoru k objemu vypočtenému z podlahové
plochy a výšky stropu převládajících místností
v zúčtovací jednotce,

f) podlahovou plochou nebytových prostorů pro
účely poskytování teplé vody podlahová plocha
vynásobená koeficienty stanovenými podle pří-
lohy č. 1 části B k této vyhlášce,

g) náměrem hodnota zjištěná jako rozdíl odečtu
naměřených hodnot na instalovaných měřidlech
podle zákona o metrologii nebo zařízení pro
rozdělování nákladů na vytápění nebo vodomě-
rech na teplou vodu na konci a na začátku da-
ného zúčtovacího období,

h) nákladem na vytápění a na poskytování teplé
vody pro dům náklady skutečně vynaložené
v příslušném zúčtovacím období na pořízení
služeb, tj. náklady na teplo na vytápění, náklady
na teplo spotřebované na přípravu teplé vody,
náklady na pitnou vodu spotřebovanou na pří-
pravu teplé vody, a to v cenách podle cenových
předpisů.
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§ 3

Rozúčtování nákladů na vytápění
v zúčtovací jednotce

(1) Základní složka nákladů na vytápění v zúč-
tovací jednotce činí 30 % až 50 % a zbytek nákladů
tvoří spotřební složku. Výši základní složky určí
poskytovatel služeb.

(2) Rozdíly v nákladech na vytápění připada-
jící na 1 m2 započitatelné podlahové plochy nesmí
překročit u příjemců služeb, kde jsou instalována
měřidla podle zákona o metrologii nebo zařízení
pro rozdělování nákladů na vytápění, v zúčtovací
jednotce hodnotu o 20 % nižší a hodnotu o 100 %
vyšší oproti průměru zúčtovací jednotky v daném
zúčtovacím období. Pokud dojde k překročení
přípustných rozdílů, provede poskytovatel služeb
úpravu výpočtové metody u příjemců služeb, u nichž
došlo k překročení některé stanovené hranice.
U ostatních příjemců služeb se vychází pouze z ná-
měrů měřidel podle zákona o metrologii nebo za-
řízení pro rozdělování nákladů na vytápění. Posky-
tovatel služeb provede úpravu výpočtové metody
takto

a) hodnota nákladu na vytápění příjemce služeb,
jehož rozdíl překročil stanovenou limitní hod-
notu, vztažená na 1 m2 započitatelné podlahové
plochy příjemce služeb, se upraví na limitní pří-
pustnou hodnotu nákladů na vytápění na 1 m2

započitatelné plochy, tedy 80 % průměrné hod-
noty za zúčtovací jednotku, v případech, kdy
nebyla dodržena spodní hranice 20 %, nebo
200 % průměrné hodnoty za zúčtovací jed-
notku v případech, kdy nebyla dodržena horní
hranice 100 %,

b) upravený náklad na vytápění příjemců služeb je
pak násobkem výměry započitatelné podlahové
plochy a hodnoty upravené a

c) takto stanovená upravená hodnota nákladů na
vytápění příjemce služeb se odečte od celkové
částky nákladů na vytápění a zůstatek se rozdělí
mezi ostatní příjemce služeb podle zákona, do-
kud všichni příjemci služeb nevyhoví stanovené
přípustné odchylce rozdílu v nákladech na vy-
tápění připadající na 1 m2 započitatelné podla-
hové plochy v zúčtovací jednotce v daném zúč-
tovacím období.

(3) V zúčtovací jednotce, ve které u příjemců
služeb nejsou instalována měřidla podle zákona

o metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů
na vytápění, poskytovatel služeb spotřební složku
rozdělí mezi příjemce služeb stejným způsobem jako
složku základní.

(4) Odečty měřidel podle zákona o metrologii
nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění
u příjemců služeb provádí poskytovatel služeb nej-
méně jednou ročně, vždy však ke konci zúčtovacího
období.

(5) Neumožní-li příjemce služeb instalaci měři-
del podle zákona o metrologii nebo zařízení pro roz-
dělování nákladů na vytápění, postupuje se při vý-
počtu spotřební složky na vytápění podle přílohy
č. 2 k této vyhlášce.

(6) Pokud měřidla podle zákona o metrologii
nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápě-
ní nemohla být u příjemce služeb instalována z pro-
kazatelných technických důvodů, poskytovatel slu-
žeb u tohoto příjemce služeb v daném zúčtovacím
období stanoví spotřební složku ve výši průměr-
né hodnoty spotřební složky nákladů připadající
na 1 m2 započitatelné podlahové plochy zúčtovací
jednotky. Spotřební složka nákladů u tohoto pří-
jemce služeb je pak násobkem průměrné hodno-
ty spotřební složky a započitatelné podlahové plo-
chy.

(7) Úhrady příjemců služeb stanovené podle
odstavce 5 jsou součástí úhrady spotřební složky ná-
kladů na teplo na vytápění v zúčtovací jednotce,
které se rozúčtovávají mezi příjemce služeb v daném
zúčtovacím období.

(8) Při obnovení odečtu měřidel podle zákona
o metrologii nebo zařízení pro rozdělování ná-
kladů na vytápění se pro odečítané zúčtovací období
odečte od stavu měřidla podle zákona o metrologii
nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápě-
ní spotřeba odpovídající průměrné hodnotě spo-
třební složky nákladů za neměřené zúčtovací ob-
dobí připadající na 1 m2 započitatelné podlahové
plochy zúčtovací jednotky bez zvýšení uvedeného
v odstavci 5. U těch měřidel podle zákona o metro-
logii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na
vytápění, u kterých nelze zpětný odečet zjistit, se
při obnovení odečtu pro odečítané zúčtovací obdo-
bí použije průměrná hodnota spotřební složky ná-
kladů připadající na 1 m2 započitatelné podlahové
plochy zúčtovací jednotky v daném zúčtovacím ob-
dobí.
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§ 4

Rozúčtování nákladů na poskytování teplé vody
v zúčtovací jednotce

(1) Základní složka nákladů na teplo spotřebo-
vané na poskytování teplé vody činí 30 % a spotřeb-
ní složka 70 % nákladů. Základní složka nákladů
na vodu spotřebovanou na poskytování teplé vody
činí 0 % a spotřební složka 100 % nákladů.

(2) Odečty instalovaných vodoměrů u příjemců
služeb provádí poskytovatel služeb nejméně jednou
ročně, vždy však ke konci zúčtovacího období.

(3) V zúčtovací jednotce, ve které u příjemců
služeb nejsou instalovány vodoměry a nedošlo k do-
hodě všech příjemců služeb, rozdělí poskytovatel
služeb spotřební složku podle průměrného počtu
osob rozhodných pro rozúčtování služeb v zúčtova-
cím období nebo podle poměru velikosti podlahové
plochy bytu nebo nebytového prostoru k celkové
podlahové ploše bytů a nebytových prostorů v zúč-
tovací jednotce. Rozdíly v rozsahu vybavení jednot-
livých bytů v zúčtovací jednotce mající vliv na odběr
teplé vody zohlední poskytovatel služeb přepočtem
spotřební složky na základě odborného posouzení.
V nebytových prostorech stanoví poskytovatel slu-
žeb průměrný počet osob nebo odpovídající velikost
podlahové plochy na základě odborného posouzení
podle způsobu odběru a rozsahu využívání teplé
vody.

(4) Neumožní-li příjemce služeb instalaci vo-
doměrů, postupuje se při výpočtu spotřební složky
podle přílohy č. 2 k této vyhlášce.

(5) Úhrady příjemců služeb stanovené podle
odstavce 4 jsou součástí úhrady spotřební složky ná-
kladů na poskytování teplé vody v zúčtovací jed-
notce, které se rozúčtovávají mezi příjemce služeb
v daném zúčtovacím období.

(6) Při obnovení odečtu na instalovaném vodo-
měru se pro odečítané zúčtovací období odečte od
stavu vodoměru průměrná spotřeba stanovená ze
spotřeby zúčtovací jednotky připadající na 1 m2

podlahové plochy za neměřené zúčtovací období
bez zvýšení uvedeného v odstavci 4.

(7) Náklady na spotřebovanou vodu použitou
k poskytování teplé vody rozdělí poskytovatel slu-
žeb mezi příjemce služeb poměrně podle náměrů
instalovaných vodoměrů u příjemců služeb. Ustano-
vení odstavců 3 až 6 platí obdobně.

§ 5

Další zvláštní způsoby rozúčtování nákladů
na vytápění a nákladů na poskytování teplé vody

v zúčtovací jednotce

(1) Není-li možné v zúčtovací jednotce s vlast-
ním zdrojem tepla nebo s vlastní předávací stanicí
určit odděleně náklady na teplo na vytápění a náklady
na teplo spotřebované na poskytování teplé vody,
stanoví se tyto náklady podle vyhlášky, která stanoví
pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné
ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění
a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení
vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulu-
jícími dodávku tepelné energie konečným spotřebi-
telům.

(2) Na byty a nebytové prostory odpojené od
vnitřního rozvodu vytápění rozúčtovává poskytova-
tel služeb základní složku nákladů na vytápění podle
poměru velikosti započitatelné podlahové plochy
bytu nebo nebytového prostoru k celkové započita-
telné podlahové ploše bytů a nebytových prostorů
v zúčtovací jednotce; započitatelná podlahová plocha
bytu nebo nebytového prostoru se přepočte na ne-
přímo vytápěnou započitatelnou podlahovou plochu
podle přílohy č. 1 části A bodu 2 k této vyhlášce. Na
byty a nebytové prostory odpojené od vnitřního
rozvodu teplé vody rozúčtovává poskytovatel služeb
základní složku nákladů podle poměru velikosti
podlahové plochy bytu nebo nebytového prosto-
ru k celkové podlahové ploše bytů a nebytových
prostorů v zúčtovací jednotce.

(3) Náklady na poskytování teplé vody odebra-
né přímo jednotlivými příjemci služeb ve společných
prostorách zúčtovací jednotky, kde jsou instalovány
vodoměry, rozúčtuje poskytovatel služeb na tyto
příjemce služeb podle evidence spotřeb; pokud ne-
jsou ve společných prostorách zúčtovací jednotky
instalovány vodoměry, rozúčtují se náklady těmto
příjemcům služeb způsobem, který stanoví poskyto-
vatel služeb.

(4) Při poruše měřidla podle zákona o metrolo-
gii, zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění
nebo instalovaného vodoměru stanoví poskytova-
tel služeb spotřební složku za dobu poruchy podle
údajů dvou z klimatického hlediska srovnatelných
zúčtovacích období.

(5) Dojde-li ke změně příjemce služeb v prů-
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běhu zúčtovacího období a nejsou-li známy odečty
naměřených hodnot měřidla podle zákona o metro-
logii, zařízení pro rozdělování nákladů na vytápě-
ní nebo instalovaného vodoměru k termínu změny,
poskytovatel služeb rozdělí

a) spotřební složku nákladů na vytápění podle
skutečné klimatické náročnosti příslušných částí
zúčtovacího období před a po termínu změny;
nejsou-li tyto údaje známy, podle přílohy č. 3
k této vyhlášce,

b) základní složku nákladů na vytápění v poměru
počtu dnů vytápění bytu nebo nebytového
prostoru před a po termínu změny příjemce slu-
žeb,

c) spotřební složku nákladů na poskytování teplé
vody včetně nákladů na spotřebovanou vodu
podle průměrného počtu osob rozhodných
pro rozúčtování služeb a počtu dnů zúčtova-
cího období, v případě rozúčtování podle pod-
lahové plochy jen podle počtu dnů zúčtovacího
období, které připadají na původního a nového
příjemce služeb, nedohodnou-li se původní
a nový příjemce služeb jinak,

d) základní složku nákladů na poskytování teplé
vody podle počtu dnů zúčtovacího období,
které připadají na původního a nového příjemce
služeb.

(6) Dojde-li ke změně příjemce služeb v prů-
běhu zúčtovacího období a jsou-li provedeny odečty
měřidla podle zákona o metrologii, zařízení pro roz-
dělování nákladů na vytápění nebo instalovaného vo-
doměru k termínu změny příjemce služeb, poskyto-
vatel služeb rozdělí

a) základní složku nákladů na vytápění v poměru
počtu dnů vytápění bytu nebo nebytového
prostoru před a po termínu změny příjemce slu-
žeb,

b) spotřební složku nákladů na vytápění v poměru
součtů zjištěných přepočtených náměrů instalo-
vaných měřidel podle zákona o metrologii nebo
zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění,

c) základní složku nákladů na teplo na poskyto-
vání teplé vody podle počtu dnů zúčtovacího
období, které připadají na původního a nového
příjemce služeb,

d) spotřební složku nákladů na teplo na poskyto-
vání teplé vody a náklady na spotřebovanou
vodu v poměru součtu náměrů bytových vodo-

měrů na teplou vodu, které připadají na původ-
ního a nového příjemce služeb.

(7) Nemá-li zúčtovací jednotka, byt či neby-
tový prostor svého příjemce služeb, rozumí se pří-
jemcem služeb vlastník zúčtovací jednotky.

§ 6

Vyúčtování nákladů na vytápění a nákladů
na poskytování teplé vody příjemcům služeb

Ve vyúčtování poskytovatel služeb, kromě ná-
ležitostí stanovených zákonem, uvede

a) za zúčtovací jednotku odděleně spotřebu tepla
na vytápění, spotřebu tepla na ohřev vody v GJ
a množství vody v m3 spotřebované na posky-
tování teplé vody,

b) za zúčtovací jednotku odděleně jednotkové
ceny tepla na vytápění a tepla spotřebovaného
na ohřev vody v Kč/GJ a vody spotřebované na
poskytování teplé vody v Kč/m3,

c) za zúčtovací jednotku celkové náklady v Kč od-
děleně na vytápění a na teplo spotřebované na
ohřev vody a na vodu spotřebovanou na posky-
tování teplé vody, podíly základních a spotřeb-
ních složek nákladů na vytápění a nákladů na
teplo spotřebované na ohřev vody v % a v Kč,

d) podlahovou plochu a započitatelnou podlaho-
vou plochu zúčtovací jednotky a bytu či neby-
tového prostoru příjemce služeb v m2, v případě
poskytování teplé vody průměrný počet osob
rozhodných pro rozúčtování služeb a za celou
zúčtovací jednotku v zúčtovacím období, sou-
čet skutečných a přepočtených náměrů instalo-
vaných měřidel podle zákona o metrologii nebo
zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění
zúčtovací jednotky a bytu či nebytového pro-
storu příjemce služeb, součet náměrů instalova-
ných vodoměrů za zúčtovací jednotku a náměr
instalovaných vodoměrů teplé vody v bytě či
nebytovém prostoru příjemce služeb a ve spo-
lečných prostorách zúčtovací jednotky rozúčto-
vávaných přímo mezi jednotlivé příjemce služeb
podle evidence spotřeb v m3, hodnoty podílu
nákladu příjemce služeb na vytápění, teplo na
ohřev vody a na vodu v teplé vodě,

e) měrnou spotřebu tepla na vytápění za zúčtovací
jednotku v zúčtovacím období vyjádřenou v GJ
na m2 započitatelné podlahové plochy,
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f) podíly nákladů připadající na příjemce služeb
s uvedením základních složek, spotřebních slo-
žek a celkových nákladů v Kč, a to zvlášť na
vytápění, na teplo na ohřev vody a na vodu
spotřebovanou na poskytování teplé vody,

g) koeficienty a součinitele použité pro přepočty
podlahové plochy nebo započitatelné podla-
hové plochy konkrétního bytu či nebytového
prostoru a pro přepočty odečtů měřidel podle
zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělo-
vání nákladů na vytápění u příjemce služeb.

§ 7

Přechodná ustanovení

(1) Vznik právních vztahů a nároky z nich
vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky
se posuzují podle vyhlášky č. 372/2001 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

(2) Rozúčtování a vyúčtování nákladů na vytá-

pění a nákladů na poskytování teplé vody mezi pří-
jemce služeb za zúčtovací období, které započalo
přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se pro-
vede podle vyhlášky č. 372/2001 Sb., ve znění účin-
ném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, a to
i v případě, že zúčtovací období skončí po nabytí
účinnosti této vyhlášky.

§ 8

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 372/2001 Sb., kterou se stanoví pra-
vidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na
vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové
vody mezi konečné spotřebitele, se zrušuje.

§ 9

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2016.

Ministryně:

Ing. Šlechtová v. r.

Sbírka zákonů č. 269 / 2015Strana 3326 Částka 109



Příloha č. 1 k vyhlášce č. 269/2015 Sb.
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 269/2015 Sb.
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Příloha č. 3 k vyhlášce č. 269/2015 Sb.
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