
Vysvětlení jednotlivých položek souhrnného vyúčtování 
 
 

 

 

Uživ. – počet osob užívajících (ne)bytový prostor podle 
měsíců a celkem za rok 
Vchod – celkový počet osob v zúčtovací jednotce podle 
měsíců  a celkem za rok 
Veškeré změny v počtu osob užívajících (ne)bytovou 
jednotku je nájemce/vlastník povinen písemně oznámit 
správci objektu, nejpozději však do 15-ti dnů ode dne, kdy 
ke změně došlo. Na dodatečně uplatňované změny v počtu 
osob není brán zřetel a reklamace z tohoto titulu nemohou 
být uznány. 

 

Celkový součet měrných jednotek (m3) podle poměrových 
měřidel (případně dle směrných čísel) v (ne)bytových 
prostorech náležících do zúčtovací jednotky. 

Celkový součet podlahových ploch všech (ne)bytových 
prostorů náležících do zúčtovací jednotky podle vyhlášky č. 
372/2001 Sb. slouží jako jmenovatel pro výpočet 
základního nákladu na ohřev TUV za měrnou jednotku 
(m2). 

Spotřeba měrných jednotek (m3) podle poměrových 
měřidel (v zúčtovacích jednotkách, kde nejsou instalována 
poměrová měřidla je spotřeba měrných jednotek (m3) 
určena dle vyhlášky č. 428/2001 Sb., tzn. směrná čísla). 

Zúčtovací jednotka – objekt je dům či blok, na který je 
dodavatelem fakturovaný celkový náklad za jednotlivá 
plnění spojená s užíváním (ne)bytových prostor. 

 

Celkový součet měrných jednotek (m3) všech (ne)bytových 
prostorů náležících do zúčtovací jednotky podle 
poměrových měřidel slouží jako jmenovatel pro výpočet 
spotřebního nákladu na ohřev TUV za měrnou jednotku 
(m3). 

Celkové množství měrných jednotek (osoby, kusy, byty) a 
celkových nákladů (Kč) v zúčtovací jednotce za služby a 
opravy spojené s užíváním společných prostor a zařízeních. 
Podílem celkových nákladů a množstvím měrných jednotek 
příslušné položky je stanovena výše nákladu za měrnou 
jednotku, která je podkladem pro výpočet celkového 
nákladu příslušné položky na (ne)bytovou jednotku. 

Rozdíl v měření určený jako poměr spotřeby podle 
poměrových měřidel (případně dle směrných čísel) v 
(ne)bytovém prostoru a celkovým součtem měrných 
jednotek podle poměrových měřidel (případně dle 
směrných čísel) v (ne)bytových prostorech náležících do 
zúčtovací jednotky vynásobený rozdílem celkového 
množství měrných jednotek (m3) v zúčtovací jednotce 
fakturované dodavatelem a celkovým součtem měrných 
jednotek podle poměrových měřidel (případně dle 
směrných čísel) v (ne)bytových prostorech náležících do 
zúčtovací jednotky. 

Zúčtovací jednotka – (ne)byt je (ne)bytová jednotka, na 
kterou je správcem vyúčtovaný celkový náklad za 
jednotlivá plnění spojená s jejím užíváním. 

 

Vyúčtování je provedeno v souladu s vyhláškou č. 372/2001 Sb. o pravidlech pro rozúčtování nákladů na vytápění a dodávku teplé užitkové vody, vyhláškou č. 428/2001 Sb. o dodávce vody a Pravidly o poskytování a rozúčtování plnění 
nezbytných pro užívání bytových a nebytových jednotek schválených Radou města Domažlice (u městských bytů; rozúčtování nemusí být provedeno v souladu s Pravidly o poskytování a rozúčtování plnění nezbytných pro užívání bytových a 
nebytových jednotek v případě, že je v nájemní smlouvě výslovně sjednáno jinak). 

Celkové množství měrných jednotek (m3, GJ) a nákladů 
(Kč) v zúčtovací jednotce za dodávku energií a vody 
fakturované dodavatelem. 

Podlahová plocha (ne)bytového prostoru podle vyhlášky č. 
372/2001 Sb., podle které je vypočten náklad základní 
složky pro ohřev TUV. 

Spotřeba měrných jednotek (m3) podle poměrových 
měřidel, podle které je vypočten náklad spotřební složky 
pro ohřev TUV. 

Celkové množství měrných jednotek (osoby, kusy, byty) 
příslušejících (ne)bytovému prostoru evidovaných 
správcem a nákladů (Kč) v zúčtovací jednotce za služby a 
opravy spojené s užíváním společných prostor a zařízeních. 


