Vysvětlení jednotlivých položek souhrnného vyúčtování za dodávku tepla – přední strana
Vyúčtování je provedeno dle rozhodnutí majitele (správce) domu (ZUJ) v souladu s vyhláškou č. 458/2000 Sb. a vyhláškou č. 372/2001 Sb. a zákonem č. 274/2001 Sb. ve znění vyhlášky č. 428/2001 Sb..
Započitatelná podlahová plocha (ne)bytového prostoru podle vyhlášky č. 372/2001 Sb., podle které je vypočten náklad základní
složky za dodávku tepla.
Celkové spotřební jednotky, podle kterých je vypočten náklad spotřební složky za dodávku tepla korigovaná korekčním
koeficientem (u (ne)bytových prostorů, které nedodržely spotřebu tepla v rozpětí ±40% průměrné spotřeby tepla na m2 v ZUJ).
* - Symbol značící dopočet náměru na IRTN neovlivněný uživatelem.
# - Symbol značící dopočet náměru na IRTN ovlivněný uživatelem (sankce dle vyhlášky č. 372/2001 Sb.).
Není-li uveden ani jeden ze symbolů, jsou spotřební jednotky vypočteny podle náměrů na IRTN.
Náklad základní složky (Kč) za měrnou jednotku (m2). Podrobněji vysvětleno na druhé straně.
Náklad spotřební složky (Kč) za měrnou jednotku. Podrobněji vysvětleno na druhé straně.
Korekční koeficient u (ne)bytových prostorů, které nedodržely spotřebu tepla v rozpětí ±40% průměrné spotřeby tepla na m2
v ZUJ, korigující spotřební složku na přípustnou minimální nebo maximální hranici.
Celkový náklad (Kč) za dodávku tepla za uvedené zúčtovací období v příslušném (ne)bytovém prostoru.

Vysvětlivky:
ZUJ – zúčtovací jednotka (bytová jednotka, nebytová jednotka nebo objekt – složený z (ne)bytových jednotek)
IRTN – indikátor rozdělování topných nákladů

Vysvětlení jednotlivých položek souhrnného vyúčtování za dodávku tepla – zadní strana
Vyúčtování je provedeno dle rozhodnutí majitele (správce) domu (ZUJ) v souladu s vyhláškou č. 458/2000 Sb. a vyhláškou č. 372/2001 Sb. a zákonem č. 274/2001 Sb. ve znění vyhlášky č. 428/2001 Sb..
Cena tepla za měrnou jednotku (Kč/GJ) pro dané zúčtovací období schválená Radou města Domažlice.
Celková spotřeba tepla v ZUJ za dané zúčtovací období.
Celkový součet započitatelných podlahových ploch všech (ne)bytových prostorů náležících do zúčtovací jednotky (objektu) podle
vyhlášky č. 372/2001 Sb.. Slouží jako jmenovatel pro výpočet základního nákladu za měrnou jednotku (m2)
Celkový součet náměrů IRTN ve všech (ne)bytových prostorech náležících do ZUJ (objektu). Slouží jako jmenovatel pro výpočet
spotřebního nákladu za měrnou jednotku, nedochází-li v ZUJ ke korekci podle odst. 4. §4 vyhlášky 372/2001 Sb..
Spotřební složka nákladů (ne)bytových prostorů, které dodržely spotřebu tepla v rozpětí ±40% průměrné spotřeby tepla na m2
v ZUJ.
Součet spotřebních jednotek (ne)bytových prostorů, které dodržely spotřebu tepla v rozpětí ±40% průměrné spotřeby tepla na m2
v ZUJ.
Náklad základní složky (Kč) za měrnou jednotku (m2) vypočtený podílem nákladu základní složky a započitatelných
podlahových ploch všech (ne)bytových prostorů náležících do zúčtovací jednotky (objektu).
Náklad spotřební složky (Kč) za měrnou jednotku vypočtený podílem nákladu spotřební složky nebo upraveného nákladu
spotřební složky, dochází-li v ZUJ ke korekci a celkového součtu spotřebních jednotek IRTN ve všech (ne)bytových prostorů
náležících do zúčtovací jednotky (objektu) nebo upraveného počtu spotřebních jednotek, dochází-li v ZUJ ke korekci.
Průměrná spotřeba tepla (GJ) na m2 v ZUJ .
Celkové (vypočtené) spotřební jednotky vypočtené vynásobením sloupce č. 9 a 10, které jsou podkladem pro výpočet nákladu
spotřební složky.
Odečtené odpařené (naměřené) dílky podle IRTN. Nebylo-li možné z nějakých důvodů odečíst spotřebu, je tato hodnota
vypočtena podle podmínek stanovených vyhláškou č. 372/2001 Sb..
Celkový ohodnocovaní koeficient vypočtený vynásobením sloupců č. 5, 6 a 7.
Přehled počtu ochlazovaných stěn (PO – podlaha, ST – strop), jejich orientaci podle světových stran (V – východ, Z – západ, S –
sever, J – jih) a poloze v domě (nadzemní podlaží).
Koeficient zohledňující polohu místnosti z hlediska orientace podle světových stran, počtu ochlazovaných stěn a poloze v domě.
Tento koeficient vychází ze sloupce č. 8.
Koeficient (Kc) přechodu tepla z otopného tělesa do IRTN.

