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VYHLÁŠKA
ze dne 4. října 2006
o stanovení způsobu rozdělení nákladů za
dodávku tepelné energie při společném
měření množství odebrané tepelné energie
na přípravu teplé užitkové vody pro více
odběrných míst
Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98 odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb., o
podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně
některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 670/2004 Sb., (dále jen "zákon") k
provedení § 76 odst. 3 písm. e) zákona:

§1
(1) Náklady na dodávku tepelné energie, které odpovídají jejímu množství a její ceně za
jednotkové množství, se stanoví na každé odběrné místo1).
(2) Náklady na dodávku teplé užitkové vody (dále jen "teplá voda") při její společné přípravě
a společném měření pro více odběrných míst zahrnují veškeré náklady, které odpovídají
hospodárnému, spolehlivému a bezpečnému provozu zdroje tepelné energie, rozvodného
tepelného zařízení a odběrného tepelného zařízení a které byly vynaloženy na zajištění
dodávky teplé vody do všech odběrných míst.
(3) Je-li instalováno ve všech odběrných místech dodávky teplé vody měřicí zařízení2)
odebraného množství teplé vody i odebraného množství tepelné energie v teplé vodě, účtuje se
dodávka odběratelům podle údajů těchto měření.
(4) Není-li možné při společném měření dodávky teplé vody určit množství dodávané tepelné
energie pro přípravu teplé vody, využijí se po nezbytnou dobu ke stanovení množství tepelné
energie údaje o změřeném množství studené vody odebrané pro přípravu teplé vody a údaje o
spotřebovaném množství tepelné energie pro její ohřev v časově srovnatelném období v
předchozím kalendářním roce.
(5) Pokud vlastníci objektů nebo jejich částí s jedním společným, technologicky propojeným
odběrným tepelným zařízením, jednou společnou tepelnou přípojkou a jedním společným
odběrným místem dodávky se spolu navzájem nedohodnou o způsobu rozdělování nákladů,
které připadnou na jednotlivé objekty nebo jejich části, náklady na dodávku tepelné energie se
rozdělují na jednotlivé objekty nebo jejich části poměrně podle jednotným způsobem
určených podlahových ploch3).

§2
(1) Nedojde-li k dohodě podle § 76 odst. 3 písm. e) zákona o způsobu rozdělení nákladů na
dodávku teplé vody při společné přípravě a společném měření množství tepelné energie a
vody pro více odběrných míst, rozdělení nákladů na jednotlivá odběrná místa se provede
takto:
a) náklady na tepelnou energii k přípravě teplé vody ve společné přípravně a na její dodávku
do všech odběrných míst se dělí na složku základní a spotřební, přičemž základní složka
činí 30 % a spotřební složka činí 70 % nákladů,
b) základní složka nákladů se rozdělí na jednotlivá odběrná místa podle podlahové plochy3)
prostorů užívaných jednotlivými odběrateli; nepředá-li odběratel dodavateli údaje o
podlahové ploše bytů a nebytových prostorů nebo předá-li údaje nepřesné, určí se
podlahová plocha podle velikosti objektu a s přihlédnutím k rozsahu odběru, charakteru
spotřeby a způsobu užití teplé vody,
c) spotřební složka nákladů na tepelnou energii k přípravě teplé vody a náklady na dodávku
vody pro přípravu teplé vody a její stokování se rozdělí poměrně podle údajů měření2)
odběru teplé vody v odběrných místech dodávky; do doby instalace měření dodaného
množství teplé vody v odběrném místě se použije součet údajů z měření spotřeby teplé
vody podle vodoměrů2) instalovaných u konečných spotřebitelů,
d) nejsou-li známy údaje z měření podle písmene c) ze všech odběrných míst dodávky z
důvodu, že nebylo dosud instalováno v odběrném místě dodávky měření dodaného
množství teplé vody, nebo nebyl-li odběratelem předán dodavateli teplé vody součet údajů
z měření spotřeby teplé vody podle vodoměrů instalovaných u konečných spotřebitelů,
rozdělí se spotřební složka nákladů stejným způsobem jako složka základní podle písmene
b),
e) není-li dodavatelem ve všech odběrných místech instalováno měření dodaného množství
teplé vody a jsou-li rozdílné údaje mezi změřeným množstvím dodané teplé vody v její
společné přípravně a součtem údajů z odběrných míst s instalovaným měřením a údajů z
vodoměrů v konečné spotřebě, pak,
1. pokud údaj měření ve společné přípravně je nižší než součet údajů z měření ve všech
odběrných místech, nebo když údaj měření ve společné přípravně je vyšší o méně než 15
% oproti součtu údajů měření ze všech odběrných míst, rozdělují se náklady spotřební
složky podle písmene c), nebo
2. pokud údaj měření ve společné přípravně je vyšší o 15 % nebo více než součet údajů z
měření ve všech odběrných místech, rozdělují se náklady spotřební složky ze všech
odběrných míst odpovídající součtu údajů z měření ve všech odběrných místech podle
písmene c), zbývající náklady jako základní složka podle písmene b).

§3
Vyhláška č. 224/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozdělení nákladů za dodávku
tepelné energie na jednotlivá odběrná místa, se zrušuje.

§4
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.

Ministr:
Ing. Říman v. r.
1) § 2 odst. 2 písm. c) bod 7 energetického zákona.
2) Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.
3) Vyhláška č. 372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou
energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné
spotřebitele.

