BYTOVÉ DRUŽSTVO TRNOVANY, Masarykova 285, TEPLICE
PRAVIDLA
pro rozú tování služeb spojených s užíváním bytu

Pravidla jsou stanovena se z etelem na vyhlášku Ministerstva pr myslu a obchodu R .245/95 Sb, 85/98 Sb,
152/2001 Sb, 224/2001 Sb, 372/2001 Sb o dodávkách tepla a teplé užitkové vody a jejich rozú tování ve zn ní
pozd jších p edpis .

l. 1
Náklady na teplo pro vytáp ní
1.

se v zú tovací jednotce osazené m i i tepla rozú tují ve dvou složkách:
a) základní složce ve výši 40% celkových náklad (tj. hodnot nam ených na
faktura ním m idle) a na spot ebitele se rozú tují podle m2 zapo itatelné
plochy bytu
b) spot ební složce ve výši 60% celkových náklad (tj. hodnot nam ených na
faktura ním m idle) se rozú tují podle údaj na m idle tepla v byt .
V p ípadech, kdy nebude umožn n ode et m ených hodnot v byt nebo dojde
k úmyslnému poškození m i , tvo í spot ební složka 1,6 násobku pr m rné hodnoty
spot ební složky náklad p ipadající na 1 m2 zapo itatelné podlahové plochy zú tovací
jednotky.

2.

V zú tovací jednotce, kde nejsou m i e tepla nebo indikátory, se náklady na vytáp ní
dané faktura ním m idlem, rozú tují na spot ebitele podle zapo itatelné plochy bytu,
nebytového prostoru , vynásobené koeficientem dle p ílohy vyhl. 372/01 Sb
- koeficient byt a obytných místností 1,0
- koeficient pro nebytové prostory, podle zp sobu jejich využití, od 1,0 až 1,4.

l. 2
Náklady na dodávku teplé užitkové vody
1.

Náklady na oh ev užitkové vody (dále TUV) p ipadající na zú tovací jednotku se
rozd lí na 2 složky:
a) základní ve výši 30% celkových náklad podle faktura ního m idla a rozd lí se
mezi spot ebitele podle m2 zapo itatelné podlahové plochy bytu
b) spot ební ve výši 70% celkových náklad podle faktura ního m idla a rozd lí se
mezi spot ebitele podle údaj pom rových m idel v bytech spot ebitel (vodom r )

2.

Náklady na vodu jako surovinu pro oh ev p ipadající na zú tovací jednotku se rozd lí
podle nám r instalovaných pom rových m idel (vodom r ) u kone ných spot ebitel .

3.

Neumožní-li kone ný spot ebitel p es opakované upozorn ní ode ty vodom r , nebo je
ovlivní, iní v daném zú tovacím období u tohoto spot ebitele spot ební složka náklad
trojnásobek pr m rné hodnoty spot ební složky náklad p ipadající na 1m2 podlahové
plochy zú tovací jednotky.P i výpo tu se postupuje podle p íl. .2 vyhl.372/01 Sb

4.

V p ípad vadného vodom ru se spot ebiteli rozú tuje spot eba ve výši pr m rné spot eby
V p edcházejícím období.

l. 3
Náklady na dodávku studené vody
Náklady zú tovací jednotky se rozú tují na spot ebitele ve výši spot eby zú tované dodavatelem podle
faktura ního m idla:

1.
2.

3.

V zú tovací jednotce pln osazené vodom ry na studenou vodu se náklady rozú tují na spot ebitele podle
pom rových m idel v bytech a rozdíl mezi faktura ním m idlem dodavatele se rozú tuje na spot ebitele
podílem m ené spot eby na celkových nákladech zú tovací jednotky
V zú tovací jednotce, která není pln osazena vodom ry na studenou vodu, protože to nájemníci
neumožnili nebo jejich instalaci odmítli, budou náklady t mto nájemník m bez vodom r rozú továny ve
výši rozdílu mezi celkovými náklady jednotky a náklady za spot ebu v jednotce m enou na jednotlivých
pom rových m idlech (vodom r ) nájemník . Tento rozdíl bude rozú tován na byty bez vodom r podle
m2 zapo itatelné plochy bytu.
Neumožní-li kone ný spot ebitel p es opakované upozorn ní ode ty vodom r , nebo je
ovlivní, iní v daném zú tovacím období u tohoto spot ebitele spot ební složka náklad
trojnásobek pr m rné hodnoty spot ební složky náklad p ipadající na 1m2 podlahové
plochy zú tovací jednotky.

l. 4

Náklady na servis m idel(tepla, TUV, studené vody), na ode ty spot eb a jejich ro ní zú tování, fakturované
dodavatelem se rozú tují podle po tu jednotlivých m idel v byt .

l. 5
Náklady na osv tlení spole ných prostor
Náklady na osv tlení spole ných prostor a za ízení domu se rozú tují na spot ebitele ve výši náklad
zú tovaných dodavatelem pronajimateli, zú tovací jednotkou je m2 celkové plochy bytu.

l.6
Náklady na servis výtah
Náklady za servis výtah platí nájemci, kte í výtah používají, avšak vždy nájemci byt od t etího nadzemního
podlaží. Zú tovací jednotkou je m2 celkové podlahové plochy bytu

l. 7
Náklady na služby v ubytovacím za ízení
Veškeré náklady na služby spojené s užíváním obytných místností v Dom s do asným ubytovacím za ízením
v etn náklad na správce objektu se stanovují paušálem a nezú továvají se.

l. 8
Náklady na fekální službu
Se rozú tují ve výši náklad zú tovaných dodavatelem pronajímateli, zú tovací jednotkou je m2 celkové plochy
bytu.

l. 9
Náklady na svoz tuhého domovního odpadu

(budou-li nájemci povinni tuto službu hradit)

se rozú tují ve výši náklad zú tovaných pronajímateli, jednotkou pro zú tování je m2 celkové plochy bytu

l.10
Používání prádelen a mandl v domech

Hradí se p i jejich použití osob , pov ené pronajímatelem. Cena služeb se stanovuje individueln vnit ním
p edpisem v pr b hu roku v návaznosti na platné ceny energií.Pov ené osoby ji obdrží na provozovn družstva
po átkem každého roku a vždy p i zm n cen energií.

l.11
Zm na nájemce v pr b hu zú tovacího období
Dojde-li v pr b hu zú tovacího období ke zm n nájemce, postupuje se:
1.

P i vým n byt nebo p i p evodu lenských práv a povinností budou služby zú továny
poslednímu nájemci bytu.Na vzájemném vyrovnání se musí ú astníci uvedených zm n dohodnout sami.

2. V p ípad doloženého úmrtí nájemce budou služby zú továny na n j za období do doby
vrácení vyklizeného bytu poz stalými a bude sou ástí d dického ízení
2.

P i vrácení vyklizeného bytu z jiného d vodu než v bod 2) a p i p id lení volného bytu
Budou služby zú továny každému nájemci samostatn za období, kdy byl každý nájemcem bytu.

l.12
Spole ná a záv re ná ustanovení
1.

Ceny za služby se rozú továvají ve výši náklad zú tovaných dodavatelem služeb
pronajímateli.

2.

Ceny za služby poskytované pronajímatelem se rozú továvají ve skute né doložitelné
výši.

3.

Zapo itatelná podlahová plocha pro rozú tování náklad na teplo a dodávku TUV je
podlahová plocha všech místností v byt po ode tení lodžie i balkonu, v etn balkon
a lodžií zasklených

4.

V pr b hu roku smí pronajímatel, po p edchozím oznámení nájemci, zm nit výši
m sí ních záloh na služby spojené s bydlením tak, aby odpovídaly p edpokládaným
ro ním náklad m (aktuelní cen služby, p edpokládané spot eb služby, v návaznosti
na zm nu po tu osob domácnosti, p i zm n rozsahu poskytovaných služeb)
Ze stejných d vod a za stejných podmínek mohou být upraveny i m sí ní paušály na
služby.

5.

Pokud se nájemce bez v domí a souhlasu pronajímatele odpojí od vnit ního rozvodného
za ízení úst edního vytáp ní zú tovací jednotky, je povinen platit úhradu za poskytování
úst edního topení.Pokud je odpojen se souhlasem pronajímatele, rozú tuje se mu základní
složka náklad .Totéž platí u dodávek TUV.

6.

Ode ty m i tepla a vodom r v bytech se provádí tak, aby byly ukon eny k 30.6. a
k 31.12. každého roku, nejmén však k 31.12. každého roku

7.

Zálohy na služby spojené s bydlením se zú tují proti náklad m za kalendá ní rok.
Vyú tování služeb obdrží spot ebitel (nájemce) do 4 m síc od ukon ení kalendá ního roku

8.

Reklamace na vyú tování služeb lze uplatnit u pronajímatele písemn nejpozd ji do 21
kalendá ních dn od doru ení vyú tování.Na pozd jší reklamace nebude brán z etel

9.

Nedoplatky z vyú tování služeb je povinen uhradit nájemce pronajimateli nejpozd ji do p ti m síc od
skon ení zú tovacího období. Poštou oznámená a nájemcem nevyzvednutá zásilka se považuje za

doru enou. P eplatky z vyú tování služeb budou vráceny pronajimatelem složenkou, která jim bude
doru ena eskou poštou, nebo na ú et nájemce, nejpozd ji do 5 m síc od skon ení zú tovacího období.
10. Nájemc m, u kterých bude p i vyú tování služeb vykázán p eplatek, ale budou mít
v i pronajimateli závazek z p edchozích období, bude proveden vzájemný zápo et pohledávek a závazk
11. Tato pravidla pro rozú tování služeb spojených s bydlením se vztahují na objekty ve
vlastnictví Bytového družstva Trnovany, Masarykova 285, Teplice a byla schválena p edstavenstvem
Bytového družstva Trnovany.

