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Seznam použitých zkratek 

České zkratky 

E-ITN   Elektronický indikátor topných nákladů 

FÚaO   Fond údržby a oprav 

RTN   Rozdělovač topných nákladů 

SV   Studená voda 

SIPO   Sdružené inkaso plateb obyvatelstva 

TRV   Termostatický regulační ventil 

TUV   Teplá užitková voda 

UT   Ústřední topení 
 

 

Cizojazyčné zkratky 

LED   Light Emitting Diode 
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1. Úvod 
Každý z nás potřebuje životní prostor pro odpočinek, zábavu popřípadě 

k založení rodiny. Představy o tom jak bydlet se odvíjejí od možnosti jak si bydlení, 

tedy byt pořídit. Uspokojit tento základní lidský požadavek závisí na schopnosti 

získat finanční prostředky na pořízení domu nebo bytu. Řada z nás tento problém 

řeší stavbou nebo koupí domu, pořízením nájemního bytu či členstvím v bytovém 

družstvu. 

K výběru tématu diplomové práce mne přivedla osobní zkušenost s vedením 

bytového družstva. V roce 2006 začalo město Litvínov s druhou vlnou privatizace 

svého bytového fondu. Základní podmínkou privatizace, kterou vedení města 

Litvínova formulovalo ve své vyhlášce, byl prodej bytových domů jen bytovým 

družstvům. Stávající uživatelé bytů v našem domě stáli před volbou stát se členy 

již existujícího bytového družstva, nebo založit si vlastní bytové družstvo. Po 

zhodnocení kladů a záporů těchto možností a velice bouřlivých diskusích jsme 

v druhé polovině roku 2006 založili vlastní bytové družstvo. 

Tím, že jsme si jako uživatelé bytového domu s dvaatřiceti byty založili 

vlastní bytové družstvo, jsme plně převzali odpovědnost za ekonomickou, 

technickou a sociální kvalitu svého bydlení. V době kdy je kladen velký důraz na 

tržní principy, jinak řečeno na ekonomickou podstatu věci, je také nanejvýš nutné 

udržet přijatelné sociální klima uvnitř společenství členů bytového družstva. To 

znamená sladit technicko-ekonomické požadavky na provoz a údržbu bytového 

domu s finančními a sociálními možnostmi jeho uživatelů. Dosažený konsensus je 

základem při zajišťování dobré úrovně bydlení. 

Cílem práce je rozbor požadavků a nákladů na bydlení, údržbu bytového 

domu, hledání a nalézání ekonomických příležitostí na snižování nákladové a 

energetické náročnosti bydlení. Vytvořit soulad mezi potřebami a možnostmi na 

jedné straně a platební schopností členů bytového družstva na straně druhé tak, 

aby byl zajištěn obecně přijatelný standard v bydlení členů bytového družstva. 
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2. Struktura náklad ů na údržbu a provoz bytového domu 
Struktura nákladů na údržbu a provoz bytového domu se odvíjí od míry 

opotřebení, užívání a spotřeby technického a stavebního vybavení obytného 

domu. V druhé řadě legislativními požadavky zajištění provozu domu, jako jsou 

revize zařízení a předepsané kontroly vybavení domu. Za třetí plnění zákonných 

povinností kterými je vedení účetnictví, platba daně z nemovitosti, pojištění 

bytového domu. Z výše uvedeného pohledu lze náklady rozdělit na náklady 

pravidelné a nepravidelné. Náklady pravidelné vycházejí s předvídatelných 

činností. Předvídatelné činnosti jsou zpravidla ošetřeny smlouvou s dodavatelem 

služby. Služba je hrazena měsíčním nebo ročním paušálem, který tvoří jedinou 

položku služby. 

Pohyblivou složkou celkových nákladů, jsou náklady jejichž velikost závisí od 

míry využívání zařízení domu (el. energie, voda) nebo intenzity používání služby 

např., zásahy pro znovu uvedení výtahu do provozu, opravy topení a rozvodů 

vody. 

Definice mezi pravidelnými a nepravidelnými náklady není v mnoha 

případech zřetelná. Monotónnost využívání některých služeb vede často ke 

pravidelnosti nákladu, i když náklady, poplatky jsou smluvně definovány jako 

závislé na míře využívání služby. 

2.1. Popis bytového domu 

Jako modelový příklad pro analýzu nákladů je použit bytový dům malého 

bytového družstva. Bytový dům je umístěn v téměř v centru města o 30 000 

obyvatelích v Severních Čechách. Bytový dům včetně pozemku je ve vlastnictví 

bytového družstva. Parametry obytného domu a bytů jsou zapsány v tab. 1. 

V bytovém domě je šest typu bytů dle velikosti podlahové plochy. Půdorysy bytu 

jsou zobrazeny v příloze č. 4. 

Bytový dům má provedeno vnější zateplení kontaktním systémem 

(polystyrénové desky). Dvacet let stará dřevěná okna byla v roce 2008 nahrazena 

plastovými. 
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2.2. Náklady na pravidelnou údržbu bytového domu 

Náklady na plánovanou údržbu domu lze zařadit mezi pravidelné náklady. 

Typickým příkladem těchto nákladů jsou pravidelné revize výtahu spojené 

s drobnou údržbou. Rozsah revize a četnost kontrol výtahu definuje zákon, proto 

lze tuto činnost poměrně snadno zkalkulovat. Z dalších činnosti, jejichž 

nákladovost lze předpovědět jsou pravidelné revize elektrického zařízení a 

protipožární výbavy obytného domu. Pravidelným nákladem plánované údržby 

bytového domu jsou náklady spojené s úklidem domu. Když intenzita úklidu je 

závislá na počtu pohybujících se osob uvnitř domu a v nemalé míře na ročním 

období. Náklady na úklid bytového domu je hrazeny stálou měsíční platbou, která 

je definována dlouhodobou smlouvou, příloha 1: Náklady na pravidelnou údržbu 

bytového domu. 

2.3. Náklady na provoz bytového domu 

Náklady na provoz bytového domu jsou nepravidelnou složkou celkových 

nákladů. Jejich velikost závisí od míry využívání zařízení domu (el. energie, voda) 

nebo intenzity používání služby např., zásahy pro znovu uvedení výtahu do 

provozu, opravy topení a rozvodů vody při poruchách, příloha 2: Náklady na 

provoz obytného domu. 

2.4. Náklady na finan ční služby 

Nákladem za finanční služby je vedení účetnictví, služby banky a pojišťovny. 

S ohledem na pohyb a objem finančních prostředků bytového družstva, jsou 

náklady za finanční služby předvídatelné, proto je lze považovat za náklady 

pravidelné. I když smlouvy s těmito institucemi definují fixní platby stejně tak platby 

závislé na množství a intenzitě využívání služeb, například platby za počet 

položek. S ohledem na monotónnost finančních činností bytového družstva dané 

správou bytového domu, lze tyto náklady považovat za pravidelné. 
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Příkladem této monotónnosti jsou služby banky. Platby za služby banky lze popsat 

následujícím způsobem: 

• platba za vedení účtů 

• splátka úvěru 

• platby za výpisy s elektronické zpracování 

• úroky z úvěru a vkladu 

Jako příklad pravidelnosti nákladu lze uvést splátku úvěru anuitou. Anuita je 

konstantní platba po smluvené období. V našem případě pravidelnou splátkou 

úvěru. Platba je složena ze splátky jistiny a úroku. Její výše je ve zvoleném období 

neměnná, plynule se mění pouze poměr mezi splátkou jistiny (úmorem) a úrokem, 

kdy zpočátku je vyšší poměr mezi úrokem a splátkou jistiny. Na konci doby 

splatnosti se poměr posunuje ve prospěch splátky jistiny. 

Další zdánlivě pohyblivou položkou bankovních služeb může být úrok z výnosu 

vkladu na účtu bytového družstva. Pohyblivost výnosu úroku umrtvují podmínky 

jeho vzniku. Měsíční úrok z částky vedené na podnikatelském účtu bytového 

družstva, v našem případě 500 000 Kč je ve výši 0,02 %. V absolutní hodnotě 

činní 8,33 Kč měsíčně. Velkost hodnota úrokového výnosu nemá žádný praktický 

dopad na rozpočet bytového družstva v souvislosti se strukturou nákladů. 

Tab. 1: Parametry bytového domu 

Položka Hodnota Položka Hodnota 
Podlahová plocha 1823,31 m2  Domovní vchody 2  
Zastavěný pozemek 200 m2  Bytů na podlaží 4  
Počet bytů 32  Bydlících osob 77  
Podlaží 8  Členů družstva 43  
1. typ bytu - plocha  58,34 m2  4. typ bytu - plocha 58,83 m2  
2. typ bytu - plocha 39,55 m2  5. typ bytu - plocha 45,37 m2  
3. typ bytu - plocha 72,26 m2  6. typ bytu - plocha 61,27 m2  
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3. Náklady na energie obytného domu 
Náklady na energie bytového domu jsou učeny druhem spotřebované 

energie a cenou za jednotku této energie. Bytový dům tj. obyvatelé tohoto domu 

používají energii elektrickou a tepelnou. Elektrickou energii pro provoz výtahu a 

osvětlení společných prostor. Tepelnou energii na vytápění domu a ohřev teplé 

užitkové vody. V příloze 3: Spotřeba energií a vody, jsou uvedeny druhy 

spotřebované energie a objemu vody s cenami za rok 2008. 

3.1. Rozdělení náklad ů na UT, TUV a SV 

Prodejním místem tepelné energie, TUV a SV je pata objektu. Náklady jsou 

předány správci objektu ve formě faktur za časovou jednotku, zpravidla kalendářní 

rok. Bytová měřidla tj. vodoměry a rozdělovače topných nákladů slouží 

k přerozdělení nákladů bytového domu mezi jednotlivé uživatele bytu. Vlastní 

rozúčtování nákladů na jednotlivé byty je prováděno na základě smlouvy mezi 

bytovým družstvem a poskytovatelem služby v souladu s vyhláškou [5], kterou se 

stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii a vyhlášky [8], kterou 

se provádí zákon o vodovodech a kanalizací. 

Náklady na UT a TUV jsou rozděleny na základní složku, která se rozděluje 

dle započitatelné podlahové plochy, a spotřební složku, která se rozděluje dle 

údajů bytových měřidel, příloha 8: Vyúčtování služeb spojených s bydlením. 

Tab. 2: Poměrné rozdělení složek 

3.2. Určení záloh – budoucího nákladu na teplo a vodu 

Určení výše zálohy za teplo a vodu představuje citlivý problém. Drtivá většina 

uživatelů bytů preferuje v konečném vyúčtování nákladů za UT, TUV a SV 

přeplatek. Nedoplatek způsobuje frustraci a zužuje komunikaci na otázku „Proč já 

mám nedoplatek a ostatní přeplatky“. 

Položka Základní složka Spot řební složka 
Teplo 40 – 50 %  50 – 60 %  
Ohřev TUV 30 %  70 %  
SV v TUV 0 %  100 %  
SV (vodné stočné) 0 %  100 %  
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Optimální výše přeplatku, vycházející z praktických zkušeností, odpovídá hodnotě 

jedné měsíční zálohy za teplo a vodu. Velikost jedné měsíční zálohy představuje 

zaokrouhleně 8% hodnotu z celoroční zálohy. Příliš velké zálohy vytvářejí „mrtvé“ 

finanční prostředky na účtu družstva a jistým způsobem zkreslují pohled na stav 

účtu. Z praktických důvodů jsme přistoupily ke dvěma způsobům určení záloh za 

teplo a vodu: 

• Velikost záloh si definuje dle svých zkušeností a očekávání uživatel 

bytu sám 

• Částka zálohy pro nadcházející období je určena dle vztahu (1.0) 

 

Omezujícími podmínkami tohoto návrhu je fakt, že součet záloh všech 

uživatelů bytů nesmí být menší než celková záloha za bytový dům definována 

v každoročně obnovovaném dodatku ke smlouvám o dodávce tepla a vody. 

Z praktické zkušenosti plyne, že ideální zálohou za teplo a vodu pro bytový dům je 

celková smluvně definovaná záloha dodavatelem, zvýšená o deset procent. Pokud 

si uživatel bytu definuje příliš malou zálohu riskuje v konečném vyúčtování 

nedoplatek. Pokud uživatel zvolí velkou zálohu, vytváří si z účtu družstva „spořící 

účet“ s nulovým úrokem. V případě, že konečný součet všech záloh bytů odpovídá 

celkové smluvně dané záloze bytového domu, není důvod vyvíjet tlak na změnu 

velikosti zálohy jednotlivých uživatelů bytů. 

Výše záloh a konečných nákladů je veřejnou věcí. Proto jsou údaje o výši 

záloh, nákladech na UT, TUV a SV zveřejňovány na vývěsce bytového družstva a 

dále jsou tyto údaje k dispozici členům družstva v elektronické podobě. Tyto 

informace tvoří část veřejné kontroly na tokem finančních prostředků přes účet 

bytového družstva. 

)1(1 ncnn nnNZ ++⋅=+  (1.0)  

Zn+1 – Částka zálohy v budoucím období 
Nn – Skutečný náklad za teplo a vodu v minulém období [Kč] 
nc – navýšení ceny oproti minulému období, zpravidla 5 % 
nn – pojistka proti nedoplatku, vyjadřuje nejistotu odhadu spotřeby. Empiricky 

určená hodnota 8 %. 
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3.3. Měření tepla 

3.3.1. Vlastnosti tepla 

Způsob rozdělení nákladů na tepelnou energii vyplývá z vlastností tepla 

a způsobu šíření. Základní vlastností tepla je, že se vždy šíří od místa s vyšší 

teplotou k místu s nižší teplotou. Teplo se prostředím šíří třemi základními 

způsoby: 

a) vedením - kondukci se tepelná energie postupně šíří v nepohyblivé 

hmotě 

b) prouděním - konvekci, dochází k přenosu tepla v důsledku proudění 

a promíchávání různě ohřátých částí hmoty 

c) tepelným zářením - sálání či radiaci dochází k vyzařování energie ze 

zdroje ve formě elektromagnetických vln a jeho následnému 

pohlcování ozařovaným tělesem 

Tepelná energie se může šířit vedením a prouděním pouze v prostředí, které 

je vyplněno látkou. Příčinou šíření je neustálý pohyb částic hmoty. Vzájemným 

působením mezi jednotlivými částicemi (např. srážkami) dochází k předávání 

kinetické energie a to tak dlouho, dokud nedojde k vyrovnání teplot. 

Pro šíření tepla v prostředí bytového domu prostřednictvím otopných těles se 

aplikují jen dva způsoby šíření tepla a to vedením nebo prouděním. Teplonosnou 

látkou je voda nebo vzduch 

3.3.2. Měření tepla na vstupu domu 

Podstatnou část nákladů 78 % finančního objemu, tvoří spotřeba tepla. 

Množství dodaného tepla je měřeno na vstupu domu, tzv. patě domu měřičem, 

který z rozdílu teplot a proleklého objemu vody jako nosného media tepla vypočítá 

odebranou tepelnou energii pro ústřední topení bytového domu. Vztah mezi 

teplotou vody na vstupu a výstupu včetně proleklého objemu definuje vzorec: 

( )21 ttmcQ −⋅=  (2.0)  

Q – předané množství tepla [J] t1 – teplota vody na vstupu [°C] 
m – hmotnost průtočného objemu vody [kg] t2 – teplota vody na výstupu [°C] 
c – měrná tepelná kapacita [J·kg-1 ·°C -1]  
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Z praktického hlediska je množství vody měřeno v objemových jednotkách 

m3 a po vynásobení specifickou hustotou vody je objemový průtok převeden na 

hmotnostní. 

ρ⋅= Vm  (2.1)  

3.3.3. Měření odebraného tepla v bytech 

Pro měření odebraného tepla v bytech se používá elektronický indikátor 

topných nákladů, zkráceně E-ITN. Indikátor E-ITN je určen k rozdělování nákladu 

na vytápění místností u jednotlivých uživatelů ve společném bytovém objektu. 

Indikátory E-ITN se vyrábějí v několika typových řadách, další popis se bude týká 

indikátoru E-ITN 30.2x. 

Indikátor je osazený se dvěma teplotními snímači. První snímač měří teplotu 

povrchu otopného tělesa, druhý snímač měří teplotu okolního prostředí. Počátek 

registrace: teplota snímače na otopném tělese ≥ 23 °C a teplotní rozdíl mezi 

střední teplotou teplonosné látky a teplotou okolí ≤ 5 K. Přístroj je vybaven 

elektronickou pojistkou a průběžnou kontrolou teploty okolí, při pokusu o tepelné 

ovlivnění se indikátor přepne do jednosnímačového režimu (měří se jen teplota na 

otopném tělese). Odečet údajů z indikátoru lze provádět přes radiové rozhraní 

nebo přes infra port. 

Data dostupná prostřednictvím infrarozhraní: 

• sériové číslo indikátoru 

• datum začátku účtovacího období 

• náměr za minulé topné období 

• stavy měsíčních náměru až 11 měsíců zpět 

• datum odečtu 

• aktuální hodnota náměru 

• měsíční max. teploty snímače na otopném tělese 

• měsíční min. teploty snímače na otopném tělese 

• průměrné měsíční teploty snímače na otopném tělese 

• měsíční počet dnu provozu indikátoru 

• datum porušení elektronické plomby Obr. 1: E-ITN 
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Shrnutí, dvousnímačové indikátory zaznamenávají teplotu otopného tělesa, 

která je rozdílově korigována údajem druhého čidla. Rozdíl teplot může být 

upraven opravnými konstantami přímo v mikroprocesoru indikátoru nebo až při 

zpracování výsledků. Výsledkem matematické operace procesoru je určitý počet 

dílků závislý na rozdílu teplot v bytě a na topném tělese a dobou trvání. 

3.3.4. Rozdělení náklad ů na teplo 

Vzhledem k tomu, že šíření tepla podléhá fyzikálním zákonům a nikoliv 

vlastnickým vztahům. Šíří se teplo z prostředí teplejšího do prostředí studenějšího; 

od teplejšího bytu kde se topí k chladnějšímu bytu kde se netopí. Je zcela logické, 

že soused jehož byt je ohříván teplem druhého souseda se také podílí na 

nákladech za toto teplo. Poměr rozdělení celkových nákladů definuje vyhláška [5]. 

Celkové náklady na teplo jsou rozděleny mezi uživatele bytu následujícím 

způsobem. Čtyřicet procent celkových nákladů na teplo je rozděleno mezi 

uživatele dle plochy jejich bytů, tzv. základní složka. 

Zbývajících 60 % nákladu je rozdělen mezi uživatele bytů dle náměrů na jejích 

RTN tak, že se korekcí dílků určí náklad na jednotku náměru a tato hodnota se 

vynásobí počtem naměřených jednotek konkrétního uživatele bytu, tzv. spotřební 

složka. Matematicky lze dikci zákona vyjádřit následujícím způsobem: 

 

Ni  – náklady na teplo uživatele bytu 
Nc – celkové náklady na teplo v bytovém domě 
Pli – podlahová plocha bytu 
Plp – podlahová plocha průměrného bytu 
Plc – celkový součet podlahové plochy v bytovém domě 
Jni – jednotky náměru v bytu 
Jnc – celkový součet jednotek náměrů z otopných těles ve všech bytech 
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Vyhláška [5] o pravidlech rozúčtování nákladů připouští i jiný poměr rozdělení na 

základní a spotřební složkou, např. 50 : 50. Záleží na technickém provedení 

otopné soustavy a dohodě mezi majitelem a uživateli bytů. 

Tento v celku jednoduchý matematický vztah naráží v praktické aplikaci na 

nepochopení ze strany uživatelů bytu při rozúčtování. Aplikací této rovnice pro 

rozdělení nákladů mezi uživatele bytů v praxi znamená, že „ačkoliv se v mém bytě 

netopí mé náklady na teplo jsou závislé z části závislé na tom, jak topí soused“. 

Situaci popisuje následující příklad Mějme v bytovém domě dva stejné byty co 

do velikosti, pozice v domě, světových stran, atd. Jeden z uživatelů před 

opuštěním bytu, odstaví topení - zatočí regulační ventily u otopných těles na nulu. 

Otázka zní „Jaké budou jeho náklady na topení po dobu co netopil?“ 

Náklady na teplo uživatele nevytápěného bytu: 

Uživatel, který netopil, zaplatí 20 % nákladů za teplo (základní složka), které 

vytvořil topící uživatel po dobu nepřítomnosti uživatele v nevytápěném bytě. 

Vztah (5.0) lze zobecnit na zápis: 

Náklad 1 m2 na základní složku: 

31,8211

4,01
4,0 ⋅=⋅⋅= c

c
ci N

Pl
NN  (5.2)  

3.4. Měření průtoku vody 

Nejrozšířenější jsou bytovými vodoměry jsou z hlediska konstrukce. 

Vrtulkové průtokoměry s mechanickým registrem. Výjimečně jsou vybaveny 

vysílačem impulsů pro vstup do elektronického systému. Mechanické pohyblivé 

ústrojí vodoměru je značně ovlivňováno nečistotami, zejména obsaženými v teplé 

užitkové vodě. 
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3.4.1. Měření teplé užitkové vody 

Princip měření teplé užitkové vody je stejný jako v případě tepla, jen s tím 

rozdílem, že se navíc k měření množství vody na vstup přidává měření množství 

vody na výstupu. Rozdíl mezi vstupem a výstupem udává objemovou spotřebu 

TUV v m3. Protože se taktéž měří teplota vody na vstupu a výstupu s již 

uvedeného vztahu se určí množství předaného tepla. Předané teplo je 

spotřebováno uživateli ve formě teplé vody. Část tepla se rozptýlí ve stoupacích 

vedeních TUV formou tepelných ztrát během distribuce teplé vody k uživatelům. 

Tepelné ztráty ve stoupacích vedeních jsou příčinou proč se náklady na TUV dělí 

na náklady za odebraný objem vody a odebrané teplo. 

3.4.2. Rozdělení náklad ů na teplou užitkovou vodu 

Celkový objem nákladu za odebrané teplo TUV se rozdělí v poměru 30 : 

70 %. Třicet procent nákladu, tzv. základní složka se přepočítá na m2 obytné 

plochy domu. Takto určený náklad GJ·m-2 obytné plochy se na převede na 

uživatele bytu vynásobením obytné plochy bytu. Třicetiprocentním poměrem 

základní složky jsou přeneseny ztráty tepla ve stoupacích vedení na jednotlivé 

uživatele bytu dle jimi užívaných ploch bytů. 

Sedmdesátiprocentní podíl zbylých nákladů, tzv..spotřební složka je 

rozdělena dle náměrů bytových vodoměrů teplé vody. Dvousložkový způsob 

rozdělení úhrady za spotřebovanou TUV odráží skutečnost, kdy dodavatel účtuje 

cenu za ohřev a cenu za surovinu – pitnou vodu. Dodavateli vzniká permanentní 

náklad za dohřívání teplé vody i v době kdy tato není uživateli používána. Základní 

složka je nákladem za disponibilitu a pohodlí související s používáním teplé vody. 

3.4.3. Rozdělení náklad ů na studenou vodu 

Rozúčtování nákladů na studenou vodu řeší Cenový výměr MF č. 01/2009 a 

postupuje se tak, že celkový náklad (stanovený podle náměru patního měřidla) je 

třeba rozdělit mezi konečné spotřebitele. Na bytové vodoměry, na jejich náměry se 

hledí jako na poměrové dílky a celkový náklad je tedy proporcionálně rozdělen 

v poměru jednotlivých dílků mezi konečné spotřebitele. 
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3.4.4. Rozdíly v nám ěrech vody 

Rozdíly mezi náměrem patního měřidla a součtem bytových vodoměrů jsou 

zdůvodnitelné v rozmezí 10 – 25 %. Rozdíly jsou dané konstrukcí vodoměrů. 

V současné době jsou používány bytové vodoměry v nejnižší třídě přesnosti „A“ 

oproti domovním vodoměrům s přesností měření třídy „B“ a „C“. 

Tab.3: parametrů bytových průtokoměrů DN 15 (1/2“) 

Příčinou nepřesností měření je konstrukce vodoměru, dle normy ČSN ISO 4064 

jsou povoleny chyb v měření pro bytové vodoměry třídy „A“ v rozmezí ± 5 % Qmin, 

± 2 % Qmax.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Důvodem pro použiti vodoměru třídy „A“ je jejich pořizovací cena a 

skutečnost, že tyto vodoměry lze vzhledem šířce pásma povolené chyby montovat 

kromě horizontální pozice také v pozici vertikální. 

Záporné chyby jsou chyby, kdy vodoměr měří méně než je skutečnost 

vznikají při rozběhu vodoměru, kdy průtok nedosahuje hodnot minimálního průtoku 

a dále pak mezi hranicí přechodového a jmenovitého průtoku. Celou situaci 

znázorňuje graf na obrázku číslo 2. 

Položka Popis Orienta ční hodnota 
Qmin. Minimální průtok 60   l/h 

Qt Přechodový průtok 150   l/h 
Qn Jmenovitý průtok 1,5   m3/h 

Qmax. Maximální průtok 3   m3/h 

Obr. 2: Graf průběhu přesnosti měření v jednotlivých průtocích 
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Z vlastností bytových vodoměrů plyne, že pouštění vody v malých objemech 

jako je například vaření kávy, malá osobní hygiena jako je čištění zubů je bytovým 

vodoměrem zaznamenána menší spotřeba vody než odpovídá skutečnosti. 

Tab.4: spotřeba a průtočné množství vody  

V tabulce číslo 4 jsou uvedeny orientační hodnoty spotřeby a průtoku vody. 

Údaje uvedené v tabulce jsou jen orientační, byly získány pomocí stopek a 

ukazatele stupnice bytového vodoměru v bytech rodinných příslušníku autora 

diplomové práce. 

K dodržení důvěryhodností měření spotřeby vody bytovými vodoměry musí 

majitel bytového domu dodržovat základní pravidla pro montáž a užívání bytových 

vodoměrů a eliminovat tím další chyby a nepřesnosti: 

a) montáž jednoho typu vodoměrů odbornou firmou, 

b) zaplombování měřidel, 

c) odečet náměrů v jednom termínu, 

d) kontrola technického stavu vodoměru při odečtech náměrů, 

Dále musí majitel bytového domu zajistit přezkušování bytových vodoměrů 

dle vyhlášky [16], kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování 

v předepsaných lhůtách. Pro studenou vodu 6 roků, pro teplou vodu 4 roky. 

Položka Spot řeba vody Orienta ční hodnota 
Myčka nádobí. 15 – 25 l 200 l/h 

Automatická pračka 40 – 60 l 280 l/h 
Zásobník vody WC 8  – 12 l 380 l/h 



 

2009 14 

4. Možnosti úspor tepla a elektrické energie 
Možnosti úspor energií bytového družstva v bytovém domě jsou dány 

podstatou činnosti bytového družstva. Primárním úkolem bytového družstva je 

zajistit kvalitní a dostupné bydlení pro své členy. Úspory energií lze dosáhnout 

centrálně, zabráněním úniku tepla nebo omezovat plýtvání energií uvnitř bytového 

domu. 

4.1. Regulace vytáp ění 

Smyslem regulace výtápění bytového domu je úspora nákladů za tepelnou 

energii. Snížit spotřebu tepla jde několika způsoby, prostým přivíráním ventilu až 

po sofistikované regulační systémy vytápěcího systému obytného domu. 

Nasazením sofistikovaného regulačního systému snížíme spotřebu tepla pro 

vytápění obytného domu ale vytvoříme nové nákladové položky. Pořízení, montáž, 

provoz a údržba regulačního systému přinášejí pro provozovatele další výdaje, 

které během životního cyklu regulačního sytému mohou snížit očekávanou úsporu 

nákladů na teplo produkovanou regulačním systém. Spotřebu tepla lze regulovat 

na pěti místech tepelné soustavy: 

1. otopné těleso, 

2. stoupací vedení, 

3. vstup do objektu, 

4. výstup z výměníkové stanice, 

5. vstup do výměníkové stanice. 

4.1.1. Regulace tepla dodavatelem 

Body č. 4. a 5. jsou plně v kompetenci dodavatele tepla. Proti regulaci zde 

stojí ekonomické zájmy dodavatele. Na druhé straně je dodavatel povinen dodržet 

na předávacím místě (pata domu) takové parametry teplonosného média, aby 

v průběhu topného období zabezpečil pro jednotlivé subjekty, bytové domy, vnitřní 

teploty v souladu s ČSN 06 0210. Regulace lze provádět jen velice hrubě. 

Důvodem jsou různé tepelné ztráty budov (osaměle stojící budovy, řadové 

budovy, budovy se zateplením, atd.) připojených k výměníkové stanici dodavatele. 
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4.1.2. Centrální regulace uvnit ř obytného domu 

Z pohledu vlastníka domu a účinnosti regulace je vhodné regulovat topnou 

soustavu od vstupu do objektu, dále na stoupacích vedeních a naposledy 

termostatickým regulačním ventilem na otopném tělese v bytě uživatele. Centrální 

regulaci tj. body 3 a 2 podporuje vyhláška [6], která stanoví pravidla pro vytápění a 

dodávku teplé užitkové vody. 

Vyhláška [6] umožňuje v době od 22 do 6 hodiny dle potřeby omezit nebo 

krátkodobě přerušit vytápění obytných místností a v neprovozní době ostatních 

vytápěných prostor. Snížení teploty může byt ovšem jen takové aby byly dodrženy 

požadavky na zachování teplotní stability místností v obytném domě. 

Centrální regulace prostřednictvím stoupacích vedení může zohledňovat 

pozici bytu v bytovém domě. Takzvanou zónovou regulací lze vyřešit situování 

obytného domu vzhledem ke světovým stranám a z toho plynoucí různou tepelnou 

akumulaci pláště budovy. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že byt v jižní části 

domu je za slunečních dní intenzivně vyhříván slunečním zářením. Při měření na 

ploše dvojitého okna v jeho středu byla naměřena teplota 38 °C. Nam ěřená teplota 

v místnosti měla hodnotu 22,5 °C a venkovní teplota nam ěřená v lednu 2009 byla 

-10 °C. 

4.1.3. Individuální regulace uvnit ř bytu 

Individuální regulaci na otopných tělesech zajišťují termostatické regulační 

ventily. Osazení topných těles termostatickými regulačními ventily, dále jen TRV 

nařizuje zákon [9], následně vyhláška [6]. Termostatické ventily umožňují 

individuálně nastavit v bytě tepelnou pohodu dle zvyklostí uživatele a také 

automaticky reagují na změny vnitřních teplotních podmínek a výskyty tepelných 

zisků tvořených například jižně situovaným bytem. 

Každý TRV je opatřen zarážkami, kterými se nastaví rozsah regulačních 

možností TRV, max. a min. hodnota. Standardně lze hodnotu otevření TRV 

nastavit pomocí 10ti stupňové regulace. Z praktických zkušeností s TRV plyne, že 

regulační rozsah, nastavení TRV je velice hrubý. Regulaci teploty lze provádět 

v rozsahu 0 až 5tý stupeň. Na 5tém stupni je termostatický ventil permanentně 

otevřen. 
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Před výměnou oken za plastová jsme měli omezující zarážky nastaveny mezi 

4 a 10 stupněm. Po výměně oken se výrazně změnilo teplotní klima v bytech. 

Teplotní ztráty se o mnoho zmenšili, proto jsme provedli přestavení zarážky pro 

min. hodnotu z polohy 4 do polohy 0. Ze zkušeností dotazovaných uživatelů bytu 

neklesne teplota v místnosti kde je TRV nastaven na nulu, tedy zavřen pod 20 °C, 

byt je zpravidla dohříván stoupacím vedením procházející bytem. 

4.1.4. Přístup a chování uživatel ů bytů 

Významný podíl na regulaci topení sehrává psychologie chování uživatelů, 

teplomilnost uživatelů bytů. Další nemalý vliv na ochotu regulovat teplotu má počet 

a skladba uživatelů bytů, senioři, rodiny s malými dětmi, lidé pracující na směny a 

v poslední řadě velice spořiví lidé nebo naopak furianti. 

Obrázek 3:, demonstruje spotřebu tepelné energie v roce 2008 uživateli bytů 

v bytovém domě. Pro potřeby porovnání byla spotřeba tepla pro topení 

přepočítána na jednotku plochy bytu, spotřeba je udávána v GJ·m-2. 

Na druhé části  obr. 3 je také ukázka spotřeby TUV, celková potřeba v GJ je 

přepočítána osobu, jednotku je GJ/os. Už na první pohled je patrné, že spotřeba 

tepla na UT není v korelaci se spotřebou tepla prostřednictvím TUV. Spotřebu 

teplé vody ovlivňuje mnoho faktorů například, návyky v osobní hygieně (někdo si 

napouští vanu, jiný se sprchuje). Pračka nebo myčka nádobí, umožňuje kromě 

studené vody, připojení i vody teplé. Někteří lidé využívají ke koupání sociální 

zařízení svého zaměstnavatele. 

Obr. 3: Spotřeba tepla pro UT a TUV v roce 2008 
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4.2. Elektrická energie - úsporné osv ětlení 

Původně bylo světlení společných prostor v obytném domě realizováno 

čtyřmi 18 W zářivkami na každém podlaží domu. Zářivky byly spínány tlačítkem 

s časovým vypínačem. Bytový dům je vybaven vnitřním schodištěm bez možnosti 

přístupu venkovního světla. V důsledku častého spínání měly zářivky krátkou dobu 

životnosti, v průměru 4 měsíce. Zapnutí, start osvětlení byl provázen nepříjemným 

blikáním. Na konci roku 2006 bylo osvětlení vnitřních prostor bytového domu 

rekonstruováno, zářivky byly nahrazeny svítidly s úspornými kompaktními 

zářivkami o příkonu 18 W. Rozsvěcení světel na chodbě se děje prostřednictvím 

pohybových čidel. Vždy dva pohybové spínače zapojené paralelně, každý na 

jiném konci chodby, rozsvěcí při pohybu osob čtyři svítidla osazené výše 

uvedenými kompaktními zářivkami. Délka intervalu zapnutí světel se pohybuje 

kolem pěti minut. Obytném domě je takto rozmístěno čtyřicet světelných zdrojů. 

4.2.1. Kompaktní zá řivka 

Výrobci kompaktních zářivek uvádějí na prvním místě nižší, až pětinovou 

spotřebu elektrické energie ve srovnání s klasickou žárovkou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 4: Konstrukce kompaktní zářivky G24d-2 
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4.2.2. Životnost kompaktní zá řivky 

Životnost kompaktní zářivky je druhým z hlavních parametrů, kterými se 

výrobci kompaktních zářivek snaží tyto zdroje světla prosadit na trhu. Typické 

kompaktní zářivky mají udávanou životnost mezi 5 a 10 tisíci hodin (na délce 

životnosti závisí do značné míry i nákupní cena), což je výrazně více, než 

obyčejné žárovky, které mají uváděnou životnost mezi 800 a 2 000 hodinami. 

Udávaná životnost kompaktních zářivek platí jen pro delší, nepřerušovaný provoz. 

Světelný výkon kompaktní zářivky má pozvolnou vzrůstající charakteristiky. Po 

zapnutí dosáhne kompaktní zářivka po zhruba minutě 85% jmenovitého 

světelného výkonu. Plný výkon do několika minut od zapnutí. Předpokládá se že 

spínací cykly, kterými se udává životnost kompaktní zářivka budou výrazně delší 

než náběhová charakteristika světelného výkonu. Na délku náběhu světelného 

výkonu má také vliv teplota v okolní světelného zdroje. Čím je teplota prostředí 

nižší, tím se doba náběhu prodlužuje. Pokud je cyklus zapínání a vypínání 

kompaktní zářivky kratší, tím více se krátí životnost kompaktní zářivky. Pro 

osvětlení chodeb a schodišť se obvykle používá doba svícení kolem pěti minut. 

Tento krátký interval výrazně snižuje životnost kompaktních zářivek používaných 

pro osvětlení veřejných prostor v bytovém domě. Empiricky zjištěná hodnota je na 

hranici 40 % doby životnosti udávanou výrobcem. 

4.2.3. Náklady na osv ětlení bytového domu 

Pořizovací velkoobchodní cena kompaktní zářivky typu G24d-2 od 

renomovaného výrobce se pohybuje okolo 290 Kč bez DPH (cena z prosinec 

2008). Klasickou čirou žárovku lze koupit ve velkoskladu za cenu 7 Kč bez DPH. 

Výměna vadné žárovky ve svítidle je daleko snadnější než výměna kompaktní 

zářivky typu G24d-2. U zářivek tzv. úsporek kde je patice tvořena žárovkovým 

závitem E 27, hrozí zcizení vzhledem k snadnosti vyšroubování a ceny úsporky. 

V bytovém domě máme 40 svítidel s kompaktními zářivkami. Svítidla jsou 

zapínána čidly reagujícími na pohyb (4 - 5 min.), vždy každé patro zvlášť. V tomto 

provozu je maximální životnost kompaktní zářivky čtyři měsíce. Navíc vyměnit 

kompaktní zářivku je složitější než vyměnit žárovku vzhledem ke konstrukci 

svítidel. 
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4.2.4. Porovnání provozních a po řizovacích náklad ů zářivky a žárovky 

Porovnáváním spotřeby kompaktní zářivky a žárovky se kompaktní zářivka 

stává bezkonkurenčním vítězem. Co ovšem drtivá většina výrobců a následně 

prodejců nezdůrazňuje je porovnání celkových nákladů, tedy včetně nákladů na 

pořízení kompaktní zářivky a klasické žárovky. 

Tabulka 5 uvádí základní vstupní hodnoty pro porovnání dvou zdrojů světla. 

Příkon kompaktní zářivky byl o proti údaji výrobce 18 W navýšen o ztráty 

způsobené tlumivkou, která je pro provoz kompaktní zářivky naprosto nezbytná. 

Celá sestava, příloha 10, kompaktní zářivka a tlumivka má příkon dle wattmetru 

22 W. Položky „Celková spotřeba za rok (40 ks)“ a „Celkový příkon (40 ks)“. Jsou 

určeny ze stávajících světelných zdrojů, jímž jsou kompaktní zářivky. 

Tab. 5: Parametry porovnaných světelných zdrojů 

Náklad na provoz a pořízení kompaktní zářivky: 

Náklad na provoz a pořízení klasické žárovky: 

Porovnáním nákladů, určíme tH, provozní čas v hodinách po kterém se 

celkové náklady světelných zdrojů vyrovnají: 

 

Položka Kompaktní zá řivka Žárovka 
Příkon 22 W  60 W  
Pořizovací cena 290 Kč  7 Kč  
Celková spotřeba za rok (40 ks) 2 624,35 KWh 
Celkový příkon (40 ks) 880 W 
Jednotková cena za el. energii 3,45 Kč/KWh 
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Úpravou rovnice dosáhneme vyjádření počtu provozních hodin: 

Dosazením do vztahu dosadíme skutečné hodnoty: 

Z celkové roční spotřeby el. energie pro osvětlení bytového domu, příkonu všech 

světelných zdrojů (40 ks), byl odvozen PH, počet provozních hodin svítidel za 

měsíc: 

Celkové náklady mezi kompaktní zářivkou a klasickou žárovkou se vyrovnají: 

Celkové náklady na pořízení a provoz kompaktní zářivky se s klasickou 60ti 

wattovou žárovkou vyrovnají po 8,7 měsících provozu. Tato doba je delší než 

životnost kompaktní zářivky ovládané čidly pohybu při osvětlení chodeb bytového 

domu, příloha 9: Graf porovnání pořizovacích a provozních nákladů zdrojů světla. 

4.2.5. Budoucnost klasických žárovek 

Vzhledem k charakteru užívání osvětlení společných prostor bytového domu 

neexistuje v současné době lepší řešení než použití klasických žárovek. 

Budoucnost zde komplikuje rozhodnutí orgánů Evropské unie, které se chystají 

přijmout rozhodnutí o zákazu prodeje klasických žárovek o příkonu větším než 

80 W. Harmonogram ukončení prodeje klasických žárovek popisuje tab. 6. 
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Tab. 6: Harmonogram ukončení prodeje klasických žárovek dle příkonu 

Datum  Matné a čiré žárovky se závitem E27 
1. září 2009  Žárovky s příkonem nad 80W 
1. září 2010  Žárovky s příkonem nad 65W 
1. září 2011  Žárovky s příkonem nad 45W 
1. září 2012  Žárovky s příkonem nad 7W 
1. září 2016  Všechny žárovky energetické třídy C 

4.2.6. Alternativy, náhrada klasických žárovek 

V současné době neexistuje plnohodnotně náhrada za klasické žárovky 

používané pro osvětlení veřejných chodeb a schodišť. Počet sepnutí při pohybu 

osob v těchto prostorách jsou schopny vydržet jen kvalitnější (a dražší) zářivky 

s upravenými předřadníky s rychlejším náběhem světelného toku po zapnutí díky 

specielním dodatečným obvodům. Vysoká pořizovací cena těchto zářivek, řádově 

několik stovek korun je důvodem jejich krátké životnosti, namísto častého spínání 

ukončí osvětlovací funkci skutečnost, že se stanou předmětem krádeže. Vyvíjející 

se perspektivní alternativou jsou zdroje světla na bázi LED diod. 

 

 

Obr. 5: OSRAM Parathom Clasic 

Největší výhodou LED diod je vysoká účinnost přeměny elektrické energie na 

světlo, udávaná v rozmezí 80 - 90%, vysoká odolnost vůči opakovanému spínání, 

nízká spotřeba elektrické energie dlouhá životnost 25 000 hodin. Na obr. 5 je LED 

E27 OSRAM Parathom Classic A, také označována jako ledkovka. OSRAM 

Parathom Classic je bílým, teplým zdrojem světla s paticí E27/230V, lze ji snadno 

instalovat do svítidel určených původně pro žárovky. 
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Nevýhodou světelných zdrojů na bázi LED je omezený světelný výkon diod. 

Malý světelný výkon nutí výrobce sdružovat je do celků, složených z většího počtu 

jednotlivých zdrojů světla. Dalším omezením vyplývajícím z nároků LED diod na 

chlazení je zvětšení rozměrů oproti klasickým žárovkám. Světlo emituje 54 bílých 

LED diod s celkovým příkonem 2,3 W a svítivostí 117 lm, barva světla bílá 

5 500 K. Světelný výkon této ledkovky lze srovnat s 15W klasickou žárovkou. 

Světelný výkon ledkovky je stále ještě malý výkon pro osvětlení vnitřních prostor 

bytového domu. Výrobcem je společnost Osram [13]. Pořizovací cena této 

ledkovky je mezi 500 až 600 Kč. Pořizovací cena, stále ještě malý světelný výkon 

a skutečnost, že by se tyto zdroje staly snadným cílem krádeže je činní v tento 

okamžik nepoužitelnými při osvětlování veřejných prostor obytného domu. 

Použitím vztahu (8.3) a dosazením údajů ledkovky a klasické žárovky 

zjistíme, že se náklady na pořízení a provoz mezi ledkovkou a klasickou žárovkou 

vyrovnají po téměř 11 000 hodinách provozu. 
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4.3. Odvětrání šachet panelových a bytových dom ů 

Zateplením domu a instalací kvalitních, v našem případě plastových oken jsme 

celý obytný dům zabalili do takřka hermeticky uzavřené pláštěnky. Pokud 

současně se zateplením domů není řešeno i jeho přirozené provětrání, které 

původně fungovalo na principu přirozené infiltrace oken, dveří a prostupností zdí. 

Při mnohdy nefunkčním centrálním odvětrání šachet, podpořené snahou 

ušetřit za teplo minimálním větráním okny, dochází k častým případům vzniku 

nadměrné vlhkosti a z toho následně plísni v jednotlivých částech bytů. Této 

nepříznivý stav lze řešit častějším spouštěním elektromotorových ventilátorů nebo 

instalací ventilační turbín. 

4.3.1. Provozní náklady stávajícího ventila čního systému 

Spotřeba elektrické energie během ročního provozu čtyř šachet ventilace činí 

2 200 kWh. Při ceně 3,45 Kč/KWh je celková cena za elektrickou energii 

ventilačního systému cca 7 590 Kč. V nákladech nejsou dále započteny pravidelné 

revize elektrických rozvodů, poplatky za nájem elektroměru a popřípadě opravy. 
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4.3.2. Princip funkce ventila ční turbíny 

Ventilační turbina pracuje bez motorického pohonu a plně využívá ekologický 

přírodní zdroj energie – vítr. U panelových domů využívá i rozdílu měrných 

hmotností vzduchu v potrubí. 

Tedy plně využívá a zdokonaluje již funkční stávající systém přirozeného 

tahu v potrubí šachty. Ventilační turbina má nulové provozní náklady, provoz, který 

nevyžaduje žádnou údržbu a má tichý kultivovaný chod. K regulaci odvětrání 

ventilační turbinou doporučujeme doplnění v bytech regulačními mřížkami, 

popřípadě ke zvýšení komfortu odvětrání malé elektrické ventilátorky na WC 

a v kuchyni digestoř. Tyto nám zvýší okamžité odsávané množství vzduchu z bytu 

i v době, kdy nejsou ideální klimatické podmínky. 

 

Obr.6: Ventilační turbína 

4.3.3. Výhody ventila čního systému založeném na ventila ční turbín ě 

Ventilační turbína je samočinný větrací systém, který ke své činnosti 

nepotřebuje elektrickou energii. Využívá ekologický přírodní zdroj energie – vítr. 

Ventilační turbína zajišťuje průběžné větrání šachet bytového domu Nepotřebuje 

ke své činnosti žádnou energií má nulové provozní náklady. Turbína je nehlučná, 

má tichý chod. Nevyžaduje žádnou údržbu, poskytovaná záruka je 12 let, 

předpokládaná životnost 40 let. 
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5. Určení výše strukturovaných náklad ů na jednotlivé byty 
Určení struktury nákladů na jednotlivé byty je definováno zákonem a 

navazujícími vyhláškami, dále pak dohodou mezi členy družstva pokud způsob 

rozúčtování není definován zákonem. Pro konečné uzavření rozúčtování nákladů 

je důležité pravidlo; pokud konečný spotřebitel, uživatel bytu příjme přeplatek nebo 

nedoplatek stanovený rozúčtováním, přijetím peněz nebo jejich zaplacením 

spotřebitel akceptuje vyúčtování ceny služby. 

5.1. Náklady na UT, TUV 

Pravidla pro rozúčtování nákladů na tyto služby obsahuje vyhláška [5]. 

Vyhláška definuje pravidla pro úhradu těchto služeb, včetně způsobu jejich 

vyúčtování, stanovení termínů pro reklamace. Dále vyhláška stanový termíny 

splatnosti nedoplatků resp. Přeplatků a náležitosti které musí písemný doklad 

o vyúčtování obsahovat. Označení náklad je užito z pohledu vlastníka zúčtovací 

jednotky, což je v případě bytového družstva bytový dům. Přerozdělením nákladu, 

rozúčtováním na uživatele bytu se jedná o výdej. 

Náklady na teplo se dělí na základní složku a spotřební složku. Ke stanovení 

spotřební složky slouží tři faktory: 

a) odečet, také označován jako náměr – údaj registračního zařízení 

b) výkon otopného tělesa s opravnými koeficienty upravujícími typ a 

konstrukci otopného tělesa 

c) započitatelná podlahová plocha místností s korekcemi zohledňující 

polohu místnosti 

 

Náklady na teplou vodu se skládají z nákladu na vodné a stočné, který je 

rozdělován podle náměrů bytových vodoměrů, a dále pak z nákladu na ohřev, kdy 

30 % takového nákladu je odvozeno z podlahové plochy bytu a 70 % z spotřeby. 

Z uvedeného vyplývá, že z poskytováním teplé vody vzniká náklad i v případě, že 

uživatel bytu žádnou teplou vodu v průběhu zúčtovacího období neodebral. 

Obecně platí, že čím menší je spotřeba teplé vody, tím vyšší je její průměrná cena 

za odebraný 1 m3. 
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5.2. Náklady na vodné a sto čné 

Instalaci bytových vodoměrů sice neukládá vlastníkům budov nebo žádný 

právní předpis, pokud se však vlastník k této instalaci rozhodne, je každý uživatel 

bytu nebo nebytového prostoru v domě povinen tuto instalaci umožnit a umožnit i 

provádění kontroly vodoměrů a jejich odečty. Tuto povinnost ukládá uživatelům 

bytů a nebytových prostor § 692 zákona [4]. Splnění požadavku může vlastník 

vymáhat i soudní cestou. Vlastník však má právo uplatnit u uživatele bytu, který 

nesouhlasí s instalací bytového vodoměru ustanovení § 5 odst. 7 vyhlášky [5] 

podle kterého mu účtuje trojnásobek průměrné spotřební složky nákladů 

dosažených v příslušném domě. Naměřené hodnoty z bytových vodoměrů slouží 

poměrovému rozúčtování nákladů spotřeby vody. Je velice důležité udržet 

důvěryhodnost odečtů náměrů bytových vodoměrů. Výsledky odečtů a konečné 

rozúčtování nákladů je věcí veřejnou, proto je zveřejňováno tak, aby každý 

z uživatelů bytů v domě měl možnost porovnat svoji spotřebu s ostatními uživateli 

bytů v domě. Při odečtech stavu vodoměru se kontroluje fyzický stav vodoměru a 

neporušenost plomb. 

Nesrovnalosti v odečtech spotřeby vody, rozdíl mezi součtem bytových 

vodoměrů a náměrem na hlavním vodoměru na patě domu o více než 20 %, 

zpochybňuje věrohodnost odečtů. U bytů s velice nízkými náměry nebo výrazným 

nepoměrem (obvyklý poměr mezi SV a TUV je 60 : 40), je nutno zajistit výměnu 

vodoměrů. Vzhledem k pochybnostem o dostatečné přesnosti měření je vhodné 

stanovit konkrétní způsob vyúčtování při rozdílu mezi součtem vodoměrů na SV 

v bytech a náměrem na hlavním vodoměru větším než 10 %, a to podobně jako 

TUV. Přesný způsob rozúčtování SV není stanoven vyhláškou jako u TUV, 

a závisí na dohodě. metodiku postupu pro rozvrhování vodného a stočného, jako 

ucelený systém pro konkrétní objekt, určují zúčastněné strany, tj. sami účastníci 

dohody. Dohodě se dává přednost především proto, že tak lze zvolit ten 

nejvhodnější a nejspravedlivější postup pro konkrétní případ. 

Stávající řešení rozúčtování vodného a stočného umožňuje akceptovat 

specifické podmínky jednotlivých objektů, které jsou značně rozdílné, a proto 

i z tohoto důvodu je racionálnější řešit rozúčtování na základě dohody.  
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Výměr Ministerstva financí č. 1/2008 neuvažuje v případě nedohody 

spotřebitelů o rozúčtování vodného a stočného o jiné variantě než o rozúčtování 

podle počtu obyvatelů bytu v závislosti na vybavení bytu a podle počtu a druhu 

nebytových prostorů (směrná čísla roční potřeby vody). 

Směrná čísla roční potřeby vody se použijí jako pomůcka pro rozúčtování, až 

když nedojde k dohodě alespoň s polovinou spotřebitelů (tedy v zásadě se jedná 

o náhradní, nouzový způsob postupu). Lze předpokládat, že potřebná polovina 

spotřebitelů představuje poměrně velkou pravděpodobnost uskutečnění dohody. 

Jedna z možných variant dohody mezi uživateli bytů může znít takto: 

Pokud bude rozdíl mezi součtem bytových vodoměrů na SV a náměrem na 

hlavním vodoměru větší než 10 %, budou náklady na SV rozúčtovány takto: 

náměry na byt. vodoměrech budou použity jako absolutní hodnoty a vyúčtovány 

podle jednotkové ceny dodavatele SV. Rozdíl mezi takto zjištěnou částkou a 

fakturou dodavatele bude rozúčtován podle počtu evidovaných osob k datu 

rozúčtování. Při zjištění nefunkčního vodoměru budou použita směrná čísla podle 

„závazného postupu způsobu rozúčtování vodného a stočného“ (Ministerstvo 

financí ČR). 

Tab. 7: Položky rozúčtování nákladů spotřeby Tepla, TUV a SV 

Celkem Počet RTN127 SV32 + TUV32 
Datový 
přenos bez DPH s DPH 

Pb RTN 49 Kč 29,50 Kč 150 Kč   
32 127 6223 Kč 1 888 Kč 150 Kč 8 261 Kč 9 830,60 Kč 

5.3. Náklady na provoz v bytovém dom ě 

Náklady na provoz v bytovém domě jsou tvořeny spotřebou elektrické 

energie pro provoz výtahu a zajištěním osvětlení společných prostor bytového 

domu. Další položka těchto nákladů je tvořena cenou za úklid domu. Celková výše 

nákladů na provoz v bytovém domě je závislá na intenzitě pohybu osob uvnitř 

domu, z tohoto důvodu jsou tyto náklady rozúčtovány dle počtu evidovaných osob 

v bytovém domě.  

Mezi uživateli bytů v bytovém domě je aplikována dohoda, že náklady za 

provoz výtahu se neúčtují uživatelům bytů v přízemí a prvním patře. Uživatelé 

v těchto bytů, zpravidla nemají potřebu výtah používat. 
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5.4. Náklady na údržbu bytového domu 

Náklady na údržbu bytového domu jsou tvořeny financováním oprav 

společného vybavení bytového domu. Mezi tyto opravy patří pravidelné prohlídky 

a inspekční údržba výtahu, oprava osvětlení – především výměna vadných zdrojů 

světla jako jsou žárovky nebo kompaktní zářivky. Likvidace následků drobného 

vandalizmu, např. pomalované stěny, poškozené dveře společných prostor a 

podobně. Náklady na údržbu bytového domu tvoří podstatnou část výdajů Fondu 

oprav. Na základě plánu budoucích a předpokládaných oprav bytového fondu je 

tvořena příjmová část Fondu oprav jako předpokládaný budoucí náklad údržby 

bytového domu. Budoucí náklad, část příspěvku do Fondu oprav je rozúčtován 

mezi uživatele bytů v poměru bytových ploch bytů. Například v našem bytovém 

domě je co do velikosti užitné plochy bytu šest typů bytů. Z uvedeného je patrné 

že uživatelé velkých bytů přispívají na náklady na údržbu bytového domu více, než 

uživatelé bytů malých. Z důvodů spravedlivého rozhodování o nakládání 

z finančními prostředky bytového družstva je ve stanovách zakotveno, že váha 

hlasu člena družstva (uživatele bytu) je závislá na ploše obytné plochy uživatele 

bytu.  

Při každém hlasování členské schůze je nutné sčítat váhy hlasů která je 

odvozena od bytové plochy hlasujícího člena družstva tab. 8. zobrazuje příspěvky 

do FÚaO převedené na m2. Tato hodnoty vynásobené bytovou plochou 

konkrétního uživatele bytu určují hodnotu příspěvku do FÚaO konkrétního 

uživatele bytu. Více podrobností je uvedeno v příloze 5: Příspěvky do FÚaO dle 

obytné plochy bytu nebo průměru. 

Tab. 8: Příspěvky do FÚaO dle m2 

Položka Částka Položka Částka 
Rezerva na údržbu a opravy 15,00 Kč Daň z nemovitosti 0,26 Kč 
Údržba a opravy výtahu 0,96 Kč Pojištění domu 0,66 Kč 
Údržba osvětlení 0,19 Kč Odměny vedení 0,27 Kč 
Vedení účetnictví 0,78 Kč Služba rozúč. tepla a vody 0,52 Kč 
  Celkem 18,54 Kč 
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5.5. Náklady na služby 

Náklady na služby jsou tvořeny požadavky zákonů a vyhlášek např. Daň 

z nemovitosti, pojištění domu. Poplatky za vedení Sdruženého inkasa 

obyvatelstva, bankovní poplatky za vedení účtů a elektronické bankovnictví. Platby 

za vedení bankovnictví, odměny vedení družstva a Každoroční rozúčtování 

nákladů za Topení, TUV a SV na jednotlivé uživatele bytu. Náklady lze zařadit 

mezi pravidelné. Náklady za služby jsou definovány buď smlouvou, zákonem nebo 

vyhláškou. Chování, šetrnost uživatele bytu na tyto nemá vliv. Náklady jsou na 

uživatele bytu přenášeny přepočtem na plochu bytu. Výjimku z těchto nákladů 

tvoří platby za vedení sdruženého inkasa plateb obyvatelstva, dále jen SIPO. 

Náklady na SIPO, službu České pošty s.p. jsou přenášeny jen na uživatele této 

služby. 

5.5.1. Sdružené inkaso plateb obyvatelstva - SIPO 

Poplatky za tuto službu jsou tvořeny dvěma položkami: 

a) základní cena za jednu položku předepsanou do SIPO ve výši 3,40 Kč 

b) paušální cena za míně než 100 předpisů začleněných do SIPO 

v inkasním měsíci ve výši 200 Kč 

c) doplňková cena za upomenutí neuhrazené platby do SIPO v inkasním 

měsíci 0,30 Kč 

Paušální cena za méně než 100 předpisů se týká všech malých bytových 

družstev, tedy družstev jejichž počet členů je padesát a méně. Zda bude uživatel 

bytu při úhradách za bydlení využívat služby České pošty SIPO je jeho svobodné 

rozhodnutí. Náklady na úhradu služby SIPO jsou prostřednictvím položky 

v Evidenčním listě úhrad přenášeny na uživatele bytu, kteří využívají tuto službu. 

V našem bytovém družstvu tuto službu využívá 21 uživatelů bytu z 32 členů 

družstva. Náklad na Doplňkovou cenu za upomenutí neuhrazené platby odpovídá 

dle zkušenosti 1,20 Kč/rok. 
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Proto přenesený měsíční náklad na uživatele služby SIPO činí: 

Hrazení plateb SIPO lze provést u poštovní přepážky za cenu 12 Kč nebo 

jako platební příkaz provedený bankou za cenu 5 Kč. 

5.5.2. Bankovní poplatky 

Bankovní poplatky tvoří náklad za služby v platebním styku. bytové družstvo 

realizuje 100 % svých plateb v bezhotovostním platebním styku prostřednictvím 

služby přímého bankovnictví. Nakládat s finančními prostředky na účtu bytového 

družstva mohou dle stanov družstva tři osoby, předseda družstva a dva pověření 

členové družstva. Platební příkazy bytového družstva musí být vždy autorizovány 

nejméně dvěma osobami z vedení družstva. Bankovní poplatky lze rozdělit do 

dvou skupin: 

a) poplatky a položky 

b) odměna za služby (popl. za vedení, spravování, výpis, …) 

Tab. 9: Příklady poplatku za vybrané služby banky 

Náklady na bankovní služby lze částečné snížit, byť jen symbolicky úrokovým 

výnosem. Běžný účet právnické osoby je úročen 0,01 %. Průměrný měsíční 

úrokový výnos z částky na účtu bytového družstva má hodnotu kolem 3 Kč. 

Průměrné měsíční bankovní poplatky dosahují hodnot 115 Kč – platba za položky 

a 367 Kč – platba za vedení, spravování a výpis. Náklady za služby banky jsou na 

uživatele bytu přerozděleny dle velikosti užitné plochy bytu. 

KčSIPO 02,13
12

20,1

21

200
40,3 =++=  (12.0)  

Položky bezhotovostního platebního styku Poplatek 
Položka vzniklá z příkazu k úhradě 4,00 -  
Položka vzniklá z trvalého příkazu k úhradě 4,50 -   
Položka vzniklá z příkazu k inkasu do jiných bank 3,00 -  
Služby p římého bankovnictví Poplatek 
Měsíční vedení 170,00 -  
Oprávnění pro první osobu zmocněnou osobu zdarma  
Oprávnění pro druhou a každou další zmocněnou osobu 75,00 -  
Odeslání oznámení emailovou zprávou zdarma  
Odeslání prostřednictvím SMS zprávy 2,50 -  
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Proto přenesený měsíční náklad na 1 m2 užitné plochy bytu za služby banky Bp 

činí: 

Další z možností jak snížit náklady na bankovní služby je využít možnosti 

termínovaných vkladů. Úrokové sazby termínovaných vkladu jsou v tabulce 10 

Tab. 10: Termínované účty s pevnou úrokovou sazbou 

Splatnost 
doba vkladu 

1. pásmo 
do 99 999,99 Kč 

2. pásmo 
od 100 000 Kč 

3. pásmo 
od 500 000 Kč 

1 rok 0,95 % 1,05 % 1,35 % 
2 roky 1,80/3,60* % 1,90/3,80* % 2,00/4,00* % 
4 roky 1,80/7,20* % 1,90/7,36* % 2,00/8,00* % 

* Celkové zhodnocení investice za dobu vkladu 

 

Pokud má bytové družstvo volné finanční prostředky v dostatečné výši, je 

vhodné tytu převést na Termínovaný vklad. Praktickou realizací termínového 

vkladu vznikne bytovému družstvu další bankovní účet. Terminovaných účtů se 

neplatí zřizovací poplatky ani poplatky za vedení účtu (sazebník KB pro rok 2009). 

Vzhledem k výši úrokových sazeb termínovaných vkladů, zhodnocení vkladu 

pokryje náklady bankovních poplatků za vedení bankovních účtů bytového 

družstva.  

Pro použití termínovaného vkladu hovoří ještě jedna skutečnost. Při 

financování rozsáhlých oprav bankovním úvěrem, je jednou z podmínek banky 

požadavek, že minimální zůstatek na účtu bytového družstva nesmí poklesnout 

pod hodnotu trojnásobku velikosti měsíční splátky. Touto podmínkou má bytové 

družstvo na svém účtu vázány značné finanční prostředky s naprosto minimálním 

úrokovým výnosem. Tyto blokované finanční prostředky je výhodnější převést na 

termínovaný účet s výhodnějším úrokem. Podmínka, že částka na účtu družstva 

nebude menší než trojnásobek měsíční splátky zůstane zachována. 

2/26,0
31,1821

4793367115
mKč

Pl
B

c
p ==−+=  (13.0)  
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5.5.3. Ostatní náklady za služby 

Mezi ostatní náklady za služby rozpočítávané na jeden m2 užitné plochy bytů 

patří náklady za vedeni účetnictví, pojištění domu, odměny vedení družstva, 

rozúčtování UT, TUV a SV, daň z nemovitosti. 

Všechny tyto náklady až na poslední daň z nemovitosti jsou náklady 

pravidelné, protože jsou definovány smlouvou.  

Pro nákladů rozpis na uživatele bytu stačí tyto podělit obytnou plochou 

bytového domu, získáme tak částku na m2. Následně tuto hodnotu vynásobíme 

obytnou plochou bytu a tímto definujeme podíl na nákladech pro uživatele bytu. 

Daň z nemovitosti upravuje zákon [11]. Daň se skládá se z daně z pozemků 

a ze staveb. Za zdaňovací období se počítá kalendářní rok a poplatník je povinen 

podat příslušnému finančnímu úřadu daňové přiznání do 31.1. V případě, že 

přiznání bylo podáno v letech minulých a nedošlo od té doby k žádné změně, pak 

se přiznání nepodává. Finanční úřad sám obešle poplatníka daně složenkou 

Daň je splatná ve dvou stejných splátkách, přesáhla-li částku 5 000 Kč, a to 

nejpozději do 31. května a do 30. listopadu běžného zdaňovacího období. 

V případě, kdy roční daň z nemovitostí nepřesáhne částku 5 000 Kč, je daň 

splatná najednou, nejpozději do 31. května běžného zdaňovacího období. 

Velikost daně z pozemku jako součást daně z nemovitosti je závislá na počtu 

obyvatel obce. Zvláštní koeficient se používá u Prahy a vyjmenovaných 

lázeňských měst. Od roku 2009 zákon zavadí termín „Místní koeficient“. Obec 

může obecně závaznou vyhláškou pro všechny nemovitosti na území celé obce 

stanovit jeden místní koeficient ve výši 2, 3, 4 nebo 5. Tímto koeficientem se 

vynásobí daňová povinnost poplatníka za jednotlivé druhy pozemků.  

Obdobná situace s koeficienty platí u daně ze staveb. Zde vzniká pro bytové 

družstvo v rozúčtování nákladů na daň z nemovitosti časový problém. 

Rozúčtování nákladů a vydání Evidenčních listů (příloha 6 a 7) je každoroční 

činnost probíhající v prvních třech měsících nového roku. Strukturu a velikost 

rozúčtovaných nákladů stejně jako účetní uzávěrku a daňové přiznání družstva 

Schvaluje členská schůze bytového družstva.  



 

2009 32 

Vzhledem k tomu, že daňové přiznání musí být odevzdáno do konce měsíce 

března, je nutno členskou schůzi svolat nejpozději v průběhu měsíce března. Tedy 

v době, kdy už je výše daně z nemovitosti známa a tím přenesený náklad této 

daně na uživatele bytu zapsaný v novém evidenčním listě úhrad. 

5.6. Časový posun rozú čtování náklad ů 

Za optimálních podmínek by rozúčtování nákladů na bydlení mezi uživatele 

bytů pojmout období od 1.ledna do 31 prosince běžného roku. Rozúčtování 

nákladů jehož praktická realizace zabere přibližně jeden kalendářní měsíc může 

být uskutečněna v okamžiku kdy jsou známy všechny úpravy – dodatky smluv na 

nový rok a náklady za právě minulý rok. 

Součástí rozúčtování je kalendář plateb záloh na dodavky tepla pro UT a 

TUV. Kalendář záloh spolu s dodatkem smlouvy je bytovému družstvu doručen 

zpravidla v druhé polovině prosince s tím, že nová pravidla, ceny a harmonogram 

odběrů začíná platit od prvního ledna následujícího roku. Splatnost většiny faktur 

dodavatelů energií a vody je již v první dekádě běžného měsíce. V průběhu ledna 

nového roku jsou ještě doručovány faktury dodavatelů uzavírající minulý rok 

včetně skutečných nákladů na dodávky tepla, TUV a SV. Část těchto údajů 

souvisejících z rozúčtováním nákladu na UT, TUV a SV je předána společnosti, 

která provádí rozúčtování nákladů na jednotlivé uživatele bytu. V druhé půli 

měsíce února kdy už jsou známi náklady a spotřeba vody a tepla za právě 

uplynulý rok, je možno dle nových cen a spotřeb provést rozúčtování spotřeb a 

předepsání záloh na uživatele bytu. Nový rozpis nákladů a záloh tj., Evidenční list 

záloh a úhrad je možno uživatelům bytů předat koncem března s tím, že evidenční 

list platí od 1. dubna běžného roku. 

Z důvodu nedostatku informací a legislativního průběhu (nový evidenční list 

schvaluje členská schůze družstva spolu s daňovým přiznáním a účetní uzávěrkou 

na konci března), jsou první tři měsíce nového roku závazky bytového družstva 

vůči dodavatelů energií a vody hrazeny dle nových pravidel a cen.  
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Výše záloh a příspěvků do FÚaO je stále nastavena dle skutečnosti z roku 

předminulého. Například rozpis nákladů pro rok 2008 se připravuje ze skutečností 

z roku 2007 a návrhu úprav cen pro rok 2008. Rozpis podle roku 2007 platí ještě 

první tři měsíce v roce 2009. Situaci znázorňuje obr. 7 

Obr. 7: Posun rozpisů záloh a úhrad 

Vzhledem k nárůstu cen je nutno navýšení cen v novém roce rozúčtovat 

nikoliv do 12 měsíců ale vzhledem výše popsanému mechanizmu sběru informací, 

rozpočítat do 9 zbývajících měsíců nového roku. Rozpočtový rok bytového 

družstva začíná 1. ledna a končí 31. prosince stejného roku. Rozúčtovaní období 

začíná 1. dubna a končí 31. března následujícího roku. 

Navýšení měsíčních záloh rozúčtováním nákladů do 9 nikoliv 12 měsíců 

přináší drobnou výhodu v tom, že při každoročním navyšování cen dodavatelů se 

navýšené ceny uplatňují v prvních třech měsících nového roku, čímž se částečně 

kompenzuje nárůst cen dodavatelů od prvního měsíce nového roku. 
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6. Závěr 
Zpracováním tématu diplomové práce „Ekonomická analýza fondu údržby a 

oprav bytového domu“ jsem se snažil rozkrýt, často pro laiky nesrozumitelné, 

vazby a vztahy mezi technickou, ekonomickou a právní stránkou věci, vytvářející 

v konečném důsledku položku účtu za bydlení. Částka, kterou členové družstva 

přispívají do fondu údržby a oprav je na evidenčním listu úhrad prezentována jako 

dvě, možná tři desítky korun za metr čtvereční bytové plochy. Nejasnosti a 

nepochopení skladby FÚaO narušují sociální klima mezi obyvateli bytového domu. 

Objasněním mechanizmů tvorby a rozúčtování nákladů v bytovém domě na 

jednotlivé uživatele bytů, umožňuje snáze najít konsensus s co největším počtem 

zúčastněných, tedy členů družstva, kteří tvoří nejvyšší orgán bytového družstva – 

členskou schůzi. Dominantní část nákladů na bydlení tvoří výdaje za teplo a vodu. 

Výše přeplatku nebo nedoplatku, může být signálem, jak se každý z nás ve svém 

bytě vyrovnal s nástrahami počasí, se svou pohodlností a přístupem k vlastním 

penězům. Velký problém mezi uživateli bytů způsobuje rozúčtování nákladů 

spotřeby vody. Jak bylo uvedeno v kapitole o měření průtoku vody, z hlediska 

konstrukce bytových vodoměrů a objemového průtoku vody je technicky 

vyloučeno naměřit stejné hodnoty spotřeby na vodoměru u paty bytového domu a 

bytových vodoměrů. Zde se musí vedení družstva soustředit dodržování termínů 

pravidelných kontrol bytových vodoměru a zabezpečení těchto vodoměrů před 

nežádoucím ovlivňováním náměru nepoctivými spotřebiteli vody. 

Motivací pro vytvoření této práce byla snaha o otevřenost při objasnění 

principů tvorby položek FÚaO. Porozumění tvorbě a rozúčtování nákladů mezi 

uživatele bytů je předpokladem udržení komunikace se všemi obyvateli bytového 

domu. Potřeba nastudovat a porozumět technické a právní stránce věci, tvoří 

základ pro kvalifikovaně vedenou diskuzi. V konečném důsledku vedení bytového 

družstva doporučuje a členská chůze rozhoduje o budoucích investicích, které 

mají zajistit obyvatelům domu odpovídající kvalitu bydlení. 
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Při hledání informaci jsem došel k závěru, že pravda je často skryta pod 

nánosem komerčních snah prodejců nebo výrobců uplatnit svůj výrobek či službu 

na trhu. Předseda bytového družstva hospodaří s penězi ostatních členů. Proto je 

z jeho strany velice důležité chápaní technické a ekonomické podstaty problémů, 

aby byl schopen vynakládané finanční prostředky obhájit. 

V budoucnosti, po rozpracování by měly některé části této práce posloužit 

potřebám bytového družstva tak, aby vytvořili základ při hledání technického 

řešení systému sběru a přenosu informací o tvorbě nákladů. Optimalizace měření, 

regulace a naplnění představ o úsporách nákladů na teplo je prioritou pro každé 

vedení bytového družstva. 

 

 

 


