Průvodce rozúčtováním
Pro snadnou orientaci v rozúčtování nákladů na vytápění Vašeho
bytu naleznete na této stránce vysvětlení způsobu rozúčtování
a popis jeho jednotlivých položek.

k vyhlášce č. 269/2015 Sb.) bytu či nebytového prostoru k celkové započitatelné podlahové ploše bytů a nebytových prostorů
v zúčtovací jednotce.

Celkové náklady na vytápění v základní zúčtovací jednotce jsou
rozděleny na základní složku (ZS) a spotřební složku (SS). Náklady
a poměr obou složek je určen poskytovatelem služeb.

Spotřební složka je rozdělena mezi příjemce služeb úměrně výši
náměru indikátorů vytápění s použitím korekcí a výpočtových metod, které zohledňují i rozdílnou náročnost vytápěných místností
na dodávku tepelné energie danou jejich polohou. Detailní popis
korekcí je uveden v příloze smlouvy o službách.

Základní složka je rozdělena mezi příjemce služeb podle poměru velikosti započitatelné podlahové plochy (viz příloha č. 1
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Rozdíly v nákladech na vytápění připadající na 1 m2 započitatelné plochy nesmí
překročit u příjemců služeb v zúčtovací jednotce hodnotu o 20 % nižší a hodnotu
o 100 % vyšší oproti průměru zúčtovací jednotky v daném zúčtovacím období.
Pokud dojde k překročení, poskytovatel služeb provede úpravu výpočtové
metody dle § 3 odst. 2 vyhl. 269/2015 Sb.

Adresa vedení společnosti:
sídliště Vajgar 675 /III
377 04 Jindřichův Hradec
Telefonní spojení:
Informace o rozúčtování tepla:
Informace o rozúčtování vody:
Fax:

384 372 718
384 372 719
384 372 710

Procentické vyjádření
podílů užívání bytu
při změně příjemce
služeb v průběhu
otopné sezony

Vaše platba za vytápění

Detašovaná pracoviště:
Pelhřimov, K Silu 1154
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565 324 479
474 651 003
571 649 464
387 331 002

