PRINCIP ROZÚ TOVÁNÍ TOPNÝCH NÁKLAD
POMOCÍ ELEKTRONICKÝCH INDIKÁTOR

- ROZD LOVA

TOPNÝCH NÁKLAD .

Vážení uživatelé bytových a nebytových jednotek,
rozú tování topných náklad mezi kone né spot ebitele podle skute né spot eby je nezbytným
motiva ním prvkem pro rozumné hospoda ení s teplem v bytové i nebytové sfé e . Vzhledem k tomu, že
ve velké v tšin p ípad jsou vytáp né prostory zásobovány teplem z n kolika zdroj ( stoupa ek ) není
vzhledem k cen
rentabilní použití absolutních m
tepla a využívá se nep ímého m ení
spot ebovaného tepla v závislosti na zm nách charakteristické teploty otopného t lesa v ase. Využívá se
takzvané pom rové metody, kdy se ást celkových náklad na dodané teplo do objektu rozd lí mezi
kone né spot ebitele v pom ru údaj zjišt ných na elektronických indikátorech RTN s použitím výkonových
a korek ních koeficient . Na otopná t lesa v zú tovací jednotce-objektu se instalují indikátory –
rozd lova e topných náklad (IRTN), které umožní rozú tování tepla podle pom rné spot eby tepla ve
bytech jednotlivých spot ebitel . Dovolte nám nyní uvést n kolik ádek o tom, jakým zp sobem bude
vyú tování tepla
pro vytáp ní po ítáno a jaké veli iny budou mít na toto vyú tování vliv
v souvislosti s použitím této m ící techniky.
Elektronický indikátor IRTN pracuje na principu snímání charakteristické povrchové teploty
otopného t lesa (jedno idlový), p ípadn i teploty místnosti (dvou idlový) v ur itém asovém intervalu.
Teplo z povrchu otopného t lesa je p ivád no k sníma i uvnit elektronického indikátoru RTN pomocí
tepelného m stku. Sníma em zjišt né hodnoty teplot jsou dále zpracovávány mikroprocesorem, který
matematickými operacemi vyhodnocuje a získané údaje p evádí je na bezrozm rné jednotky ( dílky), které
následn zobrazuje
na multifunk ním displeji.
Pro elektronické indikátory RTN platí p evzatá evropská norma SN EN 834. Jednou za rok,
po provedení všech ode
elektronických indikátor , se vypo ítá sou et spot ebních dílk u každého
jednotlivého spot ebitele. Spot ební dílky získáme z ode tených dílk vynásobením reduk ními koeficienty
podle typu a výkonu otopného t lesa a podle polohy bytu vzhledem k plášti domu a vzhledem ke sv tovým
stranám. Sou et spot ebních dílk ze všech otopných t les v byt charakterizuje individuální spot ebu tepla
dané bytové nebo nebytové jednotky. Pro ov ení správnosti koeficient doporu ujeme vždy zkontrolovat
i ode tu po ty lánk vašich otopných t les, uvedené v ode tovém listu.
Sou et spot ebních dílk se provede pro každý byt domu. Celkovým sou tem všech dík
za jednotlivé byty, tedy sou tem za celý d m pod líme spot ební ást náklad na vytáp ní domu
a dostaneme cenu jednoho dílku. Touto cenou násobíme po et p epo tených dílk vašeho bytu a
dostaneme Váš podíl spot ebních náklad na celkové spot eb domu.
Rozú tování se ídí vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj R íslo 372/2001 Sb., podle které se
celkové náklady na vytáp ní domu rozd lí na dv
ásti: ást základní (40-50 %) se rozpo ítává na
jednotlivé byty podle velikosti zapo itatelné podlahové plochy a ást spot ební (50-60 %), která se
rozpo ítává podle ode tu m idel tepla nebo indikátor RTN dle výše popsaného postupu.
V p ípad , že spot ebitel neumožní montáž nebo následný ode et indikátor RTN v p edem
oznámeném termínu, pop ípad v náhradním termínu, bude jeho spot eba tepla stanovena v souladu
s vyhláškou MMR . 372/2001 Sb. náhradním zp sobem, a to následujícím zp sobem: spot ební složka
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náklad bude stanovena jako 1,6násobek pr
rné hodnoty spot ební složky náklad p ipadající na 1m
zapo itatelné podlahové plochy zú tovací jednotky ( jednoho nebo n kolika dom ). To znamená, že
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kone ný spot ebitel zaplatí v tomto p ípad ve spot ební složce za 1m zapo itatelné plochy 1,6 krát více
než je pr
r v zú tovací jednotce. V tomto p ípad se nejedná o sankci, uplatn ním tohoto opat ení se
nezvýší celkové náklady na vytáp ní objektu ani z n ho nemá prosp ch p ípadný vlastník budovy .
Navýšením spot ební složky v p ípad neumožn ní montáže nebo ode tu se vždy rozú tovává ve prosp ch
ostatních spot ebitel v zú tovací jednotce a ve své podstat toto navýšení p edstavuje p ibližn nejvýše
možné využití kapacity úst edního vytáp ní v daném prostoru.

