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Brožura

Oceňování tepla a teplé vody v praxi bytových domů
- čtyři případy rozúčtování nákladů

Víte jak rozúčtovat teplo a teplou vodu mezi novým a starým majitelem bytu bez měřidel? Nebo s měřidly, jejichž odečet
vlastník neumožňuje? A pokud došlo k jejich poškození? Řešíme i další běžné případy!
Například, jak se bude na nákladech na vytápění a ohřev vody podílet vlastník bytu odpojeného od ústředního
vytápění?
Právní předpisy a metody zde přehledně shrnujeme. Řešení jednotlivých případů doplňují tabulky výpočtů. Brožura by neměla
chybět při oceňování tepla v bytových domech chybět.
Když předpisy neporadí – 4 x řešení z praxe pro Vás:
1. Více uživatelů bytu během zúčtovacího období
2. Úhrada pro odpojený - nepřipojený byt
3. Úhrada pro neodečtený byt
4. Rozvrh nákladů v domovních vytápěcích soustavách s bytovými předávacími stanicemi
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