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Dnešní článek se bude zabývat 
problematikou užívání vodoměrů 
v bytech a možných sankcí v pří-
padě neumožnění jejich odečtů. 
Přestože jejich používání není pro 
většinu nájemců či vlastníků bytů 
(dále jen „uživatel“) nic nového, 
stále se ještě v praxi setkáváme 
s nepochopením jejich významu, 
zejména pro rozúčtování nákladů 
za dodávku studené či teplé vody.

První, co je třeba zdůraznit je 
to, že bytový vodoměr má v sou-
ladu se zákonem č.505/1990 Sb., 
o metrologii, ve znění pozdějších 
novel charakter tzv. „stanovené-
ho měřidla“, tedy měřidla, jehož 
se týká povinnost pravidelného 
ověřování, a to ve lhůtách daných 
prováděcí vyhláškou. Zjedno-
dušeně lze konstatovat, že pro 
bytové vodoměry je tato lhůta 
sjednocena na pět let, a to jak pro 
vodoměry na teplou vodu, tak i na 
studenou vodu. Povinnost zajistit 
jejich ověření (dříve též označová-
no jako „cejchování vodoměru“) 
má jak družstvo u družstevních 
domů, tak i společenství vlastníků 
u domů, kde vzniklo v důsledku 
převodu bytů do osobního vlast-
nictví. Neplnění této povinnos-
ti může být penalizováno poku-
tou až do výše 1 mil. Kč. Použití 
náměru vodoměrů bez platného 
ověření může být zpochybněno. 
V takovém případě by bylo nutné 
provést rozúčtování nákladů na 
dodávku vody náhradním způso-
bem, a tudíž by nebylo možné z 
údajů o náměru spotřeby vody dle 
neověřených vodoměrů vycházet. 
Vedle povinnosti provádět pravi-
delné ověřování vodoměrů uklá-
dá zákon i povinnost vést jejich 
evidenci. Tuto povinnost zajišťuje 
většinou pro společenství vlastní-
ků zmocněný správce v souladu 
s uzavřenou smlouvou o správě.

V souladu se stanovami družstva, 
společenství vlastníků a prohláše-
ní vlastníka má většinou vodoměr 
charakter společné části domu, 
která je ale ve výlučném užívá-
ní jednotlivých vlastníků resp. 
nájemců. Z tohoto pohledu by 
se měl každý uživatel bytu o tato 
měřidla i starat. Měl by provádět 
jejich pravidelnou kontrolu, a to 
zejména zda je vodoměr funkční, 
zda nedošlo k porušení plomby 
nebo zda nedochází k úniku vody 
na některém z napojení na roz-
vod vody. Zjištěné nedostatky by 
pak měl v souladu se stanovami 
okamžitě řešit s některým členem 
statutárního orgánu společen-
ství vlastníků u vlastníků, nebo 
s družstvem v případě družstev-
ních bytů. 

Vedle toho má statutární orgán 
nebo družstvo povinnost prová-
dět kontroly funkčnosti vodo-
měrů a neporušení plomb. Tato 
činnost je většinou spojena s pro-
váděným odečtem vodoměrů 

v pololetí či na konci roku. Nel-
ze tedy zjednodušit prováděné 
odečty vodoměrů pouze na to, že 
uživatel bytu nahlásí osobě prová-
dějící odečet (dále jen „odečtář“) 
mezi dveřmi nebo dokonce vho-
zením lístku do listovní schránky 
stav vodoměru. Takovýto odečet 
nesplňuje to, co je jeho účelem, to 
je provést nejen odečet, ale i kon-
trolu stavu měřidla a jeho plom-
bování. Tato osoba je v okamžiku 
provádění odečtů zástupcem sta-
tutárního orgánu společenství či 
družstva a má povinnost provést 
odečet osobně a vše i zkontrolo-
vat. Odečtený náměr poté zapíše 
do odečtových listin, uvede zde 
datum provádění odečtu a pří-
padné zjištěné závady a nechá vše 
odsouhlasit uživatelem bytu jeho 
podpisem, kterým tento stvrdí 
to, že uvedené údaje odpovídají 
skutečnosti. Odečtář má ze záko-
na a podle stanov společenství 
vlastníků právo vstoupit do bytu. 
Na druhé straně musí uživate-
lům bytů předem minimálně ve 
lhůtě tří dnů oznámit, že bude 
odečty provádět. Toto oznámení 
stačí vyvěsit na nástěnce ve vcho-
dě. Pokud uživateli bytu termín 
odečtu nevyhovuje, musí sám 
iniciativně kontaktovat odečtá-
ře a dohodnout si náhradní ter-
mín. Pokud tak neučiní a v době 
odečtů není v bytě přítomen, 
vyzve jej odečtář ke zpřístupnění 
bytu v náhradním termínu. Zde 
je vhodné tento termín oznámit 
uživateli písemně, nejlépe vhoze-
ním výzvy do listovní schránky. 
Pokud uživatel bytu neumožní 
odečet ani v náhradním termínu 
a sám si ani nedohodne pro něj 
vhodný jiný termín, uvede ode-
čtář v odečtové sestavě poznám-
ku, že odečet vody nebyl uskuteč-
něn, neboť byt nebyl zpřístupněn 
ani v náhradním termínu s uvede-
ním dne a času pokusu o provede-
ní náhradního odečtu vody, tuto 
listinu podepíše. Je vhodné, aby 
nechal podepsat i další osobu jako 
případného svědka (např. souse-
da), který bude přítomen vhození 
písemné výzvy do listovní schrán-
ky dotčeného uživatele bytu a 
dále, který bude následně účasten 
opakovaného pokusu o provedení 
odečtu vody. Tím pro něho pro-
ces odečtů končí. Rozhodně není 
jeho povinností opakovaně běhat 
po domě a shánět uživatele bytů, 
aby u nich provedl odečet. Rov-
něž ale nemá právo sám odečtové 
listiny podepisovat za uživatele 
bytů, nebo dokonce dělat odhad 
spotřeby a tento vyplnit, aniž by 
se osobně přesvědčil o výši námě-
ru. Pouze odečty provedené výše 
popsaným způsobem se mohou 
stát platným podkladem pro pro-
vedení vyúčtování dodávek teplé a 
studené vody a mohou být použi-
ty i v případném soudním sporu, 

Užívání bytových vodoměrů
pokud by bylo vyúčtování napa-
deno některým z uživatelů bytů.

Jak se pak dále postupuje vůči 
uživateli, který neumožnil pro-
vedení odečtu vodoměrů v bytě? 
Neumožnění odečtu vodoměrů 
je obecně chápáno jako porušení 
pravidel pro rozúčtování dodá-
vek vody, a proto je při výpočtu 
náhradní spotřeby používána 
sankce. Konkrétně u dodávek 
teplé vody se postupuje v soula-
du s ust. § 4 odst. 4) a Přílohy č.2 
vyhlášky MMR č. 269/2015 Sb.  
a  dále s ust. § 6 odst. 4) zákona 
č. 67/2013 Sb. Prakticky to zna-
mená, že uživatel, který neumož-
ní odečet vodoměru, zaplatí vedle 
základní složky i spotřební složku, 
která se vypočte jako trojnáso-
bek průměrné hodnoty spotřební 
složky nákladů připadajících na 
1m2 podlahové plochy zúčtova-
cí jednotky (bytu). Obvykle bý-
vá problém se zajištěním odečtů 
u uživatelů, kteří v bytě nebydlí 
trvale a měli by tak relativně níz-
kou spotřebu. V případě tohoto 
náhradního výpočtu by pak místo 
několika kubických metrů vody 
zaplatili náklad, odpovídající řádu 
několika desítek kubických met-
rů vody. Obdobně se stanoví i 
náhradní spotřeba u studené vody, 
kde se vychází z vnitřních pravidel 
družstva či společenství vlastní-
ků popřípadě z vyhlášky MZ č. 
120/2011 Sb. 

Výše uvedeným problémům 
s odečty se lze vyhnout použitím 
vodoměrů s dálkovým odečtem, 
které se v současné době začína-
jí ve větším rozsahu v bytových 
domech užívat. Je pravdou, že 
jejich pořizovací cena je zhruba 
dvojnásobně vyšší než u klasic-
kých vodoměrů, ale při výměně po 
pěti letech je jejich cena podobná 
ceně nových běžných vodoměrů, 
protože radiový modul má život-
nost deset let, a tak se sníží cena 
při výměně o tento modul. Hlav-
ní výhodou jejich použití je to, že 
při odečtech již není třeba vstu-
povat do bytu. Tyto vodoměry 
mají i elektronickou plombu, jejíž 
případné poškození se projeví při 
nejbližším prováděném dálkovém 
odečtu. Dálkový odečet umožní 
evidovat i některé pokusy o ovliv-
nění tohoto měřidla a zpětným 
vyhodnocením u výrobce lze zís-
kat i přesné údaje o termínech 
ovlivnění nebo o případné poru-
še v měření. Další výhodou je i 
to, že se údaj o spotřebě ke konci 
roku uloží do paměti a tak se pro 
vyúčtování získají spotřeby vody v 
bytech ke stejnému dni. Pokud se 
k témuž dni, zpravidla k 31. pro-
sinci, odečte i stav fakturačního 
měřidla, získá dům možnost přes-
nějšího srovnání součtu náměrů 
bytových vodoměrů s vodomě-
rem fakturačním. Výhodou je i to, 

že tyto vodoměry umí registrovat 
i tzv. zpětný tok, ke kterému může 
docházet v důsledku toho, že tlak 
studené vody je nepatrně vyšší 
než vody teplé.

Je třeba ještě dodat, že nikdy 
není součet hodnot naměřených 
na bytových vodoměrech, které 
mají charakter poměrových měři-
del, shodný s náměrem fakturač-
ního vodoměru, umístěného na 
patě domu. V odborné literatuře 
se uvádí, že přípustný rozdíl může 
činit 20% až 25% ve prospěch fak-
turačního vodoměru. Při takto 
vysokých rozdílech je třeba hledat 
příčiny. Přitom vlivů na výši roz-
dílu může být několik. Vedle již 
vzpomínaného rozdílného termí-
nu odečtu jednotlivých bytových 
vodoměrů a fakturačního vodo-
měru dále:

nižší přesnost bytových vodo-
měrů, které nemusí indikovat 
např. nepatrné protékání splacho-
vače záchodu, které ale přesnější 
fakturační vodoměr zaregistruje

 individuální poruchy byto-
vých vodoměrů, které uživatel 
nenahlásí

 úniky v domovním rozvodu, 
zejména je-li fakturační vodo-
měr v šachtě před domem

 snaha o ovlivnění funkce 
bytového vodoměru uživatelem 
nebo i nelegální odběr z domov-
ního rozvodu

 zpětný tok při použití růz-
ných stop ventilů apod.

Závěrem jeden příklad ze živo-
ta. Společenství vlastníků zjisti-
lo vysoký rozdíl mezi součtem 
bytových vodoměrů a fakturač-
ním vodoměrem a rozhodlo se 
věc řešit. Provádělo různé kont-
roly včetně prohlídek vodoměrů 
v bytech a nemohlo na nic přijít. 
Jedinou jistotu mělo v tom, že 
někde dochází k úniku vody. Pro-
tože se jednalo o vodu teplou, 
jejíž cena byla více jak 200,- Kč/
m3, vznikala v důsledku toho-
to úniku domu výrazná škoda. 
Statutární orgán společenství 
vlastníků domu s péčí řádného 
hospodáře při výkonu své funk-
ce informoval na schůzi ostatní 
vlastníky a nájemce bytů o nastalé 
situaci v domě a následně se roz-
hodl podat na polici i trestní ozná-
mení na neznámého pachatele. A 
protože se i zázraky dějí, od toho-
to okamžiku se přestala voda na 
domě ztrácet. Z toho lze dovodit, 
že na vznik rozdílů má velký vliv 
především chování jednotlivých 
uživatelů bytů. To, jak s vodou 
hospodaří, ale i to, jak se starají o 
zařízení zajišťující rozvod vody a 
měření umístěné v bytě.

 Ing. Zdeněk Štursa, 
 předseda představenstva


