
NOVÉ PŘEDPISY PRO 
ROZÚČTOVÁNÍ TEPLA A VODY

Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu

Vás zve na seminář
26.11.2022 od 09:00

§
Cílem semináře je seznámit majitele a správce bytových fondů s novými předpisy pro registraci 
spotřeby tepla u konečných spotřebitelů a rozúčtování nákladů na vytápění, které akceptují 
požadavky evropské směrnice EED č. 2018/2002 na častější informování spotřebitelů o jejich 
aktuální spotřebě tepla a teplé vody

Témata semináře:

Evropská směrnice EED a její implementace do 
českých norem.

Novela zákona 67/2013 Sb.

Novela vyhlášky 269/2015 Sb. a její očekávaný další 
vývoj.

Nové požadavky na měření a registraci spotřeby tepla.
Novela zákona 406/2000Sb. a novela vyhlášky 
194/2007 Sb.

Požadavky GDPR při měsíčním informování uživatelů 
bytů o jejich spotřebě tepla a vody

Jak řešit chybu při chybné montáži bytového vodoměru  
& praktické rady.

KDY: 24.11.2022, 09:00- 13.00, registrace od 08:00

KDE:sál Svazu českých a moravských bytových družstev v 
Praze 4, Podolská 

CENA: 1400Kč zástupce družstev SČMBD
             1250Kčzástupce družstev SČMBD a DSM
             Zdarma pro 1 osobu členové ARTAV, příplatek za 
2.osobu 700 Kč.

JAK SE PŘIHLÁSIT: Vyplněnou přihlášku ze stránek 
www.artav.cz zašlete na artav@seznam.cz  
nebo poštou na adresu: ARTAV, Podolská 50, 147 00 
Praha 4,faxem na číslo 241087233

Částku je možné zaslat na účet č. 2201734923 / 2010
(var.symbol = vaše IČO ), nebo uhradit v hotovosti při 
registraci. 

.

Cílem semináře je seznámit majitele a správce bytových fondů s novými předpisy pro registraci
spotřeby tepla u konečných spotřebitelů a rozúčtování nákladů na vytápění, které akceptují
požadavky evropské směrnice EED č. 2018/2002 na častější informování spotřebitelů o jejich
aktuální spotřebě tepla a teplé vody.

Témata semináře:

§
Vás zve na seminář 

NOVÉ PŘEDPISY PRO
ROZÚČTOVÁNÍ TEPLA A 
VODY
24. 11. 2022 od 09:00

Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu

KDY: 24. 11. 2022, 09:00 – 13.00, registrace od 08:00 
KDE:    sál Svazu českých a moravských bytových družstev, Podolská 50, Praha 4    

CENA:  Standardní cena 1400,- Kč

Členové SČMBD a DMS 1250,-Kč

První zástupce člena ARTAV zdarma, druhý 

700,-Kč.

JAK SE PŘIHLÁSIT: 

Přihlášku naleznete na www. artav.cz. Přihlášku je nutno odeslat e-mailem 
na adresu artav@seznam.cz. Částku je možné zaslat na účet č. 
2201734923/2010  (var. symbol = vaše IČO ), nebo uhradit v hotovosti při 
registraci.

Prezentují  zástupci  MMR  ČR , MPO  ČR a  ARTAV

• Evropská směrnice EED a její implementace do české legislativy.

• Novela zákona 67/2013 Sb.

• Novela vyhlášky 269/2015 Sb. a její očekávaný další vývoj.

• Nové požadavky na vodoměry, měřiče tepla a indikátory.

• Novela zákona 458/2000 Sb., zákona 406/2000 Sb. a novela 
vyhlášky 194/2007 Sb.

• Požadavky GDPR při měsíčním informování uživatelů bytů o jejich 
spotřebě tepla a vody.

• Chyby vodoměrů instalovaných proti směru proudění.

    Změna programu vyhrazena




