SMĚRNÁ ČÍSLA ROČNÍ POTŘEBY VODY
1. BYTOVÝ FOND
Byty.
1. na jednu osobu bytu s tekoucí studenou vodou mimo byt za rok 15 m 3
2. na jednu osobu bytu bez tekoucí teplé vody (teplé vody na kohoutku) za rok 25 m 3
3. na jednu osobu bytu s tekoucí teplou vodou (teplá voda na kohoutku) za rok 35 m3
Hodnota uvedená v položce č. 3 je součtem spotřeby studené a teplé vody.
Teplou vodou na kohoutku je teplá voda vytékající z výtoku ovládaného uzávěrem přímo do dřezu,
umyvadla, vany, sprchy apod. Není rozhodující, zda je voda ohřívána elektrickým zásobníkem,
průtokovým ohřevem, plynovým kotlem pro byt nebo dům, nebo je připravována centrálně pro
celou obec nebo město; tedy ze zdroje mimo fakturační vodoměr studené vody v domě.
V případech dodávky teplé vody ze zdroje mimo fakturační vodoměr studené vody se při výpočtu
použijí hodnoty podle bytu bez tekoucí teplé vody.
Rodinné domy.
Na jednu osobu bytu v rodinném domu (max. 3 byty - 3 rodiny) se připočítává 1 m3 na spotřebu
spojenou s očistou okolí rodinného domu i s očistou osob při aktivitách v zahradě apod. Kropení
zahrady a provoz bazénů je samostatnou položkou a nespadá pod bytový fond.
Rekreační chaty (chalupy).
Na jednu osobu rekreační chaty (chalupy) se spotřeba vypočte jako u položek č. 1, 2, 3 i s
připočtením 1 m3 jako u rodinného domu, vše s přihlédnutím k době, po kterou je chata během
roku využívána. Tento výpočet se v případě, že odběr pitné vody není měřen vodoměrem, uvede
do smlouvy podle § 8 odst. 6 zákona.
Způsob výpočtu množství vypouštěných odpadních vod v případech, kdy odběratel vodu dodanou
vodovodem zčásti spotřebuje bez vypouštění do kanalizace podle § 19 odst. 7 zákona:
V případech kdy rozdíl množství vodoměrem změřené pitné vody a množstvím stanoveným podle
položek č. 1, 2 a 3 v odběru pro bytový fond, je-li důvodem kropení zahrady, je větší než 30m 3 se
množství nevypouštěných vod stanoví podle položek 63 až 66 směrných čísel. V případech kdy
rozdíl množství vodoměrem změřené pitné vody a množstvím stanoveným podle směrných čísel,
je li důvodem výroba balených nápojů nebo jídel apod., je větší než 30m3, se množství
nevypouštěných vod stanoví odborným výpočtem ve vazbě na produkci.

V případech vlastního zdroje pitné vody (studna apod.) se množství odpadních vod stanovuje
podle směrných čísel.

