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Příloha 
Stanovení cen služeb 

 
a) Užívání výtahu 
  
Do ceny služby se zahrnují náklady na: 

� spotřebu elektrické energie na provoz výtahu (je-li samostatně měřena), 
      Do ceny služby se nezahrnují náklady na: 

� provádění odborných zkoušek, odborných a provozních prohlídek, 
� mazání výtahu včetně mazacích tuků a olejů, 
� provádění drobných oprav po odborné prohlídce, 
� seřizovací práce, 
� vyprošťování osob z výtahu, 
� údržbu a malé opravy k zabezpečení provozuschopného stavu výtahu a 

k odstranění nepojízdnosti výtahu, 
� čištění šachty a šachetní prohlubně, 
� vyproštění předmětů spadlých do prohlubně šachty, nebo uvízlých v kleci, 
� obnovu poškozených předepsaných návodů a štítků na šachetních dveřích a 

v kleci výtahu, 
� opravy svítidla v kabině vč. výměny žárovky, 
� nátěry kabiny, šachetních dveří a šachty, 
� výměnu rozbitých skel výtahu nebo šachetních dveří. 

Tyto náklady jsou součástí upravených nákladů domu a hradí se z dlouhodobé zálohy. 
 
Do ceny služby se dále nezahrnují náklady na střední a generální opravy výtahu (např. 
výměna hnacího zařízení, lan, vodících lišt, kabiny) a výdaje na modernizaci a rekonstrukce 
výtahu (jsou součástí upravených nákladů domu a hradí se z dlouhodobé zálohy). 
 

b) Úklid společných prostor v domě 
 
    Do ceny služby se nezahrnují náklady na: 

� mzdu zaměstnance družstva, včetně povinného pojištění, 
� úklidové prostředky a pomůcky vč. ochranných pomůcek, 
� čištění oken ve společných prostorách, 
� dezinfekce, deratizace a dezinfekce společných prostor. 

Tyto náklady jsou součástí upravených nákladů domu a hradí se z dlouhodobé zálohy. 
 
 

c) Osvětlení společných prostor 
 
   Do ceny služby se zahrnují náklady na  

� spotřebu elektrické energie ve společných prostorách, včetně nájemného za 
elektroměry. 

     Do ceny služby se nezahrnují náklady na: 
� údržbu rozvodů elektřiny (např. dotahování svorek), 
� výměnu žárovek a zářivek, 
� opravy a výměnu vypínačů, spínačů, schodišťových automatů a jističů, 
� opravy a výměnu osvětlovacích těles, 
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� revize elektroinstalací a po revizní opravy, 
� dobíjení akumulátorů a doplňování elektrolytu nouzového osvětlení. 

Tyto náklady jsou součástí upravených nákladů domu a hradí se z dlouhodobé zálohy. 
 
Do ceny služby se dále nezahrnují náklady na výměnu stávajících rozvodů elektřiny nebo 
vybudování rozvodů nových (jsou součástí upravených nákladů domu a hradí se z dlouhodobé 
zálohy). 
 
  

d) Dodávka tepla pro vytápění a ohřev vody z domovní kotelny 
 

Do ceny této služby se zahrnují náklady na: 
� mzdu zaměstnance družstva, který zajišťuje provoz kotelny, včetně povinného 

pojištění, 
� spotřebu paliva (zemní plyn, uhlí aj.), 
� spotřebu technologické vody (je-li samostatně měřena) a na chemikálie pro její 

úpravu, 
� materiál na údržbu a drobné opravy zajišťované obsluhou kotelny, 
� revize kotle a rozvodů, 
� dodávka tepla pro vytápění a ohřev vody od dodavatele. 

 
Do ceny služby se nezahrnují náklady na opravy kotle a rozvodů zajišťované dodavatelsky a 
výdaje na modernizaci a rekonstrukce zařízení kotelny ani náklady na ověřování a opravy 
vodoměrů v bytech a přístrojů sloužících k rozúčtování nákladů na teplo mezi jednotlivými 
vlastníky jednotek (jsou součástí upravených nákladů domu a hradí se z dlouhodobé zálohy). 
Do ceny služby se dále nezahrnují náklady na rozúčtování ceny služby a vyúčtování 
s jednotlivými nájemci (jsou součástí upravených nákladů domu). Do ceny služeb se také 
nezahrnují náklady na spotřebu vody použité pro přípravu teplé užitkové vody – jsou zahrnuty 
do ceny vodného a stočného. 
 
 

e) Vodné a stočné 
 
Cenu služby tvoří ceny placené družstvem dodavatelům. 
 
Do ceny služby se nezahrnují náklady na pořízení, kontroly, opravy a výměny vodoměrů, 
náklady na opravy rozvodů vody a odpadních vod včetně jejich výměny (jsou součástí 
upravených nákladů domu a hradí se z dlouhodobé zálohy). Do ceny služby se dále nezahrnují 
náklady na rozúčtování vodného a stočného a vyúčtování s jednotlivými nájemci (jsou 
součásti upravených nákladů domu). 
 
 
 
 
 
 


