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Vážení vlastníci, 

 

    dostáváte do rukou Vaše první vyúčtování zálohových plateb (dále RV) za období od nastěhování do 

12/2019, výpis salda prostoru k 12/2019 (přehled předpisů a Vašich plateb).   
 

Měřidla (vodoměry)  v bytech jsou poměrová tj. slouží jako rozpočítávací klíč, nejedná se tak o měřidla 

tzv. fakturační s výpočtem náměr x nějaká konkrétní cena. Výpočet probíhá: náklad na danou službu na patě 

domu děleno součtem spotřeb daných měřidel všech bytů krát spotřeba Vašeho bytu= náklad Vašeho bytu. 

Jednotka „osm“ znamená „osoboměsíce“- roční počet osob. 

 

    Vlastní vyúčtování obsahuje na první straně identifikační údaje Vašeho prostoru a plochy, pod tím jsou 

uvedené poplatky pevné a zálohové, a dole výsledek vyúčtování. Na druhé straně jsou náklady týkající se 

celého domu a pod tím odečty měřičů Vašeho prostoru. 

 
Ve výpočtové části jsou v řádcích po jednotlivých poplatcích uvedeny: 

 

1. sloupec:  názvy položek (z měsíčního předpisu) 

2. sloupec:  spotřeby prostoru 

3. sloupec:  cena za MJ 

4. sloupec:  náklady (jen) Vašeho prostoru 

5. sloupec:  zálohy dle měs.předpisu (předepsané z. nikoliv skutečně zaplacené zálohy) 

6. sloupec:  rozdíl (výsledek za jednotlivé položky - náklady mínus zálohy (sl. 4. mínus sl. 5.)) 

 

    Pod tímto výpočtem jsou vyčíslené skutečně zaplacené zálohy. Pokud posíláte platby ve výši měsíčních 

předpisů, dluh nezaplacených záloh je nula. Pokud posíláte méně, zde je vyčíslený rozdíl. 

      

  Pro upřesnění uvádíme že „přeplatek“ znamená, že Vám peníze budou vráceny, a „nedoplatek“, že 

výslednou částku uhradíte. 

      

Splatnost nedoplatku je 30 dnů po doručení vyúčtování. Případné reklamace uplatněte poštou nebo e-

mailem na sbf@interma-byty.cz do 21 dnů. Nedoplatek zaplaťte na bankovní účet uvedený ve spodní části 

vyúčtování, nezapomeňte uvést variabilní symbol, který je uveden na měsíčních předpisech hned vedle čísla 

bankovního účtu.  

 

    Přeplatek Vám bude automaticky zaslán na účet, ze kterého platíte, nejpozději do 31.7.2020.  

 

   Měsíční předpisy příspěvku jsme Vám neměnili Pokud budete mít zájem, můžeme Vám individuálně 

změnit zálohy v měs.předpisu na vlastní žádost.  

 

   Pokud budete mít nějaké dotazy, obraťte se na Vaši referentku paní Rašovskou – email: 

kamila.rasovska@interma-byty.cz, tel. 485 221 265. 

 

 

   

V Liberci dne 26.3.2020 

Interma BYTY, a. s. 

 


