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"Rony"
Aplikace pro rozúčtování nákladů
Novinky ve verzi 22
Aplikace Rony verze 22 z roku 2022 provádí rozúčtování dle vyhlášky 269/2015 Sb. a
respektuje novelu 376/2021 Sb. a všechny související změny.

Způsob rozúčtování
U rozúčtování pro období začínající po 2.11.2021 je zkontrolována volba domu "U Limitů
upravit všechny složky". Pokud je nastavena, je zobrazeno upozornění a tato volba je
ignorována, protože aktuální verze vyhlášky již jasně definuje, že základní složka je vždy
dle plochy.

Doplnění tiskových sestav pro rozúčtování
Dle vyhlášky je třeba do rozúčtování doplnit v zásadě 3 typy údajů:
1. Graf spotřeby porovnávající aktuální spotřebu tepla s minulými obdobími včetně
úpravy dle klimatických podmínek
2. Porovnání spotřeby UT s referenčním příjemcem služeb, tedy s průměrnými
náklady na m2
3. Doplňující informace o konzultačních střediscích, internetové odkazy a řešení
sporů
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1. Graf spotřeby
Program při roční uzávěrce ukládá aktuální rozúčtování do seznamu historických
rozúčtování, které lze nyní použít pro zobrazení grafu.
Pro úpravu dle klimatických podmínek je třeba zadat denostupně pro jednotlivé roky a
regiony a u domů nadefinovat region.
Zadání denostupňů
Menu Číselníky - Číselníky globální - Denostupně

Zde je možné zadat pro region a rok denostupně za jednotlivé měsíce.
Je možné zadat i denostupně pro záznam bez regionu, ten je potom použit pro domy bez
zadaného regionu (toto lze použít, pokud všechny domy jsou v jednom regionu a mají
tedy sdílet stejné denostupně).
Volba regionu u domu
V detailu domu vyberte či zadejte region (automaticky jsou nabízeny regiony zadané v
denostupních).
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Tisk rozúčtování
V dialogu pro tisk je možné zapnout tisk grafů a nadefinovat počet zobrazených období.

Pomocí odkazu "Upravit výchozí texty, grafy a parametry tisku" lze nadefinovat vzhled
grafu:

Program umožňuje generovat grafy pro spotřebu tepla pro UT, ale také pro spotřebu TV a
SV (je definováno v šabloně).

1.10.2022

3/5

Rony

SQL verze 22

2. Porovnání spotřeby UT s referenčním příjemcem služeb
V rámci vyúčtování je pro každého nájemníka vypočteno % nákladů a toto bude
doplněno do poznámek pod vyúčtováním.
Přesný text lze nadefinovat v globálním nastavení pod položkou "Informace o %
průměrných nákladů pro UT" a položkou "Informace o % průměrných nákladů pro TV" a
následně také v nastavení před tiskem.
Výchozí text je následující:
Průměrné náklady na vytápění referenčního příjemce služeb jsou %RefCena_m2% Kč na
1 m2 započitatelné plochy, pro plochu %Plocha_UT% m2 jsou průměrné náklady
%RefCena% Kč, náklady na byt představují %koef%% průměrných nákladů na m2.
Průměrná spotřeba teplé vody na jednoho příjemce služeb je %Ref_TV_byt% m3.
Text ve vyúčtování:
Průměrné náklady na vytápění referenčního příjemce služeb jsou 128,38 Kč na 1 m2
započitatelné plochy, pro plochu 48,00 m2 jsou průměrné náklady 6162,14 Kč, náklady
na byt představují 159,0% průměrných nákladů na m2.
Průměrná spotřeba teplé vody na jednoho příjemce služeb je 142,9 m3.

3. Doplňující informace o konzultačních střediscích, internetové
odkazy a řešení sporů
Jde o uživatelem definovaný text shodný pro všechny nájemníky.
Výchozí text lze upravit v globálním nastavení pod položkou "Dodatečné informace na
konci rozúčtování". Do textu lze vložit také formátovací tagy pro zvýraznění textu.
Tento text bude použit pro všechny domy. Pokud pro určitý dům je třeba tisknout jiný
text, lze jej nadefinovat v detailu domu v položce "Text na konci rozúčtování".
Výchozí přednastavený text obsahuje body dle přílohy novely. Další body je vhodné
doplnit dle konkrétního dodavatele a situace.

4. Příklad doplněných informací v tisku:
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Způsob aktualizace
Aktualizace programu je zcela jednoduchá, jde jen o přepsání stávajících souborů.
Po aktualizaci programu dojde při prvním spuštění a při prvním otevření dat k aktualizaci
databáze na novou verzi.
Pro zobrazení grafů a dodatečných informací je třeba také upravit použité šablony.
Úprava bude zajištěna dodavatelem a je v ceně aktualizace, jen je nutné zaslat vaše
stávající šablony z adresáře Report.vzor a po aktualizaci je zde opět uložit.

Autor a kontaktní osoba:
Tomáš Rosinský
Pohankova 15, Brno
Tel: 606 746 325
email: software@rosinsky.cz
www: www.rosinsky.cz
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