
 

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne  

27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“). 

 

PRODOMIA, s.r.o. v zastoupení správce Austis a.s. 
Výzva ke zpřístupnění bytů k odečtu poměrových měřičů: 

  
STUDENÉ VODY -   TEPLÉ VODY   -   MĚŘIČŮ TEPLA  

 

v domě  č. p. 988/26    ulice:  Jurkovičova, Praha 4 

dne 17.1.2022  v době od 15:00  do  16:30  hodin  
Vážení uživatelé, žádáme Vás, abyste umožnili našemu technikovi přístup do Vámi užívaných bytů za účelem 

provedení odečtů měřidel spotřeby vody a tepla. Současně vás žádáme o zajištění volného přístupu ke všem 

měřičům (tj. odstranění všech překážek). 

Pokud máte příznaky nemoci COVID-19, jste v karanténě nebo máte jiný závažný důvod pro nevpuštění 

technika do bytu, vyplňte prosím řádně samoodečtový formulář na druhé straně této výzvy a v době odečtů 

jej vylepte na dveře, případně využijte náš online formulář: www.prodomia.cz/samoodecet/ 
Abychom předešli případným reklamacím ohledně chybného zápisu, doporučujeme vlastníkům před 

vlastním podpisem v odečtovém listu zkontrolovat zapsané stavy. 
 

Odečty bude provádět technik: p. Motejl, Tel.: 776 141 400 

 

kancelář firmy PRODOMIA, s.r.o. – V Dolině 1533/1d, Praha 10 – Michle, tel: 222 983 903  
e-mail: tereza.kruzelova@prodomia.cz, mobilní tel. 771 125 745 

PRODOMIA, s.r.o.  Děkujeme za spolupráci.  

 

 

Samoodečtový formulář  - www.prodomia.cz/samoodecet 
Věnujte prosím pozornost pečlivému vyplnění všech údajů. Urychlíte tím zpracování Vašeho odečtu. 

*Povinné údaje 

Typ měřiče Místnost Výrobní číslo Stav ke dni odečtu 

Vodoměr – studená voda 
   

Vodoměr – studená voda 
   

Vodoměr – teplá voda 
   

Vodoměr – teplá voda 
   

Kalorimetr - teplo 
   

Pro odečet měřiče tepla – Kalorimetru prosím opište spotřebu tepla v GJ/kWh, která na display již svítí či se zobrazí po 

jednom stisknutí. POZOR! Měřiče tepla lze odečítat až po 31.12. 23:59!!! 

Datum a podpis: ___________________________________________________  

Jméno a příjmení: 
 
 Ulice: 

 

Číslo orientační/popisné: 
 
 Město: 

 

PSČ: 
 
 Číslo bytu: 

 

Podlaží: 
 
 Telefon: 

 

Majitel/správce domu: 
 
 E-mail: 

 

 


