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SMLOUVA o DODAVCE VODY A oovADENi ODPADNiCH v00 6:. 20115784l1
uzavfena v souladu s p sluénymx ustanovenimi zékona é. 274/2001 8b,, 0 vodovodech a kanalizacfch pro vefejnou potfebu, (da’le jen nzékon o vodovodech a kanalizacich“

nebo jen gékon“), (déle jen ,Smlouva") mezi nl'ie uvedenYmi smluvm’mi stranami:

Vodovody a kanalizace Hradec Krélové. a.s., Vita Nejedlého 893/6, Slezské Pfedmés . 500 03 Hradec Kralové, IC: 48172898, viasmik kanalizace
Vodovody a kanalizace Hradec Krélové. a.s.. Vita Nejedlého 893/6, Slezské Pfedmésti, 500 03 Hradec Krélové, IC: 48172898, Vlastnik vodovodu

da’le spoleéné jen Vlastnik. 2a néhoz jedna’ PROVOZOVATEL oprévnény na zékladé smiouvy uzavfené s vlastm'kem v souladu s ust. § 8. odsi. 2 zékona o vodovodech a
kanalizacich, k uzavfeni této Smlouvy dle § 8. odst. 6 téhoi zékona a k vykonu véech prév a povinnosti viastnika ve vztahu k odbératefi:

ODBERATEL:

Mésto Navy Bydiov

PROVOZOVATEL:

Krélovéhradecka provozni, 3.5.

se sidlem' Vita Nejedlého 893. 500 03 Hradec Krélové Adresa: Ulice: Masarykovo namésti C. p.: 1

Cast obce‘ Novy Bydiov C. 0.:
1C; 27461211 Pia'tce DPH — 01C: cz274s1211 0136C? NOV? BydiOV PSC: 504 01
zapsany v obchodnl’m rejstfiku vedeném: Stat: Ceska’ republika

IC: 00269247 Pla'tce DPH - DIC: C200269247Krajskfrm soudem v Hradci Krélové, oddil B, vloika 2383

(dale jen ”Provozovate'“)

—

ID datové schrénky: heQeugn

Adresa pro doruéoyénf: Vita Nejedlého 893, 500 03 Hradec Kralové 3

zapsany v obchodnim rejst ku vedeném'

(déle jen ”Odbératel“)

Kontaktni L'Jdaje a adresa Odbératele pro doruéovéni:
Mésto Navy Bydiov

Ulice: Masarykovo némésti C. p; 1 C. 0.:
Ca’st obce: Novy Bydiov Obec: Novy Bydiov Stat: Ceské republika
Dodaci oéta: 504 01 No

’
B dzov

Provozovatel a Odbératel budou dale spoleéné oznaéova‘ni jako "Smluvni strany“, samostatné pak kaidy jen jako "Smluvni strana“.

Informace 0 tom, jak Provozovatel zpracovéva‘ osobnl' Udaje fyzickych osob podilejicich se na plnéni Smlouvy (tj. Odbératele, zéstupc Odbérate1e aj.) se nachézi
v dokumentu "Zésady zpracovéni osobnich Lidaj za'kaznl'k “. ktery je uml’stén na webovych strénkéch Provozovatele [www.khp.cz/o-spolecnosti] a zékaznickém centru
Provozovatele (dale jen ,Zésady zpracovéni osobnich udaj “).

Odbératel se zavazuje informovat véechny své zéstupce a jiné fyzické osoby (déle jen "Subjekty daj "), jejichi osobm’ L'Jdaje pfedéva’ Provozovateli, o zpracovévéni jejich
osobnich Ddaj Provozovatelem, a to v rozsahu vyiadovaném Cl. 13 (pfip. El. 14) obecného nafizeni o ochrané osobnfch ljdaj (EU) ('1. 2016/679. Odbératel se zavazuje
Subjekty daja informovat zejména 0 tom, 2e jejich osobni daje pfedévé Provozovateli a sezna'mit je se ,,Zésadami zpracovéni osobnich OdajO za‘kaznik “, véetné uéelu
pfedém’ a rozsahu pfedévanych osobnich Udaj .

vozovatel rovnéi uiivat ro zasiléni novinek a marketin 0 ‘ch 5 'I ni
u

Osobni daje Odbératele a jeho kontaktnich osob muie Pro
0 séno v ,,Za'sadéch z racovani osobnich da' zékaz i

Smluvm' sirany se dohodly, 2e komunikace souvisejl'ci s touto Smlouvu bude adresovéna kontaktni osobé uvedené v této Smlouvé. a to véetné poskytnuti pfistupovfych udajO
Odbératele k zékaznickému Uétu provozovanému na webovych stra’nka’ch Provozovatele a zpfistupnéni daléich osobnich Udajfx Odbératele souvisejicich se sprévou jeho
zékaznického L'rétu, Pokud Odbératel zp stupni své pfistupové Odaje tfeti osobé. éini tak na vlastnl' odpovédnost, véetné p padnYch dopad na ochranu ch osobnich
daj .

|. Pfedmét smlouvy, Dodévka vody a odvédéni odpadnich vod,—

(1) Pfedmétem této smlouvyje Uprava vztah , pra'v a povinnosti Smluvnl’ch stran pfi:

dodévce vody z vodovodu odvédéni odpadnich vod kanalizaci

Uéel dodévky vody a odva’déni odpadnl’ch vod: Trvalé bydleni — Ohytny dam — S podm’kénim

Vlastnik pfipojené stavby/pozemku:

Odbératel

Vlastnik pfipojky: Neni-Ii uvedeno jinak, mé se za to, ie vlastnikem pffpojky je vtastnik pozemku nebo stavby pfipojené na vodovod nebo kanalizacx.
Vlastnik pfipojeného pozemku nebo stavby (vodovodni pFipojka)

Vlastnik pfipojeného pozemku nebo stavby (kanalizaéni pFipojka)

(2) Smluvm’ strany se dohodly. 2e mistem stavby nebo pozemku pfipojenym p pojkou na vodovod a kanalizaci (dale jen ,,Odbérné misto“) je:

Upfesnéni: Bytovy d m s peéovatelskou sluibou —Adresa Odbérného mista:

Na Sarlejich, Novy Bydiov, k. a. Navy Bydiov, 6. parc. 3455
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(3) Smluvni strany se dohodly, Ze mnoistvi dodané vody bude zjiét‘ovéno:

vodomérem

(4) Smluvni strany 5e dohodiy, 2e mnoistvi odvédénYch odpadnich vod, p 'p. iodvédénych sréikovych vod‘ bude stanoveno takto;

a) mnoistvi odvédénYch odpadni’ch vod bude stanoveno:

ve vysi dodané vody

b) mnoistvi sréikovich vod bude smnoveno:

vypoaem

Dlouhodoby sraikovy normal: 612,0 mmlrok, tj. 0,6120 mlrok. Oblast: Hradec Krélové

Klasi kaoe ploch podle § 20 odst. 6 zékona Zpoplatnéné Osvobozené od platby za sréikové vody

Druh plochy: Odtokovy souéinitel Plocha (m’) Redukované plocha (m2) Plocha (m2) Redukované plocha (m’)

zastavéné plochy 0.90 660 594 0 0

A .
£323:$295231: 0,90 350 315 0 o

B
zpeegnggchy

0‘40 0 O 0 0

c P'ssrzvrzazvsssrzd 7 o o
Souéet ploch 1 145 916 0 0

Roénf mnoistvr’ odvédénych sréikovfrch vod 0 v m" 560 0

= souéet RedukovanYch ploch (= Piocha krét Odtokovy souoinitel) v m2 krét Dlouhodoby sréikovy normél v m/rok.
V pfipadé. 2e dojde ke zméné podmi’nek stanoveny'ch zékonem pro osvobozem’ ploch od platby za sréikové vody, je Odbératel povinen do 15 dn pfedat Provozovateii

podklady pro pfisluénou zménu Smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, 2e Provozovatel je oprévnén Ma] 0 hodnoté dlouhodobého sréikového normélu, pouiit‘; pro vy'poéet mnoistvi sréikovy'ch vod odvédény’ch

do kanalizace. pravideiné aktualizovat na zékladé udajo poskytnutych Ceskym hydrometeorologickim ustavem nebo jakoukoiiv jinou organizaci jej nahrazujr’ci tak, aby

Udaje obsaiené v této tabulce byly v souladu s plainy’mi prévnimi pfedpisy, Zména Odaje o hodnoté dlouhodobého sréikového normélu uvedeného v CI. I. odstr 4 pism. b)

této Smlouvy nem’ povaiovéna za zménu této Smlouvy. Platné hodnoty dlouhodobych sra'ikovich norma’l jsou uvefejnény prosifednictvim vlastnr'ch webovych strének

Provozovatele, nebo jiny’m v misté obvykly’rm zp sobem, a jsou k dispozici na pracoviétich Provozovatele (zékaznické centre).

(5) Smluvni strany 5e dohodly, 2e limit mnoistvi dodévané vody a limit mnoistvi a p 'pustné Iimity ukazatel zneéiéléni odvédénych odpadnich vod budou:

Limit mnoistvr’ dodévané vodyje dén pro lem pfipojky a kapacitou vodoméru.

Mnoistvi uréujici kapacitu vodoméru: 1.50 m3 2a hodinu.

Limit mnoistvr’ vypouéténé odpadni vody je dén pro lem ph’pojkyv

Pfipustné limity ukazatel zneéi§1éni vypouéténé odpadni vody jsou stanoveny v pfisiu ném Kanalizaénim r‘édu, neni-Ii v této Smlouvé stanoveno jinak. Kanalizacni réd je

uvefejnén na webovych stra’nkéch Provozovatele nebo jinym v misté obvyklim zp sobem a je k dispozici na pracoviétich Provozovatele (zékaznické centra).

Pro Odbérné misto piati Kanalizaéni fad Novy Bydiov.

(6) Poéet trvale pfipojenYch osob pro doda’vku pitné vody éini 40 as. a poéet trvale pripojenych osob pro odvédéni’ odpadni'ch vod éini 40 05. (die vyjédt‘enl Odbérafele).

(7) Tiakové poméry v misté napojeni vodovodnr' pripojky: Minimélni’ tlak: 0.15 MPa, Maximélni ak: 0,60 MPa

(8) Ukazatele jakosti dodévané pitné vody jsou: Minima’lni hodnota va’pniku: 50 mg/L Maximélni hodnota vépniku: 170 mg/I. Minimélni hodnota hoféiku: 5 mg/I. Maximélni

hodnota hoiéiku: 20 mgll. Maximélnl’ hodnota dusiénan : 50 mg/l. Aktuélnr’ hodnory ukazatel jakosti doda’vané pitné vody jsou k dispozici na webovych strénkéch

Provozovatele.

ll. Platebni podminky

Smluvni strany 5e dohodly, 2e vodné a stoéné hradi Odbératel Provozovateli formou pravidelnych zélohovych plateb dle rozpisu zéloh a na zékladé koneéného vy otovéni

vodného a stoéného a/nebo formou pravidelny’ch plateb die skuteéné spotfeby na zékladé vystavené faktury. nésledovné:

Sjednané vyée zélohovych plateb do prvniho vyi'iétovéni:_ Cetnost zéloh: Ctvrlletné

Splatnost zélohovych plateb je stanovena v rozpisu zéloh.

Zpi‘isob platby zélohovych plateb vodného a stoéného: Inkaso —

Cetnost odeét a koneéného vyiliétovéni: rok

Splatnost faktury vodného a stoéného je 17 dni od data vystaveni faktury,
Provozovatel odeéle fakturu odbérateli neprodlené, nejpozdéji véak do t pracovnich dn od vystaveni'.

Zp sob plaiby faktur vodného a stoéného: lnkaso —

Smluvni strany sjednévaji vystavovéni a doruéovéni da ovych doklad (faktur) v e1. podobé na adresu; _

Preplatek koneéného vyiliétovéni vodného a stoéného bude vrécen na L'IéetOdbérate1_

Pfeplalek koneéného vyi létovéni vodného a stoéného za pfedchézejici z étovaci obdobi bude pro platebni styk pres SIPO V max vyéi 1. zélohové platby pouiit na L'ihradu

zéloh vodného a stoéného v daléim zuétovacim obdobi.
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A". Podminky dodévky vody z vodovodu a odvédéni odpadnich vod
kanalizaci

‘1) Provozovatel se zavazuje za podminek stanoveny'ch obecné za’vazny‘mi
pra‘wnimi pfedpisy a touto Smlouvou dodévat Odbérateli ve sjednaném
Odbérném misté z vodovodu pitnou vodu v jakosti pfedepsané platnymi
prévnimi pfedpisy a odvédét kanalizaci odpadni vody vzniklé naklédénim
stakto dodanou vodou, sréikové vody a odpadni vody ziskané z jiny'Ich
zdroj .
(2) Odbératel se zavazuje pIatit Provozovateli vodné a stoéné v souladu
aza podminek stanoveny’ch touto Smlouvou. K vodnému a stoénému je
Provozovatel oprévnén p poéitat DPH v souladu s platny‘mi prévnl'mi
pfedpisy.

(3) Nedohodnou-li se Smluvni strany jinak, jsou povinny si poskytovat
vza'jemné plnéni za podminek stanoveny’ch touto Smlouvou ode dne jeji
Deinnos .

IV. Prohlééeni smluvnich stran

(1) Provozovatel prohlaéuje, 2e je provozovatelem vodovodu a kanalizaci
pro veiejnou potfebu a osobou oprévnénou k provozovéni vodovodu]
a kanalizaci ve smyslu pfisluénich ustanoveni platnych prévnich pfedpis .
Provozovatel déle prohlaéuje. 2e je oprévnén uzavfit tuto Smlouvu
na zékladé smlouvy oprovozova’nf uzavrené s viastnikem vodovod
akanalizaci pro vei‘ejnou potfebu dle § 8 odst. 2 zékona o vodovodech
akanalizacich a ie je ve vztahu k Odbérateli osobou odpovédnou
za dodévky vody z vodovodu a odvédém’ odpadnich vod kanalizaci. Daléi
informace o vlastnikovi vodovod a kanalizaci pro veiejnou potfebu.
terminech pravidelnych odeét vodomér a jakosti pitné vody jsou uvedeny
na webovych strankéch Provozovatele a vzékaznickych centrech
Provozovatele.
(2) Smluvni strany prohlaéuji, ie veékeré Udaje uvedené v této Smlouvé jsou
pravdivé a sprévné. Odbératel déle prohlaéuje, 2e spl uje véechny podminky
stanovené zékonem o vodovodech a kanalizacich pro p pojem' na vodovod
a kanalizaci.

V. Zp sob zjiét’ovéni mnoistvi dodané vody a odvédénYch odpadnich
vod

(1) Smluvni strany se dohodly, 2e mnoistvi dodané vody, mnoistvi
vypouéténYch odpadnich vod a odva’dénych sréikovy’ch vod bude zjisfovéno
Provozovatelem zp sobem stanovenym v élénku I“ této Smlouvy. Mnoistvi
dodané vody, vypouéténych odpadnich vod a odvédénych sréikovy‘ch vod
zjiéténé zp sobem stanovenym v élénku I. te’to Smlouvy je podkladem
provyuétova'ni doda‘wky vody a vyL’Jélova’ni odvédéni odpadnich vod
(fakturaci vodného a stoéného).
(2) Neni-li mnoistvi vypou ténych odpadnich vod méfeno, pfedpoklédé se.
2e Odbératel, ktery odebiré vodu z vodovodu. vypouéti do kanalizace takové
mnoistvi vody. které podle odeétu na vodoméru nebo podle vypoétu
vsouladu s platny’mi prévnimi pfedpisy z vodovodu odebral. s pfipoétenim
odvedenych sréikovych vod a mnoistvi odvedené vody ziskané z jiny’ch
zdrojCI. Z ploch osvobozenych ze zakona od povinnosti plalit za odvédéni
sra’ikovy’ch vod Odbératel hradi pouze mnoistvi odva‘dénych odpadnich vod
zjiéténé dle véty prvm‘ bez sréikovy’ch vod. Takto zjiéténé mnoistvi
vypouétény’ch odpadnich vod je podkladem pro vyuélova’ni stoéného
(fakiuraci stoéného).
(3) Jestliie Odbératel vodu dodanou vodovodem zéésti spotfebuje bez
vypuéténi do kanalizace a toto mnoistvi je prokazatelné véléi net 30 m3
23 rok, zjisti se mnoistvi odpadnich a sréikovych vod odvédénVch
do kanalizace bud méfenim, nebo odbornym vy’poétem podle technickych
udaj pfedloieny’ch Odbératelem a ovéfenych Provozovatelem, pokud
se pfedem Provozovatel s Odbératelem nedohodli jinak. Nebude-li mnoistvi
spotfebované dodané vody nevypouéténé do kanalizace méfeno vodomérem
Odbératele umistény‘m na samostatné odboéce. je Odbératel povinen
prokézat Provozovateli mnoistvi spotfebované dodané vody nevypouéténé
do kanalizace jiny‘m vhodnym zp sobem tak, aby bylo moiné provést
odborny vypoéet.
(4) Odbératel je povinen umoinit Provozovateti pfistup k vodoméru, zejména
za éelem provedeni odeétu z vodoméru a kontroly. uddby nebo vy’mény
vodoméru, chrénit vodomér pied poékozenim, ztrétou nebo odcizenim,
véetné zah’zeni pro délkovy odeéet a daléiho pfisluéenstvi vodomém,
montéini plomby a plomby prokazujici fedni ovéfeni vodoméru podle
obecné za’vaznych prévnich pfedpis (zejm. pied zésahem jiné osoby,
p sobenim mechanické sily, ohném, mrazem apod.). a bez zbyteéného
odkladu prokazatelné oznémit Provozovateli jejich poékozeni Ci za'vady
vméfeni. ByIa-Ii nefunkénost vodoméru nebo poékozeni vodoméru,
po kozem’ Ci ztra'ta zafizeni pro délkovy’ odeéet oi daléiho pfisluéenstvi
vodoméru nebo montéini plomby a plomby prokazujici L'u‘edni ovéfeni
vodoméru podle obecné zévazny‘ch prévnich piedpis zp sobena
nedostateénou ochranou Odbératelem nebo primym zésahem Odbératele,
hradi 1.1i a néklady s timto spojené Odbératel. Jakykoliv zésah
do vodoméru. zafizeni pro délkovy‘ odeéet (:i daléiho pfisluéenstvi vodoméru
nebo montéini plomby a plomby prokazujici fedni ovéfem’ vodomém bez
souhlasu Provozovatele je nep pustnyr Provozovatel mé prévo zajistit
jednotlivé Ca’sti vodoméru nebo jeho pfisluéenstvi proti neoprévnéné
manipulaci. Odbératel je povinen dodriel podminky umisténi vodoméru
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stanovené Provozovatelem‘ Pokud je vodomér umistén v éachté, je
Odbératel povinen zajistit. aby tato §achta byla Provozovateli pfistupna’
aodvodnéné. Je-liéachta umisténa na misté verejnosti pfistupném, ma:
Odbératel prévo po dohodé s Provozovatelem éachtu zajistit proti
neopra’vnénému vniknu ; tim neni dotéena povinnost jejiho zp stup ovéni
Provozovateli. Pokud pfipojka nebo vnitfni vodovod nevyhovuje poiadavk m
pro montéi vodoméru, je Odbératel povinen na vyzvéni Provozovatele
provést v pfiméfené Ih té potfebné Upravy. Je-Ii mnoistvi vypouéténYch
odpadnich a odvédénych sréikovych vod méfeno mé cim za zenim
Odbératele, je Provozovatel opravnén pr béiné kontrolovat funkénost
a sprévnost mé ciho zafizenf a Odbératel je povinen umoinit Provozovateli
pfistup k tomuto mé cimu zafizeni. Pfistup k vodoméru nebo mé cimu
zafizem’ Odbératele je Odbératel povinen umoinit Provozovateli
vnezbyiném rozsahu a tak. aby byly dodrieny poiadavky bezpeénosti
a ochrany zdravi pri préci stanovené obecné zévazny’vmi prévnfmi pfedpisy.
(5) Smluvni strany se dohodly, ie v d vodnych pfipadech je Odbératel
povinen umoinit Provozovateli na zékladé jeho vYZvy v nezbytném rozsahu
p 'stup k vodovodni a kanalizaénl’ pfipojce nebo k vnitfnimu vodovodu
avnitfm’ kanalizaci, zejména za éelem kontroly uiivéni vnitl‘niho vodovodu
avnitini kanalizace a plnéni podminek stanovenych touto Smlouvou nebo
obecné zévaznymi prévnimi pfedpisy.
(6) Provozovatel je oprévnén pferuéit nebo omezit dodévku vody nebo
odvédém’ odpadnich vod:
a) p provédém’ plénovany’ch oprav, udriovacich a reviznich pracich.
b) nevyhovuje-Ii zafizeni Odbératele technickym poiadavk m lak. 2e jakost
nebo tlak vody ve vodovodu maze ohrozit zdravi a bezpeénost osob
a zp sobit ékodu na majetku,
c) neumoZnHi Odbératel Provozovateli po jeho opakované pisemné vy'zvé
p stup k pfipojce, vodomém nebo zafizeni vnitfniho vodovodu nebo
kanalizace,
d) bylo-Ii zjiSténo neoprévnéné p pojem’ vodovodni pfipojky nebo kanalizaéni
pfipojky.
e) neodstrani-li Odbératel zévady na vodovodni pfipojce nebo kanalizaém’
pfipojce nebo na vnitfnim vodovodu nebo vnitfni kanalizaci zjiéténé
Provozovatelem.
f) pfi prokézéni neopravnéného odbéru vody nebo neoprévnéne'ho
vypouéténi odpadnich vod, nebo
g) v pfipadé prodleni Odbératele s placem’m podle sjednaného zp sobu
ahrady vodného nebo stoéného (:i jejich zéloh po dobu del§i nei 30 dn .
(7) Vlastnikem vodoméru je vlaslnik vodovodu, s Vimkou pfipad , kdy
pfede dnem nabyti uéinnosti zékona o vodovodech a kanalizacich
se prokazatelné stal vlastnikem vodoméru Provozovatel. Daléi podminky
méfeni a zp sobu zjiSt‘ova’ni doda’vané vody a odvédénych odpadnich vod
jsou upraveny zékonem o vodovodech a kanalizacich a prova'décr’mi
pfedpisy k tomuto zékonuo
(8) Pokud je zfizen na vodovodnl’ pfl’pojce poia‘mi obtok, lze ho vyuiivat
vyhradné pro pfimé haSeni poiéru nebo pfi poia’rnl’ch revizich, a to vyluéné
osobou k tomu oprévnénou. Pokud dojde k tomuto vyuZiti a v souvislosti
stim k poruéeni plomby. je Odbéra‘el povinen tuto skuteénost neprodlené
ozna’mit pisemné Provozovateli; Bylo-Ii poékozem’ plomby na poiarnim
obtoku zp sobeno nedostateénou ochranou Odbératelem nebo pfimYm
zésahem Odbératele, hradr’ £1i a néklady s timto spojené Odbératel.

VI. Zp sob stanoveni vodného a stoéného, fakturace

(1) Cena vodného a stoéného je stanovovéna podle cenovy’Ich pfedpis
na p sluéné cenové obdobi, kterym je zpravidla obdobi 12 mésic , a forma
vodného a stoéného je stanovovéna rozhodnu m ylastm’ka vodovodu
a kanalizace. Cena a forma vodného a stoéného jsou uvefejnény
prostfednictvim obecnich Ufad , regionélnich informaénich médii, pracoviél’
Provozovatele (zékaznické centra), vlastnich weboch strének
Provozovatele nebo jinym v misté obvyklym zp sobem.
(2) Zména cen a formy vodného a stoéného neni povaiova'na za zménu této
Smlouvy. Pokud dojde ke zméné ceny nebo formy vodného a stoéného
v pr béhu z étovaciho obdobi, rozdéli Provozovatel spotfebu vody v poméru
doby platnosti p vodni a nové VYSe ceny nebo formy vodného a stoéného.
(3) Vodné a stoéné ma jednosloikovou nebo dvousloikovou formu.
Jednosloikové forma vodného a stoéného je souéinem ceny a mnoistvi
odebrané nebo vypouéténé odpadni vody a sréikoch vod stanovenym
vsouladu s touto Smlouvou. Dvousloikové forma vodného a stoéného
obsahuje sloiku, které je souéinem ceny podle cenovych pfedpis
amnoZStvi odebrané nebo vypouéténé odpadm’ vody a sra'ikovirch vod,
a pevnou sloiku stanovenou v souladu s platnymi prévm’mi pfedpisy.
Stanovi-li tak platné prévm’ piedpisy. je Provozovate! v pfipadé dvousloikové
formy vodného a stoéného povinen poskytnout na zékladé Za’dosti
Odbératele pfiméfenou slevu z pevné sloiky. pokud bude vodovodni nebo
kanalizaéni systém nefunkéni po dobu deléi nez 24 hodin. Je-Ii stanovena
dvousloikové forma vodného a stoéného, a Odbératel neodebere
vp sluéném zuétovacim obdobi dodévanou vodu nebo nevypusti Zédné
odpadni vody, je povinen zaplatit Provozovateli pevnou sloiku vodného
astoéného.
(4) Provozovatel je oprévnén zapoéist p padny pfeplatek Odbératele
na uhrazenl' veékerych splatnych pohleda‘wek na jiny'ch odbérny’ch mistech
téhoi Odbératelev O takto provedenych zépoétech bude Provozovatel
Odbératele informovat.



(5) Povinnosl Odbératele zaplatit Provozovateli penéiité plnéni podle této
Smlouvy je splnéna okamZikem pfipsénl’ p sluéné ééstky ve prospéch
bankovniho étu Provozovatele uvedeného na faktufe nebo rozpisu zéloh.
ato tehdy, je-Ii platba oznaéena spra'vny‘m variabilnim symbolem.
Neidenti kovatelné platby je Provozovatel oprévnén vrétiI zpéI na uéet.
znéhoi byly zaslény, éimi neni dotéena povinnost Odbératele splniI
zavazky dIe Iéto Smlouvyr
(6) Provozovatel je oprévnén jednostranné zménit vyéi a éetnost zélohovych
nebo pravidelnych plateb, éetnost odeét a éetnost koneéného vy étova‘ni
podle Cianku II. této Smlouvy tak. aby jejich vyée a Cetnost odpovidala
pfedpoklédané vyéi vodného a stoéného placeného Odbéralelem
v nésledujicim z étovacim obdobi. Pfedpoklédanou vy’Si vodného a stoéného
placeného Odbératelem v nésledujicim z étovacim obdobi stanovi
Provozovatel na za’kIadé mnoistvi vody dodané Odbérateli a mnoistvi
odpadnich vod odvedenych pro Odbératele v pfedchézejicim z étovacim
obdobi a na zakladé platné ceny a formy vodného a slo ného.

VII. Odpovédnost za vady, reklamace

(1) Odbératel je opra'wnén uplatnit v éi Provozovateli préva z odpovédnosti
za vady v souladu s obecné za’vaznymi prévnimi predpisy a RekIamaém’m
fédem Provozovatele. PlaIné znéni Reklamaéniho fa‘du je zvefejnéno
na webovych strénka’ch Provozovatele a je k dispozici v jeho zékaznickém
centru. Odbératel timIo prohlaéuje, 2e byl s Reklamaénim fédem
Provozovatele seznémen, a ie mu porozumél v plném rozsahu.
(2) Jakost pitné vody je uréena platnymi pra'vnimi pfedpisy. kterf/mi
se stanovi poiadavky na zdravotni nezévadnost piIné vody a rozsah
a éelnost jeji kontroly.
(3) Orgén ochrany vefejného zdravi muie povolit na éasové omezenou dobu
uiiti vody v souladu s platnymi pra’vnimi pfedpisy, ktera nespl uje mezni
hodnoty ukazatel vody pitné, s vyjimkou mikrobiologicky‘ch ukazatel
za podminky, ie nebude ohroZeno vefejné zdravi. Podle mistnich podminek
mohou byt stanoveny odchylné provozné za'vazné parametry jakosti a tlaku
sp hlédnutim k technologicky’m podminkém vodérenskich zafizeni, a to
na oasové vymezenou dobu. V Iakovém pfipadé budou doIéené ukazatele
jakosti vody posuzova’ny ve sahu k maxima’lm’m hodnotém dotéenych
ukazatel sIanovenych v rozhodnuIi orgénu ochrany vefejného zdravi.
(4) Vzniknou-Ii chyby nebo omyly pri uétovéni vodného nebo stoéného
nesprévnYm odeétem, pouiitim nesprévné ceny vodného a stoéného,
poéetnl’ chybou apod.. maji Odbératel a Provozovatel prévo na vyrovna'ni
nesprévné a tovany‘ch ééstek‘ Odbératel je povinen uplatnit rekIamaci
nespra’vné détovany‘ch éa’stek bez zbyteéne’ho odkladu poté, co méI moinost
takovou vadu zjistit. a to pisemné nebo osobné v za'kaznickém centru
Provozovatele.
(5) Provozovatel reklamaci pfezkouma a vysledek pisemné oznémr’
Odbérateli ve Ih té 30 dn ode dne, kdy reklamaci obdr-Zel. Je-Ii na zékladé
reklamace vystavena opravna’ faktura, povaiuje 5e souéasné za pisemné
oznémeni o vysledku reklamace.

VIII. Dal§i préva a povinnosti Smluvnich stran

(1) OdbéraIeI se zavazuje bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji véak ve Ih té
15 dn ode dne, kdy se 0 zméné dozvédéI. oznémit Provozovateli pisemné
kaidou zménu skuteénosti v téIo Smlouvé uvedenych rozhodny‘ch
pro plnéni, jei je pfedmétem této Smlouvy. Za rozhodné skuteénosti
se povaiuji zejména identi kaéni ddaje o Odbérateli a/nebo oOdbérném
misté a/nebo Udaje pro fakturaci vodného a stoéného.
(2) Provozovatel je oprévnén provédét kontrolu Iimitl‘r zneéiéténi odpadnich
vod podle podminek platného Kanalizaéniho fa’du, p padné povoleni
vodopra‘vniho Gradu. K vyzvé Odbérateleje Provozovatel povinen poskytnout
Odbérateli informace o jakosti pitné vody, povoIené mire zneéi§téni odpadni
vody a povinnostech Smluvnich stran vyplyvajicich zKanaIizaéniho fadu,
véetné za'vaznych hodnot ukazatel Iimit zneéi§téni odpadni vody.
(3) Odbératel je povinen uiivat vnitrni vodovod a vniIFni kanalizaci Iakovym
zpt‘lsobem. aby nedoélo k ohroiem' jakosti vody ve vodovodu. Odbératel
je povinen uiivat vnitfni vodovod a vniIfni kanalizaci v souladu stechnickymi
poiadavky na vnitfni vodovod a vnitr'ni kanalizaci, zejména vevztahu
kpouiivéni materiéi pro vnitFm’ vodovod. Potrubi vodovodu provefejnou
potfebu véetné jeho pfipojek a na né napojenych vnitfnich rozvodCI nesml’ by!
propojeno s vodovodnim potrubim z jiného zdroje vody. neZ je vodovod
provefejnou potfebu. Odbéralel je déIe povinen fidit se pfi vypouéténi
odpadnich vod platnYm Kanalizaénim I‘édem a dodriovat zévazné hodnoty
limiIL'I ukazatel zneéiéténi odpadni vody v tomIo Kanalizaénim fadu
uvedené. Odbératel je déle povinen v misté a rozsahu stanoveném
Kanalizaénim fédem kontrolovat limity zneéiSténi vypouSténych odpadnich
vod do kanalizace. Odbératel. kIerému je kanalizaonim fa’dem stanovena
a/nebo ve smlouvé sjednéna povinnost pfedkiédat Provozovateli protoko
ovysledcich kontroly limiI zneéiéténi vypouélénych odpadnich vod, je
povinen doruéit Provozovatefi v originéle nebo ovérené kopii proIokoI
ovy‘sledcich Iakové kontroly provedené k tomu oprévnénou osobou
do 30 dno ode dne doruéeni takového protokolu Odbérateli‘ Neprovede-Ii
Odbératel Iuto kontrolu v souladu s Kanaliza nim fédem, je Provozovatel

oprévnén provést Iakovou kontrq sém nebo prostfednictvim tfeti osoby
avysledek takové kontroly pouiiI jako podklad pro pfipadné sIanoveni
smluvni pokuty dIe éI. IX. této Smlouvy. Odbératel je v takovém pfipadé
povinen uhradit Provozovateli néklady takové kontroly.
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(4) Vodomér ke zjiéfova’m’ mnoistvi odebs’rané vody a méfici zafizeu
Odbératele ke zjiét’ovéni mnoistvi vypouéténych odpadnich a odvédénfrch

sréikovych vod podléhé ufednimu ovéfeni podle platny‘ch pravnich pfedpis .

Ovéfovéni je povinen zajistit v pfipadé vodoméru na své nékIady

Provozovatel a v pfipadé méficiho zafizeni Odbératele ke zjiéfova’ni

mnoistvi vypouéténYch odpadnich a odvédény’ch sraikovych vod Odbéralel.

Dodévky a sluiby souvisejici 5e zfizenim, provozem a zruéenim méficiho

za zeni ve vlastnictvi Odbératele provede Provozovatel za uplatu

a v rozsahu a 23 podminek stanovenYch dohodou Smluvnich stran.

(5) Osazeni, L'Idribu a vyménu vodoméru prova’di Provozovatel. Jeho

povinnosti je oznémit Odbérateli v9ménu vodoméru alespo 15 dni pfedem,

souéasné s vymezenim Casu v rozsahu maximalné 3 hodin. a to i v pfipadé.

ie vodomér je pro ProvozovaIeIe pr‘istupny bez uéasti Odbératele. pokud

se 5 Odbératelem nedohodne jinak.

Odbératel je povinen tyto éinnosti umoinit a v pfipadech poIreby poskytnout

potfebnou souéinnost. OdbéraIeI nebo jim povéfené osoba mé prévo by’t

p vy'méné vodoméru pfitomen a ové t si stav vodoméru a neporuéenost

plomb. Pokud toholo svého préva Odbératel nevyuiije, nem ie pozdéji

provedenl' téchto 0kon zpochyb ovat.

(6) ProvozovaIeI je oprévnén étovat pauSélni na’kIady v souvislosti

suplatnénim pohledévky z Iéto Smlouvy, které jsou stanoveny v ceniku

ProvozovaIele a Odbératel je povinen je Provozovateli uhradit. Cenik.

ve kterém jsou uvedeny L’rhrady i za daléi vy’kony a (“:innosti Provozovatele

vsouvislosti s touto Smlouvou, je k dispozici na webovych strénkach

Provozovatele a v zékaznickych centrech Provozovatele. Odbératel Iimto

prohlaéuje, 2e bylvs cenikem Provozovatele pied podpisem této Smlouvy

seznémen 3 2e mu porozumél v plném rozsahu.

IX. Zajiéténi zavazk Smluvnich stran

(1) Pro pripad prodleni kterékoliv Smluvni strany s plnénim penéiitého

zavazku podle Iéto Smlouvy, se povinné Smluvni strana zavazuje zaplatit

oprévnéné Smluvni strané za kaidy’ den prodleni Grok z prodleni ve vyéi

sIanovené v souladu s platny’mi prévnl'mi pfedpisy.
(2) Pro pripad prodIeni Provozovatele s plnénim penéiitého zévazku si

Smluvni strany sjedna‘vajl', vedle povinnoi zaplatit Odhérateli L'Irok

zprodleni podle odstavce 1 vyée, povinnost zaplatit Odbérateli smluvni

pokutu ve vyéi 0.05 "/o z dIuiné (“:éstky za kaidy den prodleni‘
(3) Odbératel se zavazuje zaplatit Provozovateli sqvni pokutu ve vyéi

5000; KC za kaidy' zjiétény pfipad neoprévnéného odbéru vody nebo

neoprévnéného vypouéténi odpadnich vod.
(4) OdbérateI se zavazuje zapIaIiI Provozovateli smluvni pokutu ve vyéi

5.000,- Ké za kaidy p pad poruSeni povinnosti uvedeny’ch v 6|. V. odst. (4)

te'to Smlouvy, jakoi i 23 kaZdy pfipad poruéem’ své povinnosti podle 6|. VIII.

odst. (1) Iéto Smlouvy nebo él. VIII. odst. (3) Nate Smlouvy,
(5) Smluvni pokuty podle tohoto élénku jsou splatné bez zbyteéného odadu

poIé. co povinné Smluvni strana obdr2'i pisemnou vyzvu opra‘vnéné Smluvni

strany k jejich zaplaceni.
(6) Zaplacenim smluvni pokuty podle tohoto éla’nku nenI’ dotéeno prévo

oprévnéné Smluvni strany na nahradu ékody, véetné néhrady §kody

pfesahujici smluvni pokutu. Odbératel odpovida’ 2a §kodu, kterou zp sobil
Provozovateli poruéenl’m pra’vnl' povinnosti; touto ékodou jsou i na’klady,
kIere' vznikly Provozovateli v souvislosti se zjiét‘ovénim neoprévnéného
odbéru vody nebo neoprévnéného vypouétém’ odpadnich vod.

X. Doba platnosti a ukonéeni Smlouvy

(1) Tato Smlouva naby’va’ platnosti dnem podpisu Smluvnich stran a uzaviré

se na dobu neuréitou.

a) Pokud je stavba éi pozemek Odbératele pripojena na vodovod a/nebo

kanalizaci jii pFi podpisu Smlouvy. je Smlouva déinné dnem podpisu

Smluvnich stran.
b) V pfipadé, ie pfi podpisu Smlouvy neni stavba éi pozemek Odbératele
pfipojena na vodovod a/nebo kanalizaci nabyvé Smlouva 06innosu' dnem,

kdy ProvozovateI pisemné potvrdi pfipojeni stavby éi pozemku

Odbératele na vodovod a/nebo kanalizaci. Jestliie nedojde do dvou let

od podpisu Smlouvy k nabyti jeji utinnostL maji Smluvni strany prévo

od Smlouvy jednoslranné odstoupit.

(2) Tuto Smlouvu jsou obé Smluvni strany oprévnény jednostranné pisemné

vypovédét s vypovédni dobou I mésice. Wpovédni doba zaéiné béiet prvni

den kalendéfniho mésice nésledujl’ciho p0 doruéeni vypovédi druhé Smluvni

strané.
(3) Kterékoliv ze Smluvnich stran je opra’vnéna od télo Smlouvy odstoupit v
pfipadech stanoveny’ch za’konem a touto Smlouvou. Kterékoliv ze Smluvnich

stran je oprévnéna odstoupit od Smlouvy v p padé, 2e soud na majetek

druhé Smluvni strany prohlési konkurz. Tato Smlouva zanika’ odpojenim

vodovodni i kanalizaéni pfipojky od vodovodu nebo kanalizace nebo

odpojenim jen jedné 2 men, je-Ii predmétem- Smlouvy jen dodévka
vody/odvédéni odpadnich vodd
(4) Uzavfenim nové smlouvy o dodavce vody a odvédém’ odpadnich vod
mezi Smluvnimi stranami pro Odbérné misto uvedené v élénku l. téIo

Smlouvy 58 late Smlouva povaiuje za ukonéenou. Uzavfenim téIo Smlouvy

se méi vsechny. mezi Smluvnimi stranami drive uzavfené, smlouvy

o dodévce vody a odvédéni odpadnich vod pro stejné Odbérné misto.



,vSmluvni strany se dohodly, ie pro pfipad. Ze Odbératel tuto Smlouvu
dné neukonéi v souvislosti 5e zménou vlastnictvi pfipojené nemovitosti
Jdbérného mfsta). zanika tato Smlouva dnem, kdy novy vlastnik pfipojené
nemovitosti prokéie Provozovateii nabytl' vlastnického préva k m’ a uzavfe
novou smlouvu o dodévce vody a odvadéni odpadnich vod k témuZ
Odbérnému mistu.
(6) Smluvni strany se dohodly‘ 2e pfi jakémkoliv ukonéeni této Smlouvy,
je Odbératel povinen na své néklady umoznit Provozovateli provést koneény
odeéet vodoméru a kontrolu méficiho zafl'zeni Odbératele. jevli mnoistvi
vypouéténych odpadnich vod a odvédénych sréikovych vod méfeno. Pokud
bezprostfedné po skonéeni této Smlouvy nenabude u imosxi obdobné
smlouva o dodévce vody a odvédéni odpadnich vod vztahujici se k témuZ
Odbémému mistu, je Odbératel povinen na své na’klady umoinit
Provozovateli také pfipadnou demontéi vodoméru a daléi Cinnosti nezbytné
k ukonéeni dodévky vody a odvédéni odpadnich vod. Dojde-Ii k ukonéenl’
této Smlouvy. je Provozovatel souéasné oprévnén provést odpojem'
vodovodni nebo kanalizaéni pfipojky.
(7) V pfipadé, ie Provozovatel za dobu trva’ni této Smlouvy pozbude prévo
uzavirat s odbérateli smluvni vztahy. jejichi piedmétem je dodévka vody
a/nebo odva‘déni odpadnich vod, pfecha'zeji préva a povinnosti z této
Smlouvy na vlastnika vodovodu a kanalizace a Odbératel s timto pfechodem
prév a pfevzetim povinnosu uzavfenl’m této Smlouvy vyslovné souhlasi,

XI. Ostatni a zavéreéné ujednéni

(1) Smluvni strana zasila’ pisemnosti druhé Smluvni strané na adresu pro
doruéova’ni uvedenou v zéhlavi této Smlouvy nebo na posledm’ adresu
pisemné oznémenou druhou Smluvni stranou. Z di~li si Odbératel
elektronicky zékaznicky eet provozovany na webovych strénka’ch
Provozovatele, souhlasi s doruéova’nim pisemnosti i jeho prostfednictvim.
Uvedl—Ii Odbératel vyée ID své datové schra’nky, souhlasi s doruéovénim
pisemnosti i prostfednictvim datovy'ch zprév do datoch schrének.
Pisemnosti doruéované die této Smlouvy prostiednictvim provozovatele
poétovnich sluieb jako doporuéené zésilky, do vlastnich rukou nebo s
dodejkou (dale jen "deporuéené za'silka“) jsou povaZovény za doru ené
okamiikem jejich pfevzeti. Doporuéena zésilka se povaiuje za doruéenou i v
pfipadé, 2e adresa’tjeji pfijeti odmitne nebo siji adresa‘t nevyzvedne v L’Jloini
Ih té a souéasné neprokéie, 2e si za'silku nemohl z objektivnich d vod
vyzvednout. Takova’ za'silka se povaiuje za doruéenou posiedni den Uloini
lhmy. Ostatni (nedoporuéené) zésilky odeslané s vyuZi m provozovate1e
po§tovnich sluieb se povazuji za doruéené okamiikem, kdy se zésilka
dostane do sféry dispozice adreséta; mi: se za to. ie doélé zésilka doSIa tl‘eti
pracovni den po odesléni na Ozemi Ceské republiky éi patna’cty pracovni den
po odesla’ni do zahraniéi. Povinnost odesilatele doruéit pisemnost adresétovi
je splnéna také okamZikem vréceni zésilky jako nedoruéitelné

v...A/ pmw“/Mzwf

Odbératel ..
zastoupeny (jméno

funkce: zastupce Odbératele
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provozovatelem poétovm’ch sluieb nebo v p padé. ie adresat svym
jednénim nebo opomenutim doruéeni zrnafil (napf. neoznamenim zmény
doruéovaci adresy druhé smluvni strané).
(2) Zéhlavi élénk a éésti v této Smlouvé se uvadéji pouze pro pfehlednost
a v ia‘dném ohledu neomezuji nebo neslouin’ k Wktadu pojm a ustanoveni
te’to Smlouvy.
(3) Pokud je v éla’nku I. této Smlouvy uvedeno‘ ie pfedmétem této Smlouvy
je pouze doda‘vka vody nebo pouze odvadéni odpadnich vod kanalizaci, jsou
ustanoveni o odvédéni odpadnich vod kanalizaci v prvnim pfipadé,
respektive ustanoveni o dodévce vody v druhém pfipadé neuéinné.
(4) Ve véech ostatnich otézkéch, vy‘IsIovné neupravenych tonic Smlouvou, se
postupuje podle prévnich pfedpis platny’ch na Uzemi Ceské republiky,
zejména podle za’kona o vodovodech a kanalizacich a obéanského zékoniku.
Pfipadné spory ze Smlouvy 5e Smluvni strany zavazuji feéit pfedevéim
smirnou cestou. Nebude—Ii smirného feSeni dosaieno, jsou k feéeni spor 2e
Smlouvy pfisluéné deské soudy‘
(5) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotovenich, z nichi kazda’
Smluvni strana obdrii jedno,
(6) Zménu Smlouvy Ize provést pouze pisemnou formou. Adresu sidla
(bydliété), adresu pro doruéova’ni. jména osob jednajicich za Smluvni strany,
telefonni éisla a e—mailové adresy, vlastnika vodovodni/kanalizaéni pfipojky.
potty 1rvale pfipojeny'Ich osob pro dodévku pitné vody I odvédéni odpadnich
vod Ize ménit i jednostranny’m pisemnYm ozna’menim; Smluvni strany
se zavazuji neprodlené oznamovat zmény uvedenych Udaj druhe’ Smluvni
strané.
(7) Pokud jakykoliv zévazek vyplyvajici z te’to Smlouvy. avéak netvo ci jeji
podstatnou néleiitost je. nebo se stane neplatnym nebo nevymahatelnym
jako celek nebo jeho (East, je plné oddélitelnym od ostatnich ustanoveni této
Smlouvy a takové neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mit ia’dny vliv
na platnost a vymahatelnost jakychkoiiv ostatnich zévazk z této Smlouvy.
Smluvni strany se zavazuji v ra'mci te’to Smlouvy nahradit formou dodatku
k této Smlouvé tento neplatny’ nebo nevymahatelny oddéleny zévazek
takom novy'm platnYm a vymahatelnYm zévazkem, jehoi piedmét bude
v nejvy§§i moiné mife odpovidat pfedmétu pL'wodniho oddéleného za’vazku.
Pokud véak jakykoliv zévazek vyplajI’ci z této Smlouvy a tvofici jeji
podstatnou néleiitost je, nebo kdykoliv se stane neplatnym nebo
nevymahatelnym jako celek nebojeho Cast. Smluvni strany nahradi neplatny
nebo nevymahatelny za'vazek v rémci nové smlouvy takom novy‘lm platnym
a vymahatelny'm za’vazkem, jehoi pfedmét bude v nejvyééi moiné mife
odpovidat pfedmétu p vodniho za'vazku obsaienému v této Smlouvé.
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