
Dohoda o přeúčtování nákladů za odběr pitné vody 

pro objekt na ul. Cejl 478/10, Brno 
 

 

Česká republika – Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 

zastoupený:  JUDr. Věrou Vojáčkovou, MPA, náměstkyní ředitele úřadu 

IČO:    05800226 

se sídlem:  Mučednická 1125/31, 616 00 Brno-Žabovřesky   

 

(dále jen „Úřad“) na straně jedné 

 

a 

 

bytem 
rodné číslo:
bankovní spojení: č. účtu vedený u Sberbank CZ, a.s. 
(dále jako „poskytovatel“) na straně druhé 

 

Čl. I. 
Předmět dohody  

1. Předmětem této dohody je přeúčtování a úhrada nákladů vynaložených na odběr pitné vody 

poskytovatelem, který má zřízeno dle smlouvy Brněnskými vodárnami a 
kanalizacemi, a.s., IČ: 46347275, k objektu na adrese ul. Cejl 837/10a, Brno-střed, Zábrdovice, 
níže definované odběrné místo na odběr pitné vody. K tomuto odběrnému místu 
poskytovatele je připojen přes podružný vodoměr i sousední objekt s příslušností hospodařit 

pro Úřad – objekt občanské vybavenosti, budova na adrese Brno, Cejl 10, který nemá zřízenu 

samostatnou vodovodní přípojku.   

2. Odběrné místo poskytovatele na adrese Brno-střed, Zábrdovice, Cejl 837/10a,  

je zřízeno Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s. pro objekt na adrese 

Cejl 10a, Brno, který je ve vlastnictví poskytovatele.   

3. Úřad je příslušný hospodařit s budovou na adrese Cejl 10, Brno, č.p.  478 (způsob využití 
občanská vybavenost), která je součástí  pozemku p.č. 838/2 (druh pozemku zastavěná plocha a 
nádvoří), k.ú. Zábrdovice, vše zapsáno na LV č. 60000 v Katastru nemovitostí, vedeném u 
katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město. Budova Úřadu je 

napojena na výše uvedené odběrné místo poskytovatele přes podružný vodoměr, vykazující 
skutečnou spotřebu pitné vody Úřadem.  

4. Strany se dohodly na přeúčtování a úhradě spotřeby pitné vody, vykázané na podružném 
vodoměru č. způsobem níže uvedeným. 
Podružné měřící zařízení pro pitnou vodu v objektu Úřadu Cejl 10, Brno – výrobní č. měřidla: 

 Počáteční stav k 01.01.2019: …………………….m3 

  

Čl. II. 
Způsob odečtu a úhrada odebrané vody 

1. Odečty z měřícího zařízení pro účely přeúčtování nákladů na odběr se budou provádět měsíčně, 
a to vždy k poslednímu dni měsíce.    
 



2. Přeúčtování nákladů na odběr vody bude poskytovatel provádět čtvrtletně do 15 dnů po 
doručení faktury na odběrné místo od dodavatele pitné vody poměrně dle spotřeby, vykázané 
na podružném vodoměru Přílohou vyúčtování bude vždy faktura od dodavatele 
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.  

 

3. Fakturu vystavenou poskytovatelem bude Úřad hradit bezhotovostně na účet poskytovatele 
 vedený u Sberbank CZ, a.s. Splatnost faktur se sjednává v délce 15 dnů od 

jejich doručení Úřadu. Úhradou se rozumí den připsání příslušné částky na bankovní účet 

poskytovatele.  

Čl. III. 
Trvání dohody 

1. Tato dohoda se uzavírá ode dne 01.01.2019 na dobu neurčitou. 

2. Každá ze stran této dohody je oprávněna tuto dohodu vypovědět v šestiměsíční výpovědní lhůtě, 
která počne běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. 

Čl. IV. 
Ustanovení přechodná a závěrečná 

1. Veškeré změny této dohody je nutno učinit v písemné formě. 

2. Tato dohoda podléhá zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném 
znění.  

3. Poskytovatel podpisem této dohody bere na vědomí, že Úřad, jakožto osoba uvedená 
v § 2 odst. 1 písm. a) zákona o registru smluv, je povinen podle § 5 tohoto zákona bez zbytečného 
odkladu zaslat tuto Dohodu správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv, 
nejpozději však do 30 dnů od jeho uzavření. 

4. Dohoda je platná dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem zveřejnění 
dohody v registru smluv. 

5. Pro účely uveřejnění v registru smluv smluvní strany navzájem prohlašují, že tato dohoda 
neobsahuje žádné obchodní tajemství. 

6. Tato dohoda se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, přičemž poskytovatel obdrží jedno vyhotovení 
a Úřad dvě. 

7. Strany prohlašují, že se důkladně seznámily s textem dohody, že došlo k dohodě o celém jejím 
obsahu a na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

V Brně dne       V Brně dne  

 

     JUDr. Věra Vojáčková, MPA                                                         

Poskytovatel         Náměstkyně ředitele úřadu 

     Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 


