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400.2, 11/ #900 m
Nérodni pamétkovy ﬁstav

Smlouva O dodévce pitl‘lé Doéio: 2019-08-15 07:15:30
5105130640

.

(3- I"
Listu:

NPU-440/640819I2019
4 Priloh:

III IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
(da’le jen "Smlouva") uzavFené v souladu s pﬁ'sluénymi ustanoveni'mi zékona é. 274/2001 Sb., 0 vodovodech a
kanalizacich pro veFejnou potI’ebu (déle jen "zékon") mezi smluvnI'mi stranami:

Frydlantské voda'renské spoieénost, a. s. vlastni’k vodovodu a Mésto Frydlant vlastnik kanalizace, (déle spolecné jen
,,vlastnI'ku), za néhoz jedné provozovatel opra’vnény die § 8 odst. 6 za’kona k uzavrenI' této Smlouvy a die § 8 odst.2
zékona k vykonu vsech prév a povinnostl' vlastnI'ka ve vztahu k odbérateli:
PROVOZOVATEL:

Frydlantské vodérenské spoleénost, a.s.
5e sidlem: Zahraa' 768, 46401 Fry’dlant

Iéo: 25496565

DIé:c225496565

zapsany v obchoa’m rejstFI'ku Krajsky soud v 050' nad Labem,oddil B,vloika 1578 2 6.10.2004
Provozovatele zastupuje
kontaktnI' I’Jdaje:
tel:

EI'SIO I'Jétu:

( déle jen "Provozovatel")

ODBERATEL:
Nézev / PFI’jmenI' a jméno / titul (obchoa' firma): Nérodm’ pamétkovy ﬁstav, ﬁzemnI' pama'tkova‘ Spréva na Sychrové
sidlo / trvaly' pobyt (sidlo nebo mI'sto podnika'nl'): Zémecky’ Sychrov 3, 463 44 Sychrov

Ié: 75032333

DIé (je-li pIa'tcem DPH): cz75032333

datum narozeni:

Zapsa'no v OR:
V zastoupenI':

PhDr. Milo: Kadlec

KontaktnI' osoba:

Tel:
ﬁsh I'Jétu: — 989701369 / 0800
Zasilaci adresa (lisi--Ii se od adresy sidla nebo trvalého pobytu): Nérodni pama’tkovy I'Istav, uzemnI' pama’tkové spra'va
na Sychrové, Zémecky Sychrov 3 463 44 Sychrov

(déle jen "Odbératel")

Provozovatel a Odbératel budou déle spoleéné Oznaéovény jako "Smluvnl’ strany“, samostatné pak kaidy jako "Smluvnl'
strana“.

II. Pi‘edmét smlouvy

1.

PFedmétem této smlouvy je ﬁprava vztahﬁ, prév a povinnostI’ mezi dodavateiem a odbératelem pFi dodévce pitné
vody

VlastnI'k pFipojené stavby: Na’rodni pama’tkovy IIIstav
VlastnI'k pFipojeného pozemku: Na’roa' pamétkovy ﬁstav
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2.

Smluvni strany se dohodly, 2e mistem pFi dodévce pitné vody je stavba nebo pozemek pFipojeny’ pFI’pojkou na
vodovod nebo kanalizaci (déle jen "Odbérné misto“):
Adresa Odbérného mista:

Obec: Fry'dlant
Ulice: Zémecké 1
(1p. 1
/parc.<‘i. .. neni— ii ép./

k.I'J. Frydlant
EvidenénI’ misto Odbéru: 105130640

3.

SmluvnI' strany se dohodly, ie mnoistvi dodévané vody bude zjiét'ova'no: Vodomérem a maxima’lni mnoistvi vody
dodané za rok bude éinit: 1000 m3/r.

VlastnI’k vodovoa' pFI’pojky: Na'roa’ pama’tkovy IIIstav
Limit doda’vané vody je da’n proﬁlem pFI'pojky a kapacitou vodoméru v névaznosti na tlakové poméry.
4.

Poéet trvale pFipojenych osob pro doda’vku vody] odvédénl’ odpaa'ch vod éinI’ die sdélenl' odbératele: 2
Pro ostatnI' (sezonnI') je poéet osob:

Stav je k datu uzavFenI’ smlouvy.
5.

Tlakové poméry v mI’sté vodovoa’ pFipojky: mi’nimélm’ tlak: 0,01 MPa maxima’lnI' tlak: 1,5 MPa.

6.

Ukazatele jakosti dodévané pitné vody jsou:
Hodnota vépnI'ku min. 30 mg/I, hodnota hoFéI’ku min. 10 mg/l, hodnota dusicnanu max. 50 mg/I. Aktua’lnl’ hodnoty
ukazatelu jakosti dodévané pitné vody jsou k dispozici na webovych strénka'ch Provozovatele. v sidle
Provozovatele.

III. Stanoveni ceny vodného a stoéného a zpﬁsob jejIho vyhlaseni
StanovenI’ ceny vodného a stoéného odpovidé platnym cenovym pFedpisum. Ceny vodného a stoéného jsou k dispozici v

sI’dle dodavatele, na mistné pFI’sluéném Obecnim nebo Méstském I'IFadé. Zmény cen Provozovatel oznémi pI’semné
mistné pFI’sluénému Obecnimu nebo Méstskému IiFadu.
IV. Platebni podminky
..
Smluvni strany se dohodly, ie Odbératel hradi Provozovateli zélohové platby na vodné a stoéné. Cetnost téchto plateb
bude mésicnl' cyklus a platba bude prova'idéna pod variabiinI'm symbolem VS: 105130640. Vyse zéloh 500 Kc lze po
dohodé upravit. PFeplatky do vyse 200,: Kc": a Inedo'piatky do vyse 200,- Kc budou pFevédény do zéloh a budou
této smlouvy je Platebni pFedpis zéloh, ktery muze byt na zékladé zjisténé aktuélnl’ spotFeby aktualizovén.
Smluvni strany se dohodly, ze vodné a stocné hradI’ Odbératel Provozovateli na zékladé vyI'IctovénI' vodného a stocného.
Fakturace uskutecnéného plnénI’ je prova’déna do 14 — ti dnu od data zjisténI' stavu spotFeby. 0d datumu vystavenI’
faktury je splatnost 14 mi. VariabilnI'm symbolem je cislo faktury.

V. Podminky dodévky vody z vodovodu a odvédéni odpadnich vod kanalizaci
Provozovatel se zavazuje za podmi’nek stanoveny’ch obecné zévaznymi pra’vnimi,pfedpisyaaztouto Smlouvou doda’vat
Odbérateli ve sjednaném Odbérném mI'sté z vodovodu pitnou vodu v jakosti pFedepsané platny’mi prévnI’mi pFedpisy a
odva’dét kanalizaci odpaa’ vody vzniklé naklédénl’m s takto dodanou vodou, sra'zkové vody a odpadni vody ziskané z
jinych zdroju. Odbératel se zavazuje platit Provozovateli vodné a stoéné v souladu a za podmI'nek stanovenych touto
Smlouvou. K vodnému a stocnému je Provozovatel opra'Ivnén pFipoéitat DPH v souladu s platnymi pra’vnimi pFedpisy.
Nedohodnou-li se SmluvnI' strany jinak, jsou povinny si poskytovat vza’jemné plnénI’ za podmI'nek stanoveny’ch touto
Smlouvou ode dne jeji I'Iéinnosti.
VI. Prohlééeni smluvnich stran
Provozovatel prohla§uje, ie je provozovatelem vodovodﬁ a kanalizaci pro veFejnou potFebu a osobou opra’vnénou k

provozovénl’ vodovodﬁ a kanalizaCI’ ve smyslu pFI'sluénych ustanoveni platnych pm’vnich pFedpisﬁ. Provozovatel déle
prohlaéuje, ie byl k uzavFenI' této Smlouvy zmocnén vlastnikem vodovodﬁ a kanalizaci pro veFejnou potFebu a 2e je ve
vztahu k Odbérateli osobou odpovédnou za dodévky vody z vodovodu a odvédénI’ odpaa’ch vod kanalizaci. SmluvnI'
strany prohlaéuji, ie ve§keré L’Idaje uvedené v této Smlouvé jsou pravdivé a spra’vné. Odbéiatel da’le prohlaéuje, ie
splﬁuje v§echny podmI'nky stanovené zékonem o vodovodech a kanalizacich pro pFipojenI' na vodovod a kanalizaci.
VII. Zpﬁsob zji" 'ovani mnozstvi dodané vody a odvédénych odpadnich vod

SmluvnI’ strany se dohodly, 2e mnozstVI' dodané vody, mnozstvi vypousténych odpaa’ch vod a odvadénych sra'zkovych
vod bude zjist’ovéno Provozovatelem zpusobem stanovenym v Elénku II. této Smlouvy. Mnozstvi dodané vody,
vypousténych odpadni’ch vod a odvédénych srézkovych vod zjisténé zpusobem stanovenym v clénku II. této Smlouvy je
podkladem pro vyﬁétova’m’ dodévky vody a vyﬁétovéni odvédéni odpadnich vod (fakturaci vodného a stoéného).
Neni-li mnoistvi vypouéténych odpadnich vod méFeno, pFedpoklédé se, ie Odbératel, ktery odebI'ra' vodu z vodovodu,
vypouétl' do kanalizace takové mnoistvi vody, které podle odeétu na vodoméru nebo podle vypoétu v souladu s platnymi

pra’vnimi pFedpisy z vodovodu odebral, s pFipoétenim odvedenych sréikovych vod. V pFI’padé, kdy je méFen odbér z
vodovodu, ale je také moinost odbéru z jinych zdrojﬁ, pouiijI’ se pro zjiéténi spotFeby vody smémé EI’sIa roc":nI' potFeby
nebo se k naméFenému odbéru z vodovodu pFipoéte mnoistvi vody ZI’skané z jinych, provozovatelem vodovodu

méFenych zdrojﬁ. Z ploch osvobozeny’ch ze za'kona od povinnosti platit 2a odvédénl' sra’ikovy’ch vod, Odbératel hradI'
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pouze mno2stvi odvédénych odpadnich vod zjisténé dle véty prvni bez sré2kovych vod. Takto zjisténé mno2stvi
vypousténych odpadnich vod je podkladem pro vyI’Ictova'ni stocného (fakturaci stocného).
Jestii2e Odbératel vodu dodanou vodovodem zcésti spotFebuje bez vypusténi do kanalizace a toto mno2stvi je
prokazatelné vétsi ne2 30 m3 za rok, zjisti se mno2stvi odpadnich a srai2kovych vod odvédénych do kanalizace bud
méFenim, nebo odbornym vy'poctem podle technickych I’Jdaju pFedlo2eny’ch Odbératelem a ovéFenych Provozovatelem,
pokud se pFedem Provozovatel s Odbératelem nedohodli jinak. Nebude- Ii mnoistvi spotFebované dodané vody
nevypousténé do kanalizace méFeno vodomérem Odbératele umisténym na samostatné odbocce, je Odbératel povinen
prokézat Provozovateli mno2stvi spotFebované dodané vody nevypousténé do kanalizace jinym vhodnym zpusobem tak,
aby bylo mo2né provést odborny vypocet.
VIII. Zpﬁsob stanoveni vodného a stoéného, fakturace

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Cena a forma vodného a stoéného je stanovovéna podle cenovych pFedpisﬁ a rozhodnuti vlastnika vodovodu a
kanalizace na pFisluéné cenové obdobi, kterym je zpravidla obdobi 12 mésicu. Cena a forma vodného a stocného
jsou uveFejnény prostFednictvim obecnich ﬁFadu, regionélnich informacnich médii, pracovist' Provozovatele
(za’kaznické centra), vlastnich webovych stra'nek Provozovatele nebo jinym v misté obvyklym zpﬁsobem.
Zména can a formy vodného a stocného neni pova2ovéna za zménu této Smlouvy. Pokud dojde ke zméné ceny
nebo formy vodného a stocného v prubéhu zuctovaciho obdobi, rozdéli Provozovatel spotFebu vody v poméru doby
platnosti puvodni a nové vyse ceny nebo formy vodného a stocného.
Vodné a stocné ma jednoslo2kovou nebo dvouslo2kovou formu. Jednoslo2kova' forma vodného a stocného je
soucinem ceny a mno2stvi odebrané nebo vypousténé odpadni vody a sré2kovych vod stanovenym v souladu s
touto Smlouvou.
Pokud Odbératel pFi I'Ihradé plateb za dodévku vody a odvédéni odpadnich vod neurci, na ktery zévazek plni,
pou2ije Provozovatel plnéni nejprve na smluvni pokutu, nékiady spojené s vyméha’ni pohledévky, pak na uroky z
prodleni, a poté na uhradu zbytku nejstarsiho splatného zévazku vuc':i Provozovateli.
Provozovatel je opra’vnén zapocist pFipadny pFeplatek Odbératele na uhrazeni veskerych splatny’ch pohleda’vek na
jinych odbérnych mistech tého2 Odbératele. 0 takto provedenych zépoctech bude Provozovatel Odbératele
informovat.
Povinnost Odbératele zaplatit Provozovateli pené2ité plnéni podle této Smlouvy je splnéna okam2ikem pFipsa’ni
pFislusné ca’stky ve prospéch bankovniho uétu Provozovatele uvedeného na faktuFe nebo Platebnim pFedpisu
zéloh, a to tehdy, je--|i platba oznacena sprévnym variabilnim symbolem. Neidentiﬁkovatelné platby je
Provozovatel opra’vnén vrétit zpét na ucet, z ného2 byly zaslény, cim2 neni dotcena povinnost Odbératele splnit
zévazky dle této Smlouvy.

IX. Odpovédnost za vady, reklamace

1.

Odbératel je opra’vnén uplatnit vuci Provozovateli préva z odpovédnosti za vady v souladu s obecné zévaznymi
prévnimi pFedpisy a Reklamacnim Fa'dem Provozovatele. Platné znéni Reklamacniho Fadu je zveFejnéno na
webovych strénka'ch Provozovatele a je k dispozici v jeho zékaznickém centru. Odbératel timto prohlasuje, 2e byl s
Reklamacnim Fadem Provozovatele seznémen, a 2e mu porozumél v plném rozsahu.

2.

Jakost pitné vody je urcena platnymi pra'vnimi pFedpisy, kterymi se stanovi po2adavky na zdravotni nezavadnost
pitné vody a rozsah a (:etnost jeji kontroly.

3.

Organ ochrany veFejného zdravi mu2e povolit na casové omezenou dobu u2iti vody v souladu s platnymi pra'vnimi
pFedpisy, ktera’ nesplnuje mezni hod'noty ukazatelu vody pitné, s vyjimkou mikrobiologickych ukazatelu za
podminky, 2e nebude ohro2eno veFejné zdravi. Podle mistnich podminek mohou byt stanoveny odchylné lprovozné
zévazné parametry jakosti a tlaku s pFihlédnutim k technologickym podminka’m vodérenskych zaFizeni a to na
casové vymezenou dobu. V takovém pFipadé budou dotcené ukazatele kvality vody posuzovény ve vztahu k
maximalnim hodnota'm dotcenych ukazatelu stanovenych v rozhodnuti orgénu ochrany veFejného zdravi.

4.

Vzniknou—li chyby nebo omyly pFi uctovéni vodného nebo stocného nesprévnym odectem, pou2itim nespravné ceny
vodného a stocného, pocetni chybou apod., maji Odbératel a Provozovatel pra’vo na vyrovnéni nespravné
uctovanych ééstek. Odbératel je povinen uplatnit reklamaci Vnespra'vné I’Ictovany’ch ééstek bez zbytecného odkladu
poté, co mél mo2nost takovou vadu zjistit, a to pisemné nebo osobné v zékaznickém centru Provozovatele.
Neuplatni—-Ii vsak Odbératel reklamaci nesprévné uctovanych céstek nejpozdéji do dne splatnosti pFislusné faktury,
je povinen takovou fakturu uhradit.

5.

Provozovatel reklamaci pFezkouma a vysledek pisemné oznémi Odbérateli ve lhuté 30 dnu ode dne, kdy reklamaci
obdr2el. Je-Ii na zakladé reklamace vystavena opravna' faktum, pova2uje se souéasné za pisemné oznémeni o
vy'sledku reklamace.

X. Omezeni nebo pFeruéeni dodévky pitné vody a odvédéni odpadnich vod
Dodavatei je opravnén omezit nebo pFerusit doda’vku pitné vody z vodovodu a odvédéni odpadnich vod kanalizaci:
1/bez pFedchoziho upozornéni jen v pFipadech 2ivelni pohromy, pFi havérii vodovodu nebo kanalizace, vodovodni nebo
kanalizacni pFipojky nebo pFi mo2ném ohro2eni zdravi lidi nebo majetku. Toto pFeruseni nebo omezeni dodaivky je
dodavatel povinen bezprostFedné ozna’mit orgénu ochrany veFejného zdravi, vodopra’vnimu uFadu, nemocnicim,
jednotkém po2érni ochrany a obci.
2/s oznémenim alespoFI 15 dnu pFedem v pFipadech pFi provédéni pla'novany’ch oprav, udr20vacich a reviznich pracich.
Dodavatei je oprévnén v pFipadech uvedenych pod odst. 1/ a 2/ stanovit podminky tohoto pFeruseni nebo omezeni a je
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povinen zajistit néhradm’ zésobovénl’ pitnou vodou nebo néhradnl’ odva'dénl' odpadnl'ch vod v mezich technicky’lch

moinosti a mistnich podml'nek.
3/5 oznémem’m alespor'l 3 dny pFedem nevyhovuje-li zaFI'zenI' odbératele technick poiadavkﬁm tak, ie jakost vody ve
vodovodu mﬁie ohrozit zdravi a bezpeénost osob a zpﬁsobit ékodu na majetku.
a)neumoini-Ii odbératei dodavateli pFI'stup k pﬁ'pojce nebo zaFI'zenI' vnitFniho vodovodu nebo kanalizace podle podml'nek
uvedeny’lch ve smlouvé
b)bylo—Ii zji§téno neopra'vnéné pFipojenI' vodovodnl' (“:i kanalizaém’ pFl’pojky

c)neodstranI'—|i odbératel zévady na vodovodnl' (":i kanalizaénl' pFl’pojce nebo na vnitFnI'm vodovodu nebo vnitFnI'
kanalizaci, zjiéténé dodavatelem ve lhﬁté jim stanovené, které nesml' bit kratél' tFI' dnﬁ
d)pI"i proka'za'ni neopra'vnéného odbéru vody nebo neoprévnéného vypouéténi odpadnich vod.

e)v pﬁpadé prodlenl' odbératele s placem’m podle sjednaného zpﬁsobu ﬁhrady vodného nebo stoéného po dobu delél' nei

3o dnﬁ.
Na’klady spojené s pFeruéenI'm a obnovem’m doda’vky v pﬁ'padech uvedeny’lch v odst. 3 hradl' odbératel podle skuteém’lch
nékladﬁ, nejméné véak 1 000,— K85. V pFI’padé prodlem’ odbératele s placenl'm podle sjednaného zpﬁsobu L'Jhrady
vodného nebo stoéného po dobu del§|' nei 30 dnﬁ. Néklady spojené s vy’jezdem pracovnl'kﬁ dodavatele za L'Jéelem

pFeru§eni doda’vky vody, i kdyi k samotnému pFeruéeni dodévky vody nedojde (napl': ﬁhrada na ml'sté nebo doloienl’
ﬁhrady vodného a2 31. den p0 splatnosti sjednaného zpﬁsobu l'Jhrady), hradi odbératel podle skuteénVch na'kladﬁ,
nejméné v§ak 500,- Ké. Na’klady spojené s obnovenl'm dodévky vody hradl' odbératel rovnéi podle skuteénych nékladﬁ,
nejméné v§ak 500,- Ké. Za kaidé dal§i opakované pFeruéenI' a obnovenl' dodévky pitné vody v rémci 12ti mésfcﬁ bude

fakturovén manipulaém’ poplatek ve vy'léi 6.000,- Ké.
Dodavatel je povinen pFeruéit dodévku vody, poiédé—li o to odbératel z dﬁvodu potFeby odstranénl' za’vad na vodovodnl'
pFI’pojce. Odbératel uhradl' dodavateli vyﬁétované na’klady spojené s tl'mto ﬁkonem. Dodavatel doda’vku obnovi teprve

tehdy, a2 odbératel uhradl' ve§keré néklady, souvisejl’ci s uzavf'enl'm a znovuobnovem'm této dodévky.
XI. Neoprévnénv odbér a vypouéténi
1/Neoprc'lvnény'm odbérem pitné vody z vodovodu je odbér:
a)pFed vodomérem

b)bez uzavFené smlouvy o doda'vce pitné vody nebo v rozporu s ni
c)pFes vodomér, ktery’l v dﬁsledku za’sahu odbératele odbér nezaznamenévé nebo zaznamenévé odbér menéf, nei je
skuteénv

d)pl"es vodomér, kterv odbératel nedostateéné ochrénil pFed po§kozenim
e)vznikly' neoprévnénou manipulaci odbératele s uzévérem na odboéem’
2/Neopra'vnény’lm vypouéténim odpadnich vod je vypuéténl':
a)bez uzavFené smlouvy s dodavatelem
b)v rozporu s podml'nkami stanoveny'lmi kanalizaénl'm Fédem pFI’padné ph’lohou smlouvy

c)pFes méh’ci zaﬁ'zenl' neschvélené dodavatelem nebo pFes méﬁ'ci zai‘l’zenl', které v dﬁsledku za’sahu odbératele mnoistvi
vypou§tén§lch odpadnl’ch vod nezaznamenévé nebo zaznamenévé menéi, nei je skuteéné mnoistvf.
Odbératel je povinen nahradit dodavateli ztréty vzniklé podle odstavcﬁ 1/ a 2/. Zpﬁsob vy'lpoétu téchto ztra't stanovi
vyhlééka.

XII. Smluvni pokuty a néhrady ékody pFi poru§eni smluvnich povinnosti
Dodavatel a odbératel si 2a poruéenl’ smlouvy sjednévaji smluvm’ pokuty. Dodavatel mﬁie odbérateli ﬁétovat a tento je
po jejim vyﬁétovém’ povinen zaplatit smluvnl' pokutu.
1/Smluvnl' pokuta se ujednévé u:

a)nepodnikajiciho odbératele ve vy'§i 2 000,- Ké
b)podnikajiciho odbératele ve Wéi 10 000,- KE
v pﬁ'padé, 2e:
a)proved| takové opatFeni, aby fakturaém’ méﬁdlo bud' prﬁtok nezaznamenévalo, nebo jej zaznamenévalo nespra'vné ke

§kodé dodavatele, popﬁ’padé uiivé-li védomé nesprévné upraveného fakturaém'ho méFidla, jestliie fakturaénl' méFidlo
po§kodil nebo umoinil po§kozeni zaji§ténf (plomby) a neohla’sil jeho nahodilé poékozeni do tFi dnﬁ po tom, kdy je zjistil
a déle fakturaénl' méFidlo pouiival nebo fakturaénf méFidlo pFemx'stil z pﬁvodniho uml'sténi bez souhlasu dodavatele.
Stejné pokuta se vztahuje i na méFidla, které zaznamenévajl' mnoistvi odpadnich vod vypouétény'ch do kanalizace,
respektive i prﬁbéh jejich vypouéténl'.
b)neumoim’ dodavateli pﬁstup k pﬁ'pojce nebo zaFI'zenI' vnitFnI'ho vodovodu nebo kanalizace podle podml'nek uvedenVch
ve smlouvé (zejména v (“:I. VII. Téchto VDP), ppadné k instalovanym méh’cn’m ph’strojﬁm
c)pouiil poiérnl' obtok vodoméru k jiny'lm nei poiérnl'm ﬁéelﬁm
d)bude zjiéténo pFipojenI' vodovodni ('zi kanalizaénl' pﬁ'pojky bez souhlasu dodavatele
e)umoini pFipojenI’ dalél'ho odbératele na svoji pFipojku bez vyslovného souhlasu dodavatele
f)neodstranl' za’vady na vodovodnl’ éi kanalizaénl' pFI’pojce nebo na vnitam vodovodu Ei vnita kanalizaci zjiéténé
dodavatelem ve Ihﬁté jim stanovené, ktera’ nesml’ byt krat§f tFI’ dnﬁ
g)pFevede prévo z uzavFené smlouvy na dalél'ho odbératele bez souhlasu dodavatele
h)neoprévnéné manipuloval s uza'vérem na odboéem’
2/PFi odbéru pitné vody nebo vypou§ténf odpadm’ch vod, pﬁ ktery'lch odbératel poruéil smluvnl' povinnosti dle odst. 1/

pl'sm. a), c), a d) tohoto élénku, se mnoistvi odebrané vody a vypouéténé odpadnl’ vody za ph’sluéné obdobl' stanovuje
vy'lpoétem dle zékona (§ 17 odst. 5, § 19 odst. 5) a vyhlééky (§28).
3/Za vypouéténi zévadny'lch létek nebo létek, které dle kanalizaénl’ho Fa'du nejsou odpadnimi vodami (élének VI., odst.
2/ VDP), mﬁie dodavatel odbérateli ﬁétovat smluvnl’ pokutu ve vy'Iéi 50 000,- Ké, a to za kaidy'l zjiétény'l druh takovéto

létky.
4/Za vypouéténl' odpadm‘ch vod do kanalizace ve vy§§i koncentraci nebo bilanéni hodnoté zneéiéténl' nei bylo sjednéno,
mﬁie dodavatel odbérateli ﬁétovat smluvnl' pokutu vypoétenou tak, ie za pi‘ekroéenl’ kaidého ukazatele koncentraénl'

nebo bilanénl' hodnoty zneéiéténi o kaidé 1%, éinl’ smluvnl' pokuta dodavatelem stanovené procento stoéného za dobu,
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p0 kterou k prekroéeni dochézelo. Konkrétné vy'léi procenta stoéného uréuje pro jednotlivé ukazatele nebo jejich skupiny
pﬁ'loha smlouvy. Nelze-li dobu pFekroEenI' pﬁ’sluéného ukazatele pFesné stanovit, ma' se za to, ie tato doba Einl' 7 dnﬁ.
PFi pFekroEenI' ukazatele 0 Vice jak 500% bude pro vy'lpoéet smluvni pokuty pouiita nejviée tato hodnota.

5/Odbératel uhradl’ dodavateli na'klady spojené se zjiét'ovénl'm poruéenl' povinnosti dle odstavcﬁ 3/ a 4/ tohoto élénku, a
to v pripadé, je—li toto poruéenl' zjiéténo.
6/Odebl'ré—li odbératel pitnou vodu nebo vypouéti—Ii odpadm’ vody ve vy§§im nei dohodnutém mnoistvn’ a nad povelenou
odchylku v mnoistvi + 20 %, mﬁie dodavatel vyL'Iétovat odbérateli smluvm’ pokutu ve vy'léi trojnésobku vodného, resp.
stoéného pFipadajiciho na nadlimitni mnoistvu' pitné vody odebrané z vodovodu, resp. odpadnich vod vypou§tén9ch do
kanalizace. V pﬁpadé prekroéenl' limitu pro okamiity'l prﬁtok (v US) se nadlimitnl' mnoistvn’ stanovuje za obdobl’ 7 dnﬁ.
PFi Wpoétu vY/ée smluvnl' pokuty se povolené odchylka + 20 % nezohledﬁuje.

7/Smluvm' pokuta se mﬁie vyﬁétovat za kaidé poru§eni smlouvy a téchto VDP zvléét'. Jejf zaplacem’ nezbavuje
odbératele povinnosti uhradit pi‘l’padné zpﬁsobenou ékodu.
8/Dodavatel mé rovnéi na'rok na néhradu ékody, vzniklou uvedenl'm nespra'vny’lch ﬁdajﬁ odbératelem ve smlouvé.
9/V pFI’padé nezaplaceni vodného a stoéného, zélohy, faktury ph’padné jiné pohledévky (nebo jejich éésti) do data jejich
splatnosti, bude odbérateli zasléna upoml’nka (poétou, e-mailem éi sms). Za zasla’m’ pl’semné upoml’nky véetné jejiho
vyhotovem' a poétovného mﬁie dodavatel odbérateli v na'sledujl'cim ﬂétovacim obdobl' vyﬁétovat tyto na'klady, nejméné
v§ak 50,— Ké za kaidy’ jednotlivy'l pﬁ'pad. Odbératel je v takovémto pﬁ'padé povinen tyto vyﬁt‘itované na'klady uhradit

spoleéné s vyﬁétova’nl' za nésledujl'ci obdobl’.
10/Odbératel mé vﬁéi dodavateli nérok na na’hradu ékody zpﬁsobenou poruéenl'm povinnosti dodavatele nebo
zpﬁsobenou provoznl' éinnostl' v souladu s pFisIuény’Imi ustanovenl’mi obéanského zékonl'ku. Dodavatel v§ak v souladu se
za'konem neodpovidé za §kody uély’ zisk vzniklé nedostatkem tlaku vody p‘r'i omezeném zésobovém’ vodou pro poruchu
na vodovodu, pFi preruéeni dodévky elektrické energie, pFi nedostatku vody nebo z dﬁvodu, pro ktery'l je dodavatel
oprévnén dodévku vody pi‘eruéit nebo omezit.
XIII. Daléi préva a povinnosti Smluvnich stran
1.

Odbératel se zavazuje bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji v§ak ve lhﬁté 15 dnﬁ ode dne ﬁéinnosti zmény,

oznémit Provozovateli pI'semné kaidou zménu skuteénostl' v této Smlouvé uvedenVch rozhodny'lch pro plnéni, jei
je predmétem této Smlouvy. Za rozhodné skuteénosti se povaiujl' zejména identifikaénl' ﬁdaje o Odbérateli a/nebo

o Odbérném misté a/nebo ﬁdaje pro fakturaci vodného a stoéného.

2.

Provozovatel je opra'vnén

provédét

kontrolu

limitﬁ

zneéiéténi odpadnl'ch

vod

podle

podminek

platného

3.

poskytnout Odbérateli informace o jakosti pitné vody, povolené mire zneéiéténi odpadnl' vody a povinnostech
Smluvnich stran vypvajiCI’ch z Kanalizaéniho Fédu, véetné za'vaznf/ch hodnot ukazatelﬁ limitﬁ zneéiéténl' odpadnf
vody.
Byl-li Smluvnimi stranami dohodnut elektronicky pFenos faktur, budou tyto doruéovény Odbérateli na emailovou

Kanalizaéniho “raidu, pﬁpadné povolenl' vodoprévniho ﬁFadu. K vy'lzvé Odbératele je Provozovatel povinen

adresu uvedenou v za’hlavi této Smlouvy nebo do elektronického za’kaznického ﬁétu Odbératele provozovaného na
4.

webovf/ch strénkéch Provozovatele.
Odbératel je povinen uil'vat vnitFnI' vodovod a vnitFnI' kanalizaci takovy'lm zpﬁsobem, aby nedoélo k ohroienl' jakosti

vody ve vodovodu. Odbératel je povinen uil’vat vnitFnI' vodovod a vnitFnI' kanalizaci v souladu s technicky'lmi
poiadavky na vnitFm’ vodovod a vnitFnI' kanalizaci, zejména ve vztahu k pouiiva'ni materiélﬁ pro vnitFnI’ vodovod.
Potrubi vodovodu pro veFejnou potFebu véetné jeho pFI'pojek a na né napojeny'ch vniti‘nich rozvodﬁ nesml' by't
propojeno s vodovodnim potrubl'm z jiného zdroje vody, nei je vodovod pro veFejnou potFebu. Odbératel je da’le
povinen Fidit se pFi vypou§téni odpadnl'ch vod platny'lm Kanalizaénim Fa'dem a respektovat zévazné hodnoty
ukazatelﬁ limitﬁ zneéiéténl' odpadnl' vody v tomto Kanalizaénl'm Fa'du uvedené. Kanalizaénl’ Féd je k dispozici na

webovy'lch strénkéch Provozovatele a v zékaznicch centrech Provozovatele. Odbératel je déle povinen v misté a

5.

rozsahu stanoveném Kanalizaém'm Fa'dem kontrolovat limity zneéiéténi vypou§tén§lch odpadnl'ch vod do kanalizace
a doruéit Provozovateli v originéle nebo ovérené kopii protokol o vVSIedCI'ch takové kontroly provedené k tomu
opra’vnénou osobou do 30 dnﬁ ode dne doruéeni takového protokolu Odbérateli. Neprovede-Ii Odbératel tuto
kontrolu v souladu s Kanalizaénim Fédem, je Provozovatel oprévnén provést takovou kontrolu sa'm nebo
prostfednictvu’m tFetI’ osoby a Wsledek takové kontroly pouil't jako podklad pro pFl'padné stanovenl' smluvm’ pokuty
dle él. XI. této Smlouvy. Odbératel je v takovém pFl’padé povinen uhradit Provozovateli néklady takové kontroly.
Vodomér ke zjiét’ovém’ mnoistvi odebl'rané vody a méFiCI' zaFl'zenI' Odbératele ke zjiét'ovénl' mnoistvi vypouéténych
odpadnl'ch a odva'dény'ch sra'ikovy'lch vod podléhé ﬁrednl'mu ovéFenf podle platnf/ch pra'vnl'ch predpisﬁ a toto
ovérovénl’ je povinen zajistit v pﬁ'padé vodoméru na své na'klady Provozovatel a v pFI’padé méﬁcn’ho zaFI'zenf

Odbératele ke zjiét'ova'nl' mnoistvu' vypouéténVch odpadnl'ch a odvédénVch sra'ikovh vod Odbératel. Dodévky a
6.

sluiby souvisejl’ci se zﬁ'zem’m, provozem a zruéenl’m méFiciho zaﬁ'zeni ve vlastnictvi Odbératele provede
Provozovatel za L’Jplatu a v rozsahu a za podml'nek stanoveny'lch dohodou Smluvnich stran.
Odbératel je povinen umoinit Provozovateli pristup k vodoméru, zejména za ﬁéelem provedenl' odeétu z vodoméru
a kontroly, opravy nebo vymény vodoméru, chrénit vodomér pFed po§kozenim, ztra'tou nebo odcizenl’m, véetné

zaFI'zenI' pro da'lkovV odeéet a dalél'ho pFI'sluéenstVI' vodoméru, montéinl' plomby a plomby prokazujl'ci ﬁredni
ovérenl’ vodoméru podle obecné za'vaznVch prévnl'ch pFedpisﬁ a bez zbyteéného odkladu prokazatelné oznémit

Provozovateli jejich po§kozen|’ éi zévady v mérenl'. Byla—li nefunkénost vodoméru nebo po§kozeni vodoméru,
zaﬁ'zem’ pro délkovy’l odeéet (":i dal§iho prisluéenstvf vodoméru nebo montéini plomby a plomby prokazujl’ci ﬁrednl'
ovéFeni vodoméru podle obecné zévazm’lch prévnich pFedpisﬁ zpﬁsobeno nedostateénou ochranou Odbératelem

nebo primy’lm za’sahem Odbératele, hradi [1i a na’klady s tl'mto spojené Odbératel. Jaky'lkoliv zésah do
vodoméru, zah’zeni pro délkovV odeéet éi dalél'ho pFI'sluéenstVI' vodoméru nebo montéini plomby a plomby
prokazujl'ci ﬁredm' ovérenl' vodoméru bez souhla‘su Provozovatele je neph’pustny. Provozovatel mé pra'vo zajistit
jednotlivé Eésti vodoméru nebo jeho pslu§enstvf proti neoprévnéné manipulaci. Odbératel je povinen dodriet
podml'nky uml’sténl' vodoméru stanovené Provozovatelem. Pokud je vodomér uml'stén v éachté, je Odbératel
povinen zajistit, aby tato éachta byla Provozovateli pristupné a odvodnéna’. Je-li §achta uml'sténa na mI'sté
veFejnosti pristupném, mé Odbératel pra'vo po dohodé s Provozovatelem éachtu zajistit proti neopra'vnénému
vniknuti; tl'm neni dotéena povinnost jejl'ho zp'n'stupﬁovéni Provozovateli. Pokud pFipojka nebo vnitFnI' vodovod
nevyhovuje poiadavkﬁm pro montéi vodoméru, je Odbératel povinen na vyzvénl' Provozovatele provést v

pﬁmérené lhﬁté potrebné L'Ipravy. Je-li mnoistvu’ vypouétény'lch odpadnich a odvédény'lch sra'ikovh vod méFeno

26.07.2019

Strénka 6. 6 z 8?

méﬁcim zarl'zenl'm Odbératele, je Provozovatel oprévnén prﬁbéiné kontrolovat funkénost a sprévnost méricfho
zar'1'zenl' a Odbératel je povinen umoinit Provozovateli pFI’stup k tomuto méFicimu zaFI'zenf. PFistup k vodoméru

nebo méﬁcimu zaﬁ'zem' Odbératele je Odbératel povinen umoinit Provozovateli v nezbytném rozsahu a tak, aby
byly dodrieny poiadavky bezpeénosti a ochrany 2draVI' pFi préci stanovené obecné za'vazny'lmi prévnl'mi predpisy.
Smluvni strany se dohodly, ie v dﬁvodny'lch pFI’padech je Odbératel povinen umoinit Provozovateli na zékladé jeho
Wzvy v nezbytném rozsahu pﬁ'stup k vodovodnl' a kanalizaéni pFl’pojce nebo k vnitFnimu vodovodu a vniti‘nl'

kanalizaci, zejména za ﬁéelem kontroly uil'va'nl' vnitFnl'ho vodovodu a vnitFnI' kanalizace a plnénl’ podml'nek
stanovenych touto Smlouvou nebo obecné za’vazai pra’vnl’mi pFedpisy.
Provozovatel je oprévnén pFeruéit nebo omezit dodévku vody nebo odvédénl’ odpadnich vod za podml'nek
stanoveny'lch zékonem.
Vlastnl'kem vodoméru je vlastnl'k vodovodu, s vyjimkou pFI’padﬁ, kdy pFede dnem nabyti ﬂéinnosti za’kona o

vodovodech a kanalizacich se prokazatelné stal vlastnl'kem vodoméru Provozovatel. Dalél' podml'nky méFeni a
10.

zpﬁsobu zjiét'ova'nl' dodévané vody a odvédénych odpadm’ch vod jsou upraveny za’konem o vodovodech a
kanalizacich a provédécfmi predpisy k tomuto zékonu.
Pokud je ZFI'zen na vodovodnf pFI'pojce poiérnl' obtok, lze ho vyuiivat vy'lhradné pro primé haéenl’ poia’ru nebo pﬁ
poiérnich reviZI'ch a to vVluéné osobou k tomu opra'vnénou. Pokud dojde k tomuto vyuiiti a v souvislosti 5 mm k

poruéenl' plomby, je Odbératel povinen tuto skuteEnost neprodlené oznémit pl'semné Provozovateli. Bylo-li
11.

poékozem' plomby na poia’rnl'm obtoku zpﬁsobeno nedostateénou ochranou Odbératelem nebo pﬁ'mym zésahem
Odbératele, hradi ﬁjmu a néklady s tI'mto spojené Odbératel.
Provozovatel mﬁie vodomér kdykoliv opravit nebo vyménit. Odbératel je povinen tyto (“:innosti umoinit a v
pﬁ'padech potFeby poskytnout potFebnou souéinnost. Odbératel nebo jl'm povérené osoba mé prévo bit pFi

Wméné vodoméru pFI'tomen a ovérit si stav vodoméru a neporuéenost plomb. Pokud tohoto svého pra'va
12.

Odbératel nevyuiije, nemﬁie pozdéji provedenl' téchto ﬁkonﬁ zpochybﬁovat.
Vlastnl'k vodovodu nebo kanalizace pFenesl povinnost umoinit pripojenl' na vodovod (“:i kanalizaci na dodavatele.
Dodavatel je vﬁéi odbérateli jedim’lm nositelem odpovédnosti ve vztazich Wkajicich se dodévky pitné vody éi
odvédéni odpadnl'ch vod, a to na zékladé smlouvy mezi dodavatelem a vlastm’kem vodovodu a kanalizace.
Odbératel je povinen vérohodné prokézat vlastnictVI' pozemku nebo stavby pripojené na vodovod nebo kanalizaci.
Wjimeéné se strany mohou dohodnout, ie odbératelem je tFetI' osoba, podle podml'nek uréeny'lch dodavatelem a
zékonem. Pokud odbératel hodlé ukonéit odbér vody, je povinen tuto skuteénost oznémit dodavateli pl'semné 15
dnﬁ predem a provést koneény'l odeéet. Pﬁpadnou demontéi méﬁciho zaﬁ'zenu’ provede provozovatel. Neoznémi—Ii
odbératel ukonéenl' odbéru nebo neumoini—li dodavateli provedenl' koneéného odeétu a demontéi zal’l'zenl', je
povinen zaplatit vodné a stoéné ai do doby uzavFenI' smlouvy 5 nov odbératelem nebo do doby zastaveni
dodévky pitné vody. Odbératel nesml' pFI'mo spojovat vnitFnI' vodovod pFipojeny'I na sit' vodovodu pro veFejnou
potrebu s potrubl'm zésobovam’lm z jiného zdroje (napF. ze studny, vlastniho hydroforu, zésobnl' nédrie apod.) a
pFivod vody pres spotrebic': spojovat s potrubl'm, jimi se odvédl’ odpadnl' voda. Wjimkou je takovy'l spotFebié, ktery'l
v/m technick zabezpeéenl'm vyluéuje zpétné nasa’tl' odpadnf vody do vodovodnl’ho systému. Na'rok na uzavFeni
pisemné smlouvy o doda’vce pitné vody nebo odvédém’ odpadnl'ch vod kanalizaci mé odbératel pouze tehdy, je—Ii
jeho pozemek nebo stavba pFipojena na vodovod nebo kanalizaci v souladu s pra'vnfmi pFedpisy. Zéroveﬁ je
podml'nkou, ie okolnosti, za ktery'lch doélo k povoleni pripojenl' na vodovod nebo kanalizaci, se nezménily natolik,
ie nejsou splnény podml'nky pro uzavFenI' této smlouvy na strané odbératele. Odbératel je povinen poskytnout
dodavateli potFebnou majetkovou a technickou dokumentaci objektﬁ a zaFI'zenI' v souvislosti se smlouvou, da'le pak
i ﬁdaje o rozdélenf spotreby na domécnosti, prﬁmysl, zemédélstvi a ostatni a Lidaje o vymére jednotlivy'ch druhﬁ

odkanalizovanVch

ploch

pro vY/poéet mnoistvf sréikovich

vod.

V pFI'padé zmén

smluvné sjednany'lch

odbératelsky'lch pomérﬁ na odbérnl'm misté pFi uréenl' vodného dle § 16 odst. 5 a stoéného dle § 19 odst. 5,

zékona (pauéa'l), je odbératel povinen tyto zmény pomérﬁ neprodlené ohlésit dodavateli a uzavrl't na tyto smluvnl'
vztah. JestIi-ie tak neuEinI', jedna’ se 0 odbéry nebo vypouéténl' v rozporu s uzavFenou smlouvou. Pokud pFI'pojka

prochézi pFed pFipojenI'm na vodovod nebo kanalizaci pi‘es pozemek, stavbu nebo pFI'pojku jiného vlastnl'ka (s
Wjimkou verejného prostranstvu’), je odbératel povinen zajistit vy'kon pra’v na téchto (“:a'stech pﬁ'pojky jako u

pozemkﬁ a staveb ve svém vlastnictvi. Pokud je zésobovéno pFI'pojkou vice vlastnikﬁ pozemkﬁ nebo staveb, pak

13.

se ma' za to, ie odbératelem je vlastnl'k prvm’ho pozemku nebo stavby, ktery’l je na vodovod nebo kanalizaci
pripojen. Dodavatel, jei pro vlastnika vodovodu nebo kanalizace zajiét'uje udriovém’ vodovodu nebo kanalizace v
dobrém stavebm’m stavu a plnI' povinnosti spojené s provozovém’m vodovodu a kanalizace (zji§tén|’ a odstranénl'
havarijnl'ch a jinVch poruch na vodovodu, spotFeby vody, kontrolu chodu fakturaénl'ho méridla, jeho montéie a
demontéie a kontrolnl'ho méreni mnoistvn’ jakosti vypou§tén7ch vod), je opra'vnén vstupovat na cizi pozemky
nebo stavby, na nichi nebo pod nimi se vodovod nebo kanalizace nachézf, ma' prévo na pozemek (":i stavbu
uml’st'ovat tabulky vyznaéujl'ci polohu vodovodu nebo kanalizace a odbératel je povinen mu to umoinit. Vstup je
nutno predem ozna’mit, po ukonéenl' uvést do pFedchozu’ho stavu, pokud se 5 vlastnl’kem nedohodne jinak. Je
nutno co nejméné omezovat osoby uiivajl’ci pozemek nebo stavbu a majetkovou (3i ve smyslu za‘kona § 7 odst.
5 nahradit.
Odbératel prohlaéuje, 2e mu(j|’) byly poskytnuty informace o zpracova’nl' osobm’ch ﬁdajﬁ uvedené v (“:léncich 13 a

14 NaFI'zenI' a ve§kera’ sdélenl' podle éla'nkﬁ 15 a2 22 a 34 Na’zem’l o zpracovénl' osobnl'ch L'Idajﬁ, které jsou da’le k
dispozici v provoznl' dobé Fry'ldlantské yodérepské spolec'jznosti, a.s. v jejl'm sidle a ed 25.05.2018 na webové
prezentaci spoleénosti www.fvs.cz. (NARIZENI EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27.

dubna 2016 o ochrané fyzicch osob v souvislosti se zpracova’nl'm osobnl'ch ﬁdajﬁ a o volném pohybu téchto
L'Jdajﬁ a o zru§eni smérnice 95/46/ES (obecné nah’zenl' o ochrané osobnl'ch ﬁdajﬁ»
Obé smluvnl' stmny se dohodly, ie pro vzéjemnou komunikaci ohledné zéleiitostl' vyplWajicf z této smlouvy
(zejména Wmény vodoméru, platby zéloh, odstévek pitné vody, iédosti o aktualizaci osobm'ch ﬁdajﬁ, ovéFenI'
plateb, upozoménl' na neplnénl' smluvnl'ch povinnosti, upoml’nek a zasu’léni vyﬁétova'ni) budou pouil’vat nésledujl'ci
kontaktnl’ ﬁdaje:
Za dodavatele:
Tel. él'slo pro poruchy -

Tel. él'slo pro ostatm' zéleiitosti v pracovnl' dobé - tel.:
e-mail:

Za odbératele:

-

14.

Tel.:
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e-mail:

Smluvnl' strany se zavazujl', ie pﬁpadné zmény kontaktnl'ch ﬁdajﬁ v tomto bodé uvedeném sdéll’ pisemné
neprodlené druhé smluvnl' strané.
--v

XIV. ZaJlsténi zévazkﬁ Smluvnich stran

1.

Pro pFI’pad prodlenl' kterékoliv Smluvnl' strany s plnénl’m penéiitého za'vazku podle této Smlouvy, se povinné

Smluvnl' strana zavazuje zaplatit opra'vnéné Smluvnl’ strané za kaidy'l den prodlenl' ﬁrok z prodlenl' ve W‘éi
stanovené v souladu s platny'lmi prévnl'mi pFedpisy.
'

XV. Doba platnosti a ukonéeni Smlouvy

Kterékoliv ze Smluvnl'ch stran je opra'vnéna od této Smlouvy odstoupit jen v pFI'padech stanoveny'ch obecné
za'vazny'mi prévnl'mi pFedpisy. Tato Smlouva zaniké téi odpojenl'm vodovodnl' i kanalizaénl' pﬁ'pojky od vodovodu
nebo kanalizace nebo odpojenl'm jen jedné z nich, je-Ii predmétem Smlouvy jen dodévka vody/odvédéni
odpadnich vod.

UzavFenI'm nové smlouvy o dodévce vody a odvédénl' odpadm’ch vod mezi Smluvnl'mi stranami pro Odbérné ml'sto
uvedené v élénku I. této Smlouvy se tato Smlouva povaiuje za ukonéenou. UzavFenI'm této Smlouvy se ruél’
véechny mezi Smluvnl’mi stranami dFI've uzavFené smlouvy o dodévce vody a odvédénl' odpadnl'ch vod pro stejné
Odbérné misto.
Smluvnl' strany se dohodly, ie pro pﬁ'pad, ie Odbératel tuto Smlouvu Fédné neukonél’ v souvislosti se zménou
vlastnictvi pFipojené nemovitosti (Odbérného mista), zaniké tato Smlouva dnem, kdy novy'l vlastnik pFipojené
nemovitosti proka'ie Provozovateli nabytl' vlastnického préva k M a uzavFe novou smlouvu o dodévce vody a

odvédém’ odpadnl'ch vod k témui Odbémému ml'stu.
Smluvnl' strany se dohodly, ie pFi jakémkoliv ukonéenl' této Smlouvy, je Odbératel povinen na své néklady
umoinit Provozovateli provést koneény'I odeéet vodoméru a kontrolu méFiciho zaFI’zenI' Odbératele, je-li mnoistvu’
vypouétény’ch odpadnl’ch vod a odvédénych sréikovy'lch vod méreno. Pokud bezprostredné po skonéeni této
Smlouvy nenabude ﬁéinnosti obdobné smlouva o dodévce vody a odvédénf odpadnich vod vztahujl'ci se k témui
Odbélinemu ml'stu, je nératel povinen na své na’klady umoinit Provozovateli také pFI'padnou demontéi

vodoi‘néru a dal§i Einnosti nezb'yt'né'k u‘kdhéem’ doda'vky vody a odvédénf odpadnl'ch vod. Dojde-li k ukonéenl' této
Smlo'uvy, je Provozovatel souéasné oprévnén provést odpojenl' vodovodni nebo kanalizaéni pﬁ'pojky.
V pFipadé, ie Provozovatel za dobu.trva'nl' této Smlouvy pozbude prévo uzaVI'rat s odbérateli smluvnl' vztahy,
jejichi pFedmétem je dodévka vody a/nebo odvédénl’ odpadnfch vod, pFechézejI’ préva a povinnosti z této Smlouvy

na vlastnl'ka vodovodu a kanalizace a Odbératel s tl’mto pi‘echodem prév a prevzetim povinnostl' uzavi‘em’m této
Smlouvy Wslovné souhlasn’.

Smlouva se UZaviré n'a dobu neuréitou s ﬂéinnosti od:28.03.2019

Smlouva 5e uzaVI'ra' v dﬁsledku: podle za'kona 275/2013 5b., ktery'lm se méni zékon E. 274/2001 5b., 0
vodovodech a kanalizacich a v souladu se za'konem c":. 89/2012 3b., novim obéansky'lm za'konl'kem se ménl’ obecné
néleiitosti smluv o doda'vka'ch pitné vody a odvédém’ odpadnl'ch vod. zmény v osobé odbératele*) - plétce*, a to
za stavu na poén’tadle vodoméru*) 646 m3

a to ke dni nabytl' ﬁéinnosti (*) neni-li tomu tak nebo neni-li moino uréit stav poél'tadla vodoméru, nehodI'CI'
proékrtnéte). Platnost smlouvy uzavFené na dobu neuréitou skonél' dohodou smluvnl'ch stran nebo uplynutl'm
vy'lpovédnl' lhﬁty. Vy'lpovédnl' Ihﬁta se sjednévé v délce jednoho mésice a zaél'né béiet prvnim dnem prvnl'ho
nového kalendérniho mésu’ce po doruéenl' vipovédi.

Ostatni a zévéreéné ujednéni
Provozovatel doruéuje Odbérateli pl'semnosti zpravldla prostrednictvim eitele po§tovni licence na adresu pro

doruéovém’ uvedenou v zéhlavn’ této Smlouvy, na poslednl’ znémou adresu pI'semné oznémenou Odbératelem
Provozovateli podle ustanoveni Elénku VIII. odst. 1 této Smlouvy nebo na adresu Odbérného ml’sta, pFI’padné
osobné na jakékoliv ml'sto, kde lze Odbératele zastihnout. Mé se za to, ie doéla' za'silka odeslané s vyuiitim
provozovatele po§tovnich sluieb do§|a tFetI' pracovnl' den po odesla’nl', byIa—li v§ak odesléna na adresu v jiném

sta'tu, pak patnécty'l pracovnl' den po odeslénl’. Ma'-|i Odbératel zFI’zen elektronicky'l zékaznicky’ ﬁéet provozovany'l na

webovy'lch stra'nkéch Provozovatele, souhlasu’ Odbératel s doruéovénfm pisemnostl’ i jeho prostFednictvu’m. Uvedl-li
Odbératel vy’§e podrobnosti svého el. kontaktu nebo ID datové schrénky,emailovou adresu, souhlasf Odbératel s

doruéovénl’m pisemnostl’ i timto zpﬁsobem.
Pokud je v éla’nku II. této Smlouvy uvedeno, 2e pFedmétem této Smlouvy je pouze dodévka vody nebo pouze
odva’dénl’ odpadm’ch vod kanalizaci, jsou ustanovenl’ o odvédénl’ odpadnl'ch vod kanalizacu' v prvnl'm pﬁpadé,

respektive ustanovenl' o doda'vce vody v druhém pFI’padé neﬁéinné.
Ve véech ostatnl'ch otézkéch, vy'Islovné neupraveny'lch touto Smlouvou, se postupuje podle platny'lch prévnl'ch
pfedpisﬁ, zejména podle zékona o vodovodech a kanalizacn’ch a podle ustanovem' obéanského zékoniku. Je—li
Odbératel podnikatelem, pak se na smluvni vztah zaloieny'l touto Smlouvou neuplatni ustanoveni § 1799, § 1800
zékona E. 89/2012 5b., obéansky’l za'kom’k.

Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotovenl'ch, z nichi kaida' Smluvnl' strana obdrii jedno.
Zménu Smlouvy lze provést pouze pl'semnou formou. Pokud jaky'Ikoliv zévazek vyply'lvajl'ci z této Smlouvy avéak
netvoﬁ'ci jejl' podstatnou néleiitost je nebo se stane neplatny’tm nebo nevymahatelny'lm jako celek nebo jeho (“:a'st,
je plné oddélitelny’m od ostatnl'ch ustanovenl' této Smlouvy a takova' neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mI't
iédny’ vliv na platnost a vymahatelnost jaky'lchkoliv ostatm’ch zévazkﬁ z této Smlouvy. Smluvnl' strany 5e zavazuji
v ra'mci této Smlouvy nahradit formou dodatku k této Smlouvé tento neplatny’ nebo nevymahatea oddéleny'l
zévazek takovy'lm novy’lm platm a vymahatelm‘lm zévazkem, jehoi predmét bude v nejvyéél’ moiné mI'Fe
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odpovfdat pfedmétu pﬁvodnl'ho oddéleného zévazku. Pokud v§ak jakf/koliv zévazek vypvajl'ci z této Smlouvy a

tvoFI'ci jejl' podstatnou néleiitost je nebo kdykoliv se stane neplatny'lm nebo nevymahatelny'lm jako celek nebo jeho

6.

(“:ést, Smluvnl' strany nahradl’ neplatny'l nebo nevymahatelny’ zévazek v rémci nové smlouvy takovy’m novim
platnym a vymahatelm’lm zévazkem, jehoi pFedmét bude v nejvyééf moiné mI'Fe odpovn’dat pFedmétu pﬁvodm’ho
zévazku obsaienému v této Smlouvé.
Smluvnl’ strany prohlaéujl’, ie se dﬁkladné seznémily s obsahem této smlouvy a 2e smlouva byla uzavFena v
souladu se zékonem i dobei mravy, dle jejich pravé, svobodné a véiné vﬁle a ie se budou jejl'm obsahem Fidit,

na dﬁkaz (":ehoi pFipojujI' m’ie své podpisy.
7.

Provozovatel vyluéuje ve smyslu ustanovenl' § 1740 odst. 3, véta druha’ Za'kona (‘5. 90/2012 5b., 0 obchodnfch
spoleénostech a druistvech, pﬁjetl’ nabl'dky s dodatky nebo odchylkami.
‘

W
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Odbératel ................

Provozovatel

Fn’ldlantska' vodérenské spol

a; wag M/f M/ﬁ

nost, a.s.

Nérodnl' pamétkovy (1 av, ﬁzemnl'pamétkové spra’va na Sychrové
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