
sMLoUVA o DoDÁVcE VoDY A oDVÁDĚruĺ oopĺoľĺĺcH voo c. 69í38490/1
uzavřená V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 27412001 Sb., o Vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu' (dále jen 

'zákon o Vodovodech a kanalizacĺch"
nebo jen ,,zákon"), (dále jen .,SmlouVa") mezi níŽe uvedenými smluvnimĺ stranami:

severočeská Vodárenská spoleĎnost a. s., Přĺtkovská 1689/14, Tmovany, 41 5 50 Teplice, lc: 49099469, vlastnĺk vodovodu
Severočeská vodáĺenská spolećnost a. s., Přĺtkovská 1689/14, Trnovany,415 50 Teplice, lČ: 49099469' Vlastník kanalizace
dále společně jen Vlastnik, za něhož jedná PRovozoVATEL opráVněný na základě smlouvy uzavřené s Vlastníkem V souladu s ust. s 8, odst. 2 zákona o Vodovodech a
kanallzacích,kuzavřenĺtétosmlouvydles8,odst.6téhożzäkonaak\^i'konuVśechpráVapoünnostiüastnikaveyáahukodběrateli:

PROVOZOVATEL:

severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

se sĺdlem: Přítkovská'ĺ689/14' Trnovany, 4'l5 50 Teplice

lČ: 49099451 Plátce DPH _ DlČ: CZ49o9945í
zapsaný V obchodním ĺejstřĺku vedeném:

Křajshý soud v Ústí nad Labem oddíl B, vĺožka 465

zastoupený (jméno): Bc. lveta Matulová
funkce: specĺalista smluv

(dále jen .,Provozovatel")

Kont_LrFí tidaiF nlatné ke dni podpisu smlouvy:

Tel.: Mo
E-mail: Web:
čĺslo účtu Provozovatele:

lD datové schránky:

Adresa pro doručován'

Kontaktnĺ údaje a adresa odběratele pro doručování:
Technĺcké služby města chomutova' přĺspěvková oÍganizacé
Ulice: náměstí í. Máje

Část obce: chomutov
Dodacĺ pošta: 430 01 Chomutov'|
Tel.:

E-maĹ

ODBERATEL:

Technické služby města chomutova' přispěvková organizace

Adresa: Ulice: náměsti 1. Máje

Část obce: chomutov
Obec: Chomutov
Stát: česká republika
lČ: 00079065
zapsaný V obchodním reistřĺku vedeném:

KrajsĘsoud v Ústí nad Labem, Pr 630

Č. p.: 89

C. o.: 21

PSČ: 430 01

Plátce DPH _ DlČ: czooo79065

zastoupený [méno): lng' Koblĺžek Zbyněk
(funkce): zástupce odbératele

(dále jen'odběratel")

C. o.: 21

Stát: česká republika
C. p., 89
Obec: Chomutov

Mobil:

lD datové schránky:
'r)

Provozovatel a odběratel budou dále společně označováni jako 'Smluvnĺ stranŕ, samostatně pak kďdý jen jako .,Smluvnĺ stľana". Pro úěely fakturace Vodného a stočného
za dodávku Vody ďnebo odváděnĺ odpadnĺch Vod poskytnutých odběrateli přede dnem účinnosti léto Smlouvy na níže uvedeném odběrném místě prohlašu'je odběratel, Že
předmět této Smlouvy bý plněn již přede dnem účinnosti této smlouvy, a to ode dne: 06.1'|.20í9. Smluvní strany dále prohlašujĺ, že toto plnění nebýo V rozporu
s oprávněnými zĄmy żádné ze Smluvnĺch stran a považují je za plnění podle této Smlouvy.

lnformace o tom, jak Provozovatel zpĺacovává osobní údaje Íyzických osob podílejících se na plněnĺ smlouvy (t!' odběratele, zástupcÚ odběrďele aj.) se nachází
V dokumentu ,,zásady zpÍacovánĺ osobních údajú zákazníků", ktený ie umístěn na weboých stránkách Provozovatele lwww.scvk.czlo_spolecnosti] a zákaznickém centru
Provozovatele (dále jen ,,Zásady zpřacovánĺ osobních údaiú").

odběratel se zavazuje informovat všechny své zástupce a jiné Ązické osoby (dále jen ,,SubjekĘ údajů"), jejichž osobnĺ údaje předává Provozovateli, o zpracovávánĺ je.iich
osobnĺch údajrll Provozovatelem, a to V rozsahu vyžadovaném čl. 13 (příp. čl. 'l4) obecného nařĺzení o ochraně osobních údajl:l (EU) ć,.20161679. odběratel se zavazuie
SubjeKy údajŮ inÍormoval zejména o tom, že jejich osobní údaje předává Provozovatelĺ a seznámit je se ,,Zásadami zpracování osobnĺch údajů zákazníkü", včelně účelu
předání a rozsahu předávaných osobních úđajů'

osobní údaje odběřatele a jeho kontaktních osob múže Provozovatel rovněŽ vyuŽĺvat pro zasĺlánĺ novinek a marketingoých sdělenĺ (dále jen ,,zpľáv"|, jak je
popsáno v 

''zásadách 
zpracování osobnĺch údajů zákaŻniků". odběratel se můże ze zasílánĺ těchto zpráv kdykoliv odhlásit prostřednictvĺm lwww.scvk.czlo-

spolecnostil nebo pomocí odkazu umĺstěném v kaŽdé tekové zprávě.

Smluvní strany se dohodly, Že komunikace související s touto Smlouvu bude adresována kontaktní osobě uvedené v télo Smlouvě, a to věetně poskytnulí přístupových úda]ů
odběratele k zákaznickému účtu provozovanému na weboujch stránkách Provozovalele a zpřístupnění dalších osobnĺch údajů odběratele souvise|ících se správou jeho
zákaznického účtu. Pokud odběratel zpřístupnĺ své přĺstupové údaje třelĺ osobě, đní tak na vlastnĺ odpovědnost, včetně přĺpadných dopadů na ochranu srných osobních
údaii'.

l. Předmět smlouvy' Dodávka vody a odvádění odpadních vod, odběrné místo evidenění číslo: 603000002

(1) Předmětem této smlouvyje úprava váahú, práv a povinností Smluvních slran pň:

dodáVce vody z Vodovodu odvádění odpadnĺch Vod kanalizací

Účel dodávky vody a odvádění odpadnĺch Vod: obchody a slużby - Technické slużby - neznámo

Vlastnĺk pňpojené stavby/pozemku:

STATUTÁRNĺ MĚsTo cHoMUToV,zborovská 4602, chomutov,43o oí chomutov

Vlastnĺk přípojky: Není-li uvedeno jinak, má se za to, že üastnĺk€m přípojky je vlastník pozemku nebo stavby pňpojené na vodovod nebo kanalizaci.
STATUTÁRNĺ MĚsTo cHoMUTov,zboľovská 46o2, chomutov,43o o1 chomutov (vodovodnĺ přĺpojka)

STATUTÁRNĺ MĚsTo cHoMuTov,zborovská 4602, chomutov' 43o o1 chomutov (kanalizačnĺ přípojka|
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(2) Smluvnĺ strany se dohodly, že mĺstem stavby nebo pozemku pňpojeným přĺpojkou na vodovod a kanalizaci (dále jen ,,odběrné mĺsto") jej

Adresa odběrného mĺsta:

náměsti 1. Má|e 89/21' Chomutov, k. ú. chomutov l,ě,.paĺc.22

(3) Smluvní strany se dohodly' Že mnoŽství dodané vody bude zjišťováno:

vodoměrem Umístění Vodoměru: sklep

(4) Smluvnĺ strany se dohodly, že mnoŽstvĺ odváděných odpadních vod' příp. i odváděných sráźkornlch vod, bude stanoveno takto:

a) mnoŽství odVáděných odpadnĺch vod bude stanoveno:

ve v!ýši dodané vody
b) množstvĺ sraŽkoých Vod bude slanoveno:

vtýpoětem

Dlouhodobý sráŽkovĺý normál: 501,8 mm/rok, tj. 0,501B m/rok. oblasÍ chomutov - 34o m n.m.

Součet ploch

Roění množství odváděných srážkoých vod Q V m3

= součet Redukovaných ploch (= Plocha krát odtoko\^i součjnitel) V m' krát Dlouhodobý srážkoý normál V m/rok.
V přĺpadě' že dojde ke změně podmínek stanovených zákonem pro osvobození ploch od platby za srážkové Vody, je odběralel povinen do 15 dnŮ předat Provozovateli
podklady pro příslušnou zménu Smlouvy.

Smluvnĺ strany se dohodly, že Provozovatel je oprávněn údaj o hodnotě dlouhodobého srážkového normálu, poużitý pro Výpočet množstvĺ sráżkorĺ/ch Vod odváděných
do kanalizace, pravidelně aktualizovat na základě údajú poskytnutých Českým hydrometeorologickým ústavem nebo jakoukoliv jinou organizacĺ jej nahrazující tak, áby
údaje obsažené V této tabulce býy v souladu s platnými právnĺmi předpisy. Změna údaje o hodnotě dlouhodobého srážkového normálu uvedeného V čl. l' odst. 4 písm. b)
této Smlouvy není považována za změnu této smlouvy. Platné hodnoty dlouhodobých sráŽkoých normálrj .jsou uveřejněny pÍostřednictvĺm üastnĺch webo\^/ch stránek
Provozovalele, nebo jiným V místě obvyklým zpŮsobem, a jsou k dispozici na pracovištich Provozovatele (zákaznická centra).

(5) Smluvní strany se dohodĺy, že limit mnoŽstvÍ dodávané Vody a limit mnoŽství a přípustné |imity ukazatelů znečištění odváděných odpadnĺch vod budou:

Lĺmil mnoŽství dodávané vody: 'l m3 za den.

MnoŽstvĺ urču'iĺcĺ kapacitu vodoměru: 0,'ĺ0 m3 za hodinu.

Limit mnoŽství Vypouštěné odpadní Vody: 'ĺ m" za den.

Přípustné limity ukazatelu znečištění vypouštěné odpadnĺ vody jsou stanoveny v přĺslušném Kanalizačnĺm řádu' nenĹli v této Smlouvě stanoveno jinak. Kanalizačnĺ řád je
uveřejněn na webových stránkách Provozovalele nebo jiným V mĺstě obvyklým zpúsobem a ie k dispozicj na pracovištĺch PÍovozovatele (zákaznická centra).

(6) Počet trvale pňpojených osob pro dodávku pitné vody činí 0 os. a poöet trvale pňpojených osob pro odváděnĺ odpadnĺch Vod činí o os. (dte vyjádřeni odběratete).

(7) Tlakové poměry v místě napojenĺ vodovodní přípojky: Minimálnĺ tlak: 0,15 MPa. Maximální tlak: 0,60 MPa.

(8) Ukazatele jakosti dodáVané pitné Vody jsou: Minimální hodnota Vápnĺku: 3 mg/l. Maximálnĺ hodnola vápníku: 'ĺ95 mg/l. Minimálnĺ hodnota hořčĺku: 0,30 mgĺ. Maximálnĺ
hodnota hořčíku: 85 mg/l' Maximálnĺ hodnota dusičnanŮ: 50 mg/l' Aktuálnĺ hodnoty ukazatelŮ jakosti dodáVané pitné Vody jsou k dispozici na weborr.ých stránkách
Provozovatele.

ll. Platební podmínky
smluvní strany se dohodly, Že Vodné a stočné hradĺ odběratel Provozovateli Íormou pravidelných zálohou/ch plateb dle rozpisu záloh a na základě konečného vyúäování
vodného a stočného a/nebo ÍoÍmou pravidelných plateb dle skutečné spotřeby na základě Vystavené íaktury následovně:

Sjednaná rĺlýše záloho\^ich plateb do prvního vyúčtovánĺ: í 9oo Kč Četnost záloh: měsíěně

splatnost záloho\^i'ch plateb je stanovena v rozpisu záloh.

Zpüsob platby zálohoých plateb vodného a stočného: Bezhotovostně

Cetnost odečtů a konečného vyúč{ovánĺ: rok

Splatnost Íaktury Vodného a stoěného je 17 dnĺ od dala vyslavenĺ Íaktury.
PÍovozovatel odešle fakturu odběrateli neprod|eně, nejpozději Však do tří pĺacovních dnů od vystavení.

zpŮsob platby faKur vodného a stočného: Bezhotovostně

Smluvnĺ strany sjednáva.|í vystavování a doruěování daňouy'ch dokladú (faKuĺ) v el. podobě na adresu: h'cz

Přeplatek konečného vyúčtovánĺ vodného a stočného bude vrácen

Přeplatek konečného vyúč1ování Vodného a stočného za předchazejícĺ zúč1ovacĺ obdobĺ bude pro platební styk přes SlPo v max. výši 1. zálohové platby použit na úhradu
záloh vodného a stočného v dalším zúčtovacĺm obđobí.

Eüdenčnĺ čĺslo oM: 603000002

L

B

A

Druh plochy:

KlasiÍikace ploch podle s 20 odst. 6 zákona

p|ochy krýé vegetacĺ
zatravněné plochv

propustné
zpevněné plochy

těžce propustné
zpeVněné plochy

zastavěné plochy

0,05

0,40

0,90

0,90

odtokoý součinitel

518

0

70

0

448

Plocha (m')

Zpoplatněné

216

43'l

0

28

0

403

Redukovaná plocha (m')

0

0

0

0

0

Plocha (m')

osvobozené od platby za srážkové vody

0

0

0

0

0

0

Redukovaná plocha (m')
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lll. Podmínky dodávĘ vody z vodovodu a odvádění odpadnĺch vod
kanalizací

(1) Provozovatel se zavazuie za podmínek stanovených obecně závaznými
právními předpisy a touto smlouvou dodáVat odběrateli ve sjednaném
odběrném místě z vodovodu pitnou Vodu V jakosti předepsané platnými
právními předpisy a odvádět kanalizací odpadní Vody rrzniklé nakládáním
s takto dodanou vodou. sráŽkové Vody a odpadnÍ vody získané z jiných
zdrojů.
(2) odběratel se zavazuic platit Provozovatcli vodnó a stočné v souladu
a za podmínek stanovených touto smlouvou. K vodnému a stočnému je
Provozovatel oprávněn připočĺtat DPH v souladu s platnými právními
předpisy'
(3) Nedohodnoułi se Smluvní strany .iinak, jsou povinny si poskytovat
vzájemná plnění za podmínek stanovených touto Smlouvou ode dne její
účinnosti.

lV. Prohlášení smluVních stran

(1) Provozovatel prohlašuje. Že je provozovatelem vodovodů a kanalizací
pro veřejnou potřebu a osobou oprávněnou k provozování vodovodŮ
a kanalizacĺ ve smyslu příslušných ustanovenÍ platných právních předpisŮ.
Provozovatel dále prohlašuje, že je opráVněn uzavřít tuto smlouvu
na základě smlouvy o provozování uzavřené s vlastníkem vodovodů
akanalizací pro veřejnou potřebu dle s 8 odst' 2 zákona o vodovodech
a kanalizacích a że je ve vztahu k odběrateli osobou odpovědnou
za dodávky vody z vodovodu a odvádění odpadnĺch vod kanalizací. DalšÍ
informace o Vlastníkovi vodovodú a kanalizací pro Veřejnou potřebu,
termínech pravidelných odečtŮ vodoměrů a jakosti pitné Vody jsou uvedeny
na webových stránkách Provozovatele a vzákaznických centrech
PÍovozoVatele'
(2) SmluvnÍ strany prohlašují, Že veškeré údaje uvedené V této smlouvě jsou
pravdivé a správné. odběratel dále prohlašuje, Že splňuje všechny podmínky
stanovené zákonem o vodovodech a kanalizacích pro připojení na vodovod
a kanalizaci.

V. zpúsob Żjišt'ování množství dodané vody a odváděných odpadních
vod

(1) Smluvní strany se dohodly' Že mnoŽstvĺ dodané vody' mnoŽství
Vypouštěných odpadních vod a odváděných srážkoých Vod bude zjišťováno
Provozovatelem způsobem stanoveným v článku l. této Smlouvy. MnoŽství
dodané Vody' Vypouštěných odpadních vod a odváděných srážkovrých vod
zjištěné zpŮsobem stanoveným v článku l. této Smlouvy .ie podkladem
pro vyúčtovánÍ dodávky vody a vyúčtovánĺ odváděnÍ odpadních Vod
(fakturaci Vodného a stočného).
(2) NenÍ-li mnoŽství Vypouštěných odpadních vod měřeno' předpokládá se,
že odběratel, ktený odebírá vodu z vodovodu, vypouští do kanalizace takové
mnoŽství Vody, které podle odečtu na vodoměru nebo podle výpočtu
v souĺadu s platnými práVními předpisy z vodovodu odebral, s připočtenĺm
odvedených sráŽkouj'ch Vod a množství odvedené vody zĺskané z jiných
zdrĄ'Ů' Z ploch osvobozených ze zákona od povinnosti platit za odváděnÍ
sráŽkouých vod odběratel hradĺ pouze mnożství odváděných odpadních Vod
zjiŠtěné dle Věty první bez sráŽkových Vod. Takto zjištěné mnoŽství
Vypouštěných odpadních Vod je podkladem pro vyúčtování stočného
(fakturaci stočného).
(3) JestlĺŽe odběratel Vodu dodanou vodovodem zčásti spotřebuje bez
VypuštěnÍ do kanalizace a toto množstvÍ 'je prokazatelně větší než 30 m3
2a rok, zjistí se mnoŽství odpadních a sráŽkov'ých vod odváděných
do kanalizace buď měřením' nebo odborným \^ipočtem podle technických
údajů předložených odběratelem a ověřených Provozovatelem, pokud
se předem Provozovatel s odběratelem nedohodli jinak. Nebude_li množství
spotřebované dodané vody nevypouštěné do kanalizace měřeno vodoměrem
odběratele umístěným na samostatné odbočce, je odběratel povinen
prokázat Provozovateli mnoŽství spotřebované dodané vody nevypouštěné
do kanalizace jiným vhodným zpŮsobem tak, aby bylo možné provést
odborný ýpočet.
(4) odběratel je povinen umožnit Provozovateli přístup k vodoměru, zejména
za účelem provedení odečtu z vodoměru a kontroly, údźby nebo rnýměny
vodoměru, chránit Vodoměr před poškozením, ztrátou nebo odcizením,
včetně zařízení pro dálkouý odečet a dalšího příslušenství vodoměru,
montáżní plomby a plomby prokazující Ůřední ověřenĺ vodoměru podle
obecně záVazných právních předpisů (ze'im. před zásahem jiné osoby'
působením mechanické síly. ohněm, mrazem apod.), a bez zbýečného
odkladu prokazatelně oznámit Provozovateli je.iich poškození či závady
v měření. Bylałi nefunkčnost Vodoměru nebo poškození vodoměru.
poškození či 

^ráta 
zařízení pro dálkouý odečet či dalšího příslušenstvĺ

vodoměru nebo montážní plomby a plomby prokazu'iící Úřední ověření
vodoměru podle obecně závazných právních předpisů způsobena
nedostatečnou ochranou odběratelem nebo přímým zásahem odběratele,
hradí újmu a náklady s tímto spojené odběratel. Jakýkoliv zásah
do Vodoměru, zařízení pro dálko\^ý odečet či dalšího příslušenství vodoměru
nebo montážní plomby a plomby prokazující úřednÍ ověření Vodoměru bez
souhlasu Provozovatele je nepřípustný. Provozovatel má právo zajistit
jednotlivé části Vodoměru nebo jeho přÍslušenství proti neopráVněné
manipulaci. odběratel je povinen dodźet podmínky umístění vodoměru

slanovené Provozovatelem' Pokud je Vodoměr umístěn v šachtě, ie
odběratel povinen zajistit, aby tato šachta byla Provozovateli přístupná
a odvodněná. JeJi šachta umístěna na místě Veřejnosti přístupném, má
odběratel právo po dohodě s Provozovatelem šachtu zajistit proti
neoprávněnému Vniknutí; tím není dotčena povinnost je.|ího zpřístupňování
Provozovateli. Pokud přípojka nebo Vnitřnĺ Vodovod nevyhovuje pożadavkŮm
pro montáŽ vodoměru, je odběratel povinen na vyzvání Provozovatele
provést V přiměřené lhůtě potřebné úpravy' Jeli mnoŽství vypouŠtěných
odpadních a odváděných sráŽkouých vod měřeno měřicím zařízcním
odběratele, je Provozovatel oprávněn průběžně kontrolovat funkčnost
a správnost měřicĺho zaŕízení a odběratel je povinen umoŽnit Provozovateĺi
přÍstup k tomuto měřicímu zařízení. Přĺstup k vodoměru nebo měřicímu
zaŕízení odběratele je odběratel povinen umožnit Provozovateli
V nezbytném rozsahu a tak, aby byly dodźeny požadavky bezpečnosti
a ochrany zdravĺ při práci stanovené obecně záVaznými právními předpisy.
(5) Smluvní strany se dohodly' Že v důvodných případech je odběratel
povinen umoŽnit Provozovate|i na základě jeho uýzvy v nezbytném rozsahu
přístup k Vodovodní a kanalizační přípojce nebo k vnitřnímu vodovodu
a VnitřnÍ kanalizaci' zejména za účelem kontroly uŽívání Vnitřního vodovodu
avnitřní kanalizace a plněnĺ podmínek stanovených touto Smlouvou nebo
obecně záVaznými právními předpisy.
(6) Provozovatel je oprávněn přerušit nebo omezit dodávku vody nebo
odvádění odpadních Vod.
a) při provádění plánovaných oprav, udźovacích a revizních pracích,
b) nevyhovuje-li zařÍzenÍ odbératele technickým požadavkům tak' Že iakost
nebo tlak vody ve vodovodu můŽe ohrozit zdĺaví a bezpečnost osob
a způsobit škodu na majetku,
c) neumoŽnĹli odběratel Provozovateli po .|eho opakované písemné vr/zvě
přístup k přípojce, vodoměru nebo zařízení vnitřního vodovodu nebo
kanalizace,
d) bylo_li zjištěno neoprávněné připojení Vodovodní přípojky nebo kanalizační
přípo'iky'
e) neodstranĹli odběratel závady na vodovodní přípojce nebo kanalizační
přĺpojce nebo na Vnitřním vodovodu nebo vnitřní kanalizaci zjištěné
Provozovatelem,
í) při prokázání neoprávněného odběru vody nebo neoprávněného
Vypouštění odpadních Vod, nebo
g) v přĺpadě prodlení odběratele s placením podle sjednaného zpŮsobu
úhrady vodného nebo stočného či jejich záloh po dobu de|ší neŽ 30 dnú.
(7) Vlastníkem vodoměru je vlastník vodovodu, s rnlimkou přÍpadů, kdy
přede dnem nabýí účinnosti zákona o Vodovodech a kanalizacích
se prokazatelně stal Vlastníkem vodoměru Provozovatel. DalŠí podmĺnky
měření a způsobu zjišťování dodávané Vody a odváděných odpadních Vod
jsou upraveny zákonem o Vodovodech a kanalizacích a prováděcími
předpisy k tomuto zákonu'
(8) Pokud je zŕízen na vodovodní přípojce poŽárnÍ obtok, lze ho VyuŽÍVat
uýhradně pro přÍmé hašení pożáru nebo při požárnÍch revizích, a to V\ilučně
osobou k tomu oprávněnou. Pokud dojde k tomuto vyuŽití a V souvislosti
s tím k porušení plomby, je odběratel povinen tuto skutečnost neprodleně
oznámit písemně Provozovateli. Bylo-li poškození plomby na požárním
obtoku způsobeno nedostatečnou ochranou odběratelem nebo přímým
zásahem odběratele, hradí újmu a náklady s tímto spojené odběratel.

Vl. Zptisob stanovení vodného a stočného, faKurace

(1) cena vodného a stoÖného je stanovována podle cenovrých předpisů
na příslušné cenové období, kteým je zpravidlá období 12 měsíců, a forma
vodného a stočného je stanovována rozhodnutím Vlastníka vodovodu
a kanalizace. Cena a forma vodného a stočného jsou uveřejněny
prostřednictvím obecnĺch úřadů, regionálních inÍormačních médií, pracovišť
Provozovatele (zákaznická centra), Vlastních webouých stránek
Provozovatele nebo jiným v místě obvyklým způsobem.
(2) Změna cen a formy vodného a stočného nenÍ považována za změnu této
smlouvy. Pokud dojde ke změně ceny nebo formy vodného a stočného
v průběhu zúčtovacÍho období, rozdělí Provozovatel spotřebu vody v poměru
doby platnosti původní a nové vl/še ceny nebo formy vodného a stočného.
(3) Vodné a stočné má jednosložkovou nebo dvousloŽkovou formu.
Jednos|oŽková forma Vodného a stočného je součinem ceny a množství
odebrané nebo Vypouštěné odpadnĺ Vody a sráŽko\^ých vod slanoveným
v souladu s touto smlouvou. Dvousložková forma vodného a stočného
obsahuje slożku, která je součinem ceny podle ceno\^ých předpisů
a množství odebrané nebo Vypouštěné odpadní vody a sráŽkorných vod,
a pevnou sloŽku stanovenou v souladu s platnými právními předpisy.
stanovĹli tak platné práVní předpisy, je Provozovatel v případě dvousložkové
formy vodného a stočného povinen poskytnout na základě Žádosti
odběratele přiměřenou slevu z pevné s|ožky' pokud bude vodovodní nebo
kanalizační systém nefunkční po dobu delší než 24 hodin. Je_li stanovena
dvousloŽková Íorma vodného a stočného, a odběratel neodebere
v příslušném zúčtovacím období dodávanou vodu nebo newpustí Žádné
odpadní Vody, je povinen zaplatit Provozovateli pevnou složku vodného
a stočného.
(4) Provozovatel je oprávněn započíst případný přeplatek odběratele
na uhrazení veškeých splatných pohledávek na jiných odběrných mÍstech
téhoŽ odběratele. o takto provedených zápočtech bude Provozovatel
odběratele informovat.
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(5) Povinnost odběratele zaplatit Provozovateli peněŽité plnění podle této
Smlouvy je sp|něna okamŽikem připsání příslušné cástky ve prospěch
bankovního účtu ProvoŻovatele uvedeného na faktuře nebo rozpisu záloh'
a to tehdy, je{i platba označena správným variabilním symbolem.
Neidentifikovatelné platby je Provozovatel opráVněn Vrátit zpět na účet,
z něhož byly zaslány, čÍmŽ nenĺ dotčena povinnost odběratele splnit záVazky
dle této Smlouvy.
(6) Provozovatel je opráVněn jednostranně změnit uýši a četnost zálohov\i'ch
nebo pravidelných plateb, četnost odečtů a četnost konečného vyúětování
podle článku ll. této smlouvy tak, aby je.iich \^ýše a ěetnost odpovĺdala
předpokládané Vyši vodného a stočného placeného odběratelem
v následu'iÍcím zúčtovacĺm obdobĺ' Předpokládanou V./ši vodného a stoóného
placeného odběratelem v následu.jÍcÍm zúčtovacĺm období stanoví
Provozovatel na základě množství Vody dodané odběrate|i a mnoŽství
odpadních vod odvedených pro odběratele V předcházejícÍm zúčtovacím
obdobÍ a na základě platné ceny a formy Vodného a stočného.

Vll. odpovědnost za vady, reklamace

(1) odběratel je oprávněn uplatnit Vťiči Provozovateli práva z odpovědnosti
za vadY v souladu s obecně závaznými právními předpisy a Reklamačním
řádem Provozovatele. Platné znění ReklamačnÍho řádu je zveřejněno
na Webo\^i'ch stránkách Provozovatele a je k dispozici v jeho zákaznickém
centru. odběratel tĺmto prohlašuje, Že byl s Reklamačním řádem
Provozovatele seznámen, a Že mu porozuměl v plném rozsahu.
(2) Jakost pitné Vody je určena platnými právními předpisy, ktenimi
se Stanoví požadavky na zdravotní nezáVadnost pitné Vody a rozsah
a četnost 'iejí kontroly.
(3) orgán ochrany veře.|ného zdravÍ můŽe povolit na časově omezenou dobu
užití Vody v souladu s platnými právními pŕedpisy, která nesplňuje mezní
hodnoty ukazatelů Vody pitné, s v}4imkou mikĺobiologických ukazatelů
za podmínky, že nebude ohroženo veřejné zdravĺ' Podle mĺstních podmínek
mohou být stanoveny odchylné provozně závazné parametry jakosti a tlaku
s přihlédnutím k technologickým podmínkám Vodárenských zařízení, a Io
na časově Vymezenou dobu. V takovém případě budou dotčené ukazatele
jakosti Vody posuzovány Ve Vztahu k maximálním hodnotám dotčených
ukazatelů stanovených V rozhodnutí orgánu ochrany Veřejného zdravĺ.
(4) Vzniknoułi chyby nebo omyly při účtování vodného nebo stočného
nesprávným odeótem, pouŽitím nesprávné ceny Vodného a stočného,
početní chybou apod., majĺ odběratel a Provozovatel právo na vyrovnání
nesprávně účtovaných částek. odběratel je povinen uplatnit reklamaci
nesprávně účtovaných částek bez zbytečného odkladu poté, co měl možnost
takovou vadu zjistit, a to pÍsemně nebo osobně V zákaznickém centru
Provozovatele.
(5) Provozovatel reklamaci přezkoumá a \^ýsledek pÍsemně oznámí
odběrateli Ve lhůtě 30 dnů ode dne' kdy reklamaci obdżel. Jeli na základě
reklamace Wstavena opravná faktura, povaŽuje se současně za písemné
oznámení o nýsledku reklamace'

Vlll. Další práva a povinnosti Smluvních stran
('ĺ) odběratel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě
'ĺ5 dnů ode dne, kdy se o změně dozvěděl, oznámit Provozovateli písemně
każdou změnu skutečností v této smlouvě uvedených rozhodných
pro plněnĺ' jež je předmětem této Smlouvy- Za rozhodné skutečnosti
se povażují uejména identifikační údaje o odběrateli ďnebo o odběrném
místě a/nebo údaje pro íakturaci Vodného a stočného.
(2) Provozovatel .je oprávněn provádět kontrolu limitů znečištěnÍ odpadních
vod podle podmínek platného Kanalizačního řádu, případně povolení
vodoprávního úřadu. K vlýzvě odběrate|e je Provozovatel povinen poskytnout
odběrateli inÍormace o.|akosti pitné vody' povolené míře znečištění odpadní
Vody a povinnostech smluvních stran VyplýVaiících z Kanalizačního řádu,
včetně záVazných hodnot ukazatelů limitů znečištění odpadní vody.
(3) odběratel je povinen uŽívat vnitřní vodovod a Vnitřní kanalizaci takov'ým
zpúsobem, aby nedošlo k ohroŽení jakosti vody ve vodovodu. odběratel
je povinen uŽíVat VnitřnÍ vodovod a vnitřní kanalizaci V souladu s technickými
požadavky na vnitřní Vodovod a vnitřní kanalĺzaci, zejména Ve väahu
k pouŽívání materiálů pro vnitřnÍ Vodovod' Potrubí vodovodu pro veřejnou
potřebu Včetně jeho přípojek a na ně napojených Vnitřních rozvodů nesmí být
propojeno s vodovodním potrubím z jiného zdoe Vody, neŽ je vodovod
pro veřejnou potřebu. odběratel .|e dále povinen řídit se při vypouštění
odpadních vod platným Kanalizačním řádem a dodržovat záVazné hodnoty
limitů ukazatelů znečištění odpadní vody v tomto Kanalizačním řádu
Uvedené. odběratel je dále povinen V místě a rozsahu stanoveném
Kanalizačním řádem kontrolovat limity znečištění vypouštěných odpadních
vod do kanalizace. odběratel. kterému je kanalizačním řádem stanovena
a/nebo ve smlouvě s.iednána povinnost předkládat Provozovateli protokoly
o výsledcích kontroly limitů znečištění Vypouštěných odpadních Vod, je
povinen doručit Provozovateli v originále nebo ověřené kopii protokol
o výsledcÍch takové kontroly provedené k tomu oprávněnou osobou
do 30 dnů ode dne doručení takového protokolu odběrateli. Neprovede'li
odběratel tuto kontrolu v souladu s Kanalizačním řádem, je Provozovatel
oprávněn provést takovou kontrolu sám nebo prostřednictvím třetí osoby
a wýsledek takové kontroly pouŽít jako podklad pro případné stanovení
smluvní pokuty dle čl. lX. této smlouw. odběratel je V takovém případě
povinen uhradit Provozovateli náklady takové kontroly.

(4) Vodoměr ke zjišťování mnoŽství odebÍrané vody a měřicí zařĺzení
odběratele ke zjišťování mnożství Vypouštěných odpadních a odváděných
sráŽkov1ich vod podléhá úřednímu ověřenĺ podle platných právních předpisú'
ověřování je povinen zajistit V případě vodoměru na své náklady
Provozovatel a v přĺpadě měřicĺho zařízení odběratele ke z'iišťovánĺ
množství vypouštěných odpadních a odváděných sráŽkouých Vod odběratel.
Dodávky a služby související se zřízením. provozem a zrušením měřicÍho
zaŕízení ve Vĺastnictví odběratele provede Provozovatel za úplatu
a V rozsahu a za podmínek stanovených dohodou smluvních stran'
(5) osazenĺ, údżbu a V}iměnu Vodoměru provádí Provozovatel. Jeho
povinností je oznámit odběrateli rýměnu vodoměru alespoň 15 dní předem,
součrasně s Vymezenĺm času v rozsahu maximálně 3 hodin, a to i V přÍpadě,
Že vodoměr je pro Provozovatele přístupný bez účasti odběratele, pokud
se s odběratelem nedohodne jinak.
odběratel je povinen tyto činnosti umoŽnit a v přÍpadech potřeby poskytnout
potřebnou součinnost. odběratel nebo jím pověřená osoba má právo být
při uiměně vodoměru přĺtomen a ověřit si stav Vodoměru a neporušenost
plomb. Pokud tohoto svého práva odběratel nevyužije, nemůŽe později
provedení těchto úkonŮ zpochybňovat.
(6) Provozovatel je oprávněn účtovat pauŠálnÍ náklady V souvislosti
s uplatněním pohledáVky z této smlouvy, které jsou stanoveny v ceníku
Provozovatele a odběratel je povinen je Provozovateli uhradit. ceník,
Ve kterém 'isou uvedeny úhrady i za další \^i'kony a činnosti Provozovatele
V souvisĺosti S touto Smlouvou, je k dispozici na webo\^i'ch stránkách
Provozovatele a v zákaznických centrech Provozovatele. odběratel tĺmto
prohlašu.je, Že byl s cenĺkem Provozovatele před podpisem této smlouw
seznámen a Že mu porozuměl v plném rozsahu.

lx. zajištění závazkú smluvních stran

('ĺ) Pro případ prodlení kterékoliv Smluvní strany s plněním peněŽitého
záVazku podle této smlouvy, se povinná smluvní strana zavazĄe zaplalil
oprávněné smluvní straně za každý den prodlení úrok z prodlení ve rn/šĺ
stanovené v souladu s platnými právními předpisy'
(2) Pro případ prodlení Provozovatele s plněním peněŽitého závazku si
Smluvnĺ strany s.|ednávají' Vedle povinnosti zaplatit odběratelĺ úrok
z prodlení podle odstavce 'ĺ wýše, povinnost zaplatit odběrateli smluvní
pokutu ve \^/ši 0'05 % z dlužné částky za kaŽdý den prodleni.
(3) odběratel se zavazuje zaplatit Provozovateli smluvnĺ pokutu Ve \^iši
5.000'- Kč za kaŻdý z.iištěný přĺpad neoprávněného odběru vody nebo
neoprávněného vypouštění odpadních Vod.
(4) odběratel se zavazuje zaplatit Provozovateli smluvní pokutu Ve \^7ši

5.000'_ Kč za každý případ porušení povinnostÍ uvedených v č|. V. odst. (4)
této smlouvy, jakoż i za kaŽdý případ porušení sVé povinnosti podle čl. Vlll.
odst. (1) této smlouvy nebo čl. Vlll. odst. (3) této smlouvy.
(5) Smluvnĺ pokuty podle tohoto článku 

'sou 

splatné bez zbytečného odkladu
poté, co povinná Smluvní strana obdźí písemnou uýzvu oprávněné Smluvní
strany k jejich zaplacenÍ.
(6) zaplacením smluvní pokuty podle tohoto článku není dotčeno právo
oprávněné smluvnĺ strany na náhradu škody, včetně náhrady škody
přesahující smluvnĺ pokutu. odběratel odpovídá za škodu, kterou způsobil
Provozovateli porušením práVní povinnosti; touto škodou jsou i náklady, které
\rŻnikly Provozovateli V souvislosti se zjišťováním neoprávněného odběru
Vody nebo neoprávněného vypouštění odpadnĺch vod.

x. Doba platnostĺ a ukončení Smlouvy

('ĺ) Tato smlouva nabýVá platnosti v den podpisu oběma smluvními stranami
a účinnosti dnem uveřejnění V registru smluv dle zRs a uzavírá se na dobu
neurěitou.
(2) TUto smlouvu jsou obě smluvní strany opráVněny jednostranně písemně
vypovědět s \^ýpovědní dobou tři měsíce. Výpovědní doba začíná běžet první
den kalendářního měsíce následuiícího po doručení uýpovědi druhé Smluvní
straně.
(3) Kterákoliv ze Smluvních stran je opráVněna od této Smlouvy odstoupit v
přÍpadech stanovených zákonem a touto Smlouvou. Kterákoliv ze Smluvních
stran 'ie oprávněna odstoupit od Smlouvy v případě, že soud na maietek
druhé Smluvní strany prohlásí konkuz. Tato smlouva zaniká odpojením
Vodovodní i kanalizaění přípojky od vodovodu nebo kanalizace nebo
odpojením jen jedné z nich, jełi předmětem smlouw jen dodávka
Vody/odVádění odpadních vod.
(4) Uzavřením nové smlouvy o dodáVce vody a odvádění odpadních vod
mezi Smluvními stranami pro odběrné místo uvedené v článku l. této
Smlouvy se tato smlouva považuje za ukončenou. Uzavřením této smlouvy
se ruší všechny, mezi Smluvními stranami dříve uzavřené, smlouvy
o dodávce vody a odvádění odpadních vod pro stejné odběrné místo.
(5) Smluvní strany se dohodly, Že pro případ, Že odběratel tuto Smlouvu
řádně neukončí v souvislosti se změnou Vlastnictví připojené nemovitosti
(odběrného místa). zaniká tato smlouva dnem, kdy novtý vlastník připojené
nemovitosti prokáŽe Provozovateli nabýí vlastnického práVa k ní a uzavře
novou smlouvu o dodávce Vody a odvádění odpadních vod k témuž
odběrnému místu.
(6) Smluvní strany se dohodly, że při 'iakémkoliv ukončení této smlouvy, je
odběratel povinen na své náklady umoŽnit Provozovateli provést konečný
odečet vodoměru a kontrolu měřicího zařízení odběratele. j+'li množství
vypouštěných odpadních Vod a odváděných sráŽkouých vod měřeno. Pokud
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bezprostředně po skončení télo smlouVy nenabude účinnosti obdobná
smlouva o dodávce Vody a odvádění odpadnĺch Vod \rŻtahující se k témuŽ
odběrnému místu, 'ie odběratel povinen na své nák|ady umožnit
Provozovateli také přĺpadnou demontáž vodoměru a další ćinnosti nezbytné
k ukončení dodávky vody a odvádění odpadních vod. Dojdełi k ukončení
této smlouw' je Provozovatel současně oprávněn provést odpojení
vodovodní nebo kanalizační přípojky.
(7) V případě' že Provozovatel za dobu trvání této smlouvy pozbude právo
uzavírat s odběrateli smluvnĺ Váahy, jejichž předmětem je dodávka voĺjy
a/nebo odvádění odpadnĺch vod, přecházejí práva a povinnosti z této
Smlouvy na vlastníka vodovodu a kanalizace a odběratel s tímto přechodem
práv a přewetĺm povinnostÍ uzavřením této Smlouvy vr/slovně souhlasí.

Xl' ostatní a závěľečná ujednání

(1) Smluvní strana zasílá písemnosti druhé smluvní straně na adľesu pro
doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo na poslední adresu
písemně oznámenou druhou smluvní stranou. zřídĹli si odběratel
elektronický zákaznickÝ účet provozovaný na webovr/ch stránkách
Provozovatele, souhlasí s doručováním písemností i jeho prostřednictvím.
Uvedl_li odběratel nj'še lD své datové schránky' souhlasí s doručováním
písemností i prostřednictvím datov}ich zpláv do dato\^ých schránek.
PÍsemnosti doručované dle této Smlouvy prostřednĺctvím provozovatele
poštovních služeb jako doporučené zásilky, do vlastních rukou nebo s
dodejkou (dále jen ,,doporučená zásilka") jsou povaŽovány za doručené
okamžikem jejich převzetí. Doporučená zásilka se povaŽuje za doručenou i V
přĺpadě' Že adresát její přijetĺ odmÍtne nebo si ji adresát nevyzvedne v úložní
lhůtě a současně neprokáŽe, Že si zásĺlku nemohl z objektivních důVodů
Vyzvednout. Taková zásilka se považuje za doručenou poslednĺ den úložní
lhůty. ostatní (nedoporučené) zásilky odeslané s vyuŽitím provozovatele
poštovních sluŽeb se povaŽují za doručené okamŽikem, kdy se zásilka
dostane do sféry dispozice adresáta; má se za to' Že došlá zásilka došla třetí
pracovní den po odeslání na území Ceské republiky či patnáctý pracovnĺ den
po odeslání do zahraničí. Povinnost odesílatele doručit pĺsemnost adresátovije splněna také okamžikem vrácení zásilky jako nedoručitelné
provozovatelem poštovních sluŽeb nebo v případě, Že adresát svrým
jednáním nebo opomenutím doručení zmařil (např. neoznámením změny
doručovací adresy druhé smluvní straně).
(2) Záhlaví článků a čáStÍ V této Smlouvě se uvádějí pouze pro přehlednost
a vžádném ohledu neomezujĺ nebo neslouŽí k vrl'kladu po.imů a ustanovení
této Smlouvy.

odběratel
zastoupený (jméno): lng. KoblíŽek Zbyněk
funkce: zástupce odběratele

(3) Pokud je V článku l. této smlouvy uvedeno, Že předmětem této Smlouvy
je pouze dodávka Vody nebo pouze odváděnĺ odpadnÍch vod kanalizací' 'jsou
ustanovení o odvádění odpadních Vod kanalizací v prvním případě'
respektive ustanovení o dodávce vody v druhém případě neúčinná.
(4) Ve všech ostatních otázkách, u/slovně neupravených touto smlouvou, se
postupuje podle práVních pŕedpisů platných na území České republiky'
zejména podle zákona o vodovodech a kanalizacích a občanského zákoníku.
Případné spory ze Smlouvy se Sm|uvní strany zavazují řešit především
smírnou cestou. Nebude-li smírného řešení dosaŽeno, jsou k řeŠenĺ sporů ze
SmlouVy přĺslušné české soudy.
(5) Tato smlouva je Vyhotovena Ve dvou Vyhotovenĺch, z nichž každá
smluvní strana obdźí jedno.
(6) změnu smlouvy lze provést pouze písemnou formou. Adresu sídla
(bydliště)' adresu pro doručování, jména osob jednajících za smluvní stĺany,
telefonní čísla a e-mailové adresy, Vlastníka vodovodní/kanalizační přípojky,
počty trvale připojených osob pro dodáVku pitné vody / odvádění odpadních
Vod lze měnit i jednostranným písemným oznámením; smluvní strany
sezavazuií neprodleně oznamovat změny uvedených údajů druhé Smluvní
straně'
(7) Pokud jakýkoĺiv závazek vyplývajĺcí z této Smlouvy, avšak netvořící je'iÍ
podstatnou náležitost je, nebo Se stane neplatným nebo nevymahatelným
jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení této
Smlouvy a taková neplatnost nebo newmahatelnost nebude mít žádný vliv
na platnost a Vymahatelnost jakýchkoliv ostatních závazkil z této smlouvy.
Smluvní strany se zavazují v rámci této Smlouvy nahradit formou dodatku
k této Smlouvě tento neplatný nebo nevymahatelný oddělený závazek
tako\^7m not1im platným a vymahatelným závazkem, jehoŽ předmět bude
v nejvyšší moŽné míře odpovídat předmělu původního odděleného závazku.
Pokud však jakýkoliv závazek wplývąící z této Smlouvy a wořící její
podstatnou náležitost je, nebo kdykoliv se stane neplatným nebo
nevymahatelným jako celek nebo jeho část, smluvní strany nahradí neplatný
nebo nevymahatelný závazek v rámci nové smlouw tako\^/m nový'm platným
a Wmahatelným závazkem, iehoŽ předmět bude v nejvyšší možné míře
odpovídat předmětu pŮVodnÍho závazku obsaŽenému Vtéto smlouvě.

Provozovatel
zastoupený 1iméno): Bc. lveta M;üi;;;
Íunkce: specialista smluv
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