
SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDENÍ ODPADNÍCH VOD C. 69019421/2

uzavrená v souladu s príslušnými ustanoveními zákona c. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro verejnou potrebu, (dále jen ,,zákon o vodovodech a kanalizacích"
nebo jen ,,zákon"), (dále jen ,,Smlouva") mezi níže uvedenými smluvnÍmi stranami:

Severoceská vodárenská spolecnost a. s., Prítkovská 1689/14, Trnovany, 415 50 Teplice, lC: 49099469, vlastník vodovodu

Severoceská vodárenská spolecnost a. s., Prítkovská 1689/14, Trnovany, 415 50 Teplice, lC: 49099469, vlastník kanalizace

dále spolecne jen Vlastník, za nehož jedná provozovatel oprávnený na základe smlouvy uzavrené s vlastníkem v souladu s ust. § 8, odst. 2 zákona o vodovodech a
kanalizacích, k uzavrení této Smlouvy dle § 8, odst. 6 téhož zákona a k výkonu všech práv a povinnosti vlastníka ve vztahu k odberateli:

PROVOZOVATEL: ODBERATEL:

Severoceské vodovody a kanalizace, a. s. Krajské reditelství policie Libereckého kraje

se sídlem: Prítkovská 1689/14, Trnovany, 415 50 Teplice

lC: 49099451 Plátce DPH - DIC: CZ49099451

zapsaný v obchodním rejstríku vedeném:
Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 465

zastoupený (jméno):

funkce: specialista

(dále jen ,,Provozovatel")

Kontaktní údaje platné ke dni podpisu smlouvy:

Tel.: 840 111 111 Mobil:

E-mail: info@scvk.cz Web: www.scvk.cz
CÍslo úctu Provozovatele: 3507501/0100

ID datové schránky: f7rf9ns
Adresa pro dorucování: Prítkovská 1689/14, Trnovany, 415 50 Teplice 1

ODBERATEL:

Krajské reditelství policie Libereckého kraje

Adresa: Ulice: nám. Dr. E. Beneše C. p.: 584
Cást obce: Liberec (neclenené mesto) - Liberec l-Staré C. o.: 24

Mesto

Obec: Liberec PSC: 460 32

Stát: Ceská republika
lC: 72050501 Plátce DPH - DIC: CZ72050501

zapsaný v obchodním rejstríku vedeném:
Csu cj. 6/2009/e

zastoupený (jméno): pIk.Mgr. Vladislav
Krajské reditelství polioie krajej

(funkce): zastupce odberatele Odbor spec,iaiizby?:ngc:b
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Kontaktní údaje a adresa Odberatele pro dorucování:
Krajské reditelství policie Libereckého kraje

Ulice: nám. Dr. E. Beneše
Cást obce: Liberec (neclenené mesto) - Liberec I-Staré

Mesto
Dodací pošta: 460 32

Tel.: 974 461 596 (Lukáš šlajch)

E-mail: krpl.osc@pcr.cz

C. p.: 584

Obec: Liberec

C. O.: 24

Stát: Ceská republika

Mobil:

ID datové schránky: vsmhpv9

Provozovatel a Odberatel budou dále spolecne oznacováni jako ,,Smluvní strany', samostatne pak každý jen jako ,,Smluvní strana". Pro úcely fakturace vodného a stocného
za dodávku vody a/nebo odvádení odpadních vod poskytnutých Odberateli prede dnem úcinnosti této Smlouvy na níže uvedeném Odberném míste prohlašuje Odberatel, že
predmet této Smlouvy byl plnen již prede dnem úcinnosti této Smlouvy, a to ode dne: 18.01.2019. Smluvní strany dále prohlašujÍ, že toto plnení nebylo v rozporu
s oprávnenými zájmy žádné ze Smluvních stran a považuji je za plnení podle této Smlouvy.

Informace o tom, jak Provozovatel zpracovává osobní údaje fýzických osob podí|ejÍcÍch se na plneni Smlouvy (tj. Odberatele, zástupcu Odberatele aj.) se nachází
v dokumentu ,,Zásady zpracováni osobních údaju zákazníku", který je umísten na webových stránkách Provozovatele [www.scvk.cz/o-spolecnosti] a zákaznickém centru
Provozovatele (dále jen ,,Zásady zpracování osobních údaju").

Odberatel se zavazuje informovat všechny své zástupce a jiné fyzické osoby (dále jen ,,Subjekty údaju"), jejichž osobní údaje predává Provozovateli, o zpracováváni jejich
osobních údaju Provozovatelem, a to v rozsahu vyžadovaném CI. 13 (príp. CI. 14) obecného narÍzenÍ o ochrane osobních údaju (eu) c. 2016/679. Odberatel se zavazuje
Subjekty údaju informovat zejména o tom, že jejich osobní údaje predává Provozovateli a seznámit je se ,,Zásadami zpracováni osobních údaju zákazníku", vcetne úcelu
predání a rozsahu predávaných osobních údaju.

Osobní údaje Odberatele a jeho kontaktních osob muže Provozovatel rovnež využívat pro zasáání novinek a marketingových sdelení (dále jen ,,zpráv"), jak je
popsáno v ,,Zásadách zpracování osobních údaju zákazníku". Odberatel se muže ze zasi|ánÍ techto zpráv kdykoliv odhlásit prostrednictvím [www.scvk.cz/o-
spolecnosti] nebo pomoci odkazu umísteném v každé takové zpráve.

Smluvní strany se dohodly, že komunikace souvisejIcÍ s touto Smlouvu bude adresována kontaktní osobe uvedené v této Smlouve, a to vcetne poskytnutí prístupových údaju
Odberatele k zákaznickému úctu provozovanému na webových stránkách Provozovatele a zprÍstupneni dalších osobních údaju Odberatele souvisejÍcÍch se správou jeho
zákaznického úctu. Pokud Odberatel zprístupnÍ své prístupové údaje tretí osobe, ciní tak na vlastni odpovednost, vcetne prípadných dopadu na ochranu svých osobních
údaju.

l. Predmet smlouvy, Dodávka vody a odvádení odpadních vod, Odberné místo evidencní císlo: 601014518

(l) Predmetem této smlouvy je úprava vztahu, práv a povinnosti Smluvních stran pri:

dodávce vody z vodovodu odvádení odpadních vod kanalizací

Úcel dodávky vody a odvádení odpadních vod: Úrady a instituce - Policie - neznámo

Vlastník' pripojené stavby/pozemku:

Odberatel

Vlastník prípojky: Není-li uvedeno jinak, má se za to, že vlastníkem prípojky je vlastník pozemku nebo stavby pripojené na vodovod nebo kanalizaci.

Odberatel (vodovodní prípojka)

Odberatel (kanalizacní prípojka)
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(2) Smluvní strany se dohodly, že místem stavby nebo pozemku pripojeným prípojkou na vodovod a kanalizaci (dále jen ,Odberné místo") je:

Adresa Odberného místa: Evidencnícíslo OM, 601014518
Paní Zdislavy 299/3, Ceská Lipa, k. ú. Ceská Lípa, c. parc. 954

(3) Smluvní strany se dohodly, že množství dodané vody bude zjišt'ováno:

vodomerem Urrnstení vodomeru: sklep

(4) Smluvní strany se dohodly, že množství odvádených odpadních vod, príp, i odvádených srážkových vod, bude stanoveno takto:

a) množství odvádených odpadních vod bude stanoveno:

ve výši dodané vody

b) množství srážkových vod bude stanoveno:

výpoctem

Dlouhodobý srážkový normál: 598,2 mm/rok, tj. 0,5982 m/rok. Oblast: Ceská Lipa - 252 m n.m.

Klasifikace ploch podle § 20 odst. 6 zákona Zpoplatnené Osvobozené od platby za srážkové vody

Druh plochy: odtokový soucinitel Plocha (m') Redukovaná plocha (m') Plocha (m') Redukovaná plocha (m')

zastavené plochy 0,90 969 872 O O
A težce propustné 0,90 O

O O Ozpevnené plochy

B propustné 0,40 403 161 O Ozpevnené plochy

C plochy kryté vegetaci 0,05 O O O O
zatravnené plochy

Soucet ploch 1 372 1 033 O O

Rocní množství odvádených srážkových vod q v m' 618 o

= soucet Redukovaných ploch (= Plocha krát odtokový soucinitel) v m' krát Dlouhodobý srážkový normál v m/rok.
V prípade, že dojde ke zmene podmínek stanovených zákonem pro osvobození ploch od platby za srážkové vody, je Odberatel povinen do 15 dnu predat Provozovateli
podklady pro prIslušnou zmenu Smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že Provozovatel je oprávnen údaj o hodnote dlouhodobého srážkového normálu, použitý pro výpocet množství srážkových vod odvádených
do kanalizace, pravidelne aktualizovat na základe údaju poskytnutých ceským hydrometeorologickým ústavem nebo jakoukoliv jinou organizaci jej nahrazujÍcÍ tak, aby
údaje obsažené v této tabulce byly v souladu s platnými právními predpisy. Zmena údaje o hodnote dlouhodobého srážkového normálu uvedeného v CI. l. odst. 4 písm. b)
této Smlouvy není považována za zmenu této Smlouvy. Platné hodnoty dlouhodobých srážkových normálu jsou uverejneny prostrednictvím vlastních webových stránek
Provozovatele, nebo jiným v míste obvyklým zpusobem, a jsou k dispozici na pracovištích Provozovatele (zákaznická centra).

(5) Smluvní strany se dohodly, že limit množství dodávané vody a limit množství a prípustné limity ukazatelu znecištení odvádených odpadních vod budou:

Limit množství dodávané vody: 15 m' za den.

Množství urcujÍcÍ kapacitu vodomeru: 1,80 m' za hodinu.

Limit množství vypouštené odpadní vody: 12 m' za den.

Prípustné limity ukazatelu znecištení vypouštené odpadní vody jsou stanoveny v prIslušném Kanalizacním rádu, není-li v této Smlouve stanoveno jinak. Kanalizacní rád je
uverejnen na webových stránkách Provozovatele nebo jiným v míste obvyklým zpusobem a je k dispozici na pracovištích Provozovatele (zákaznická centra).

(6) Pocet trvale pripojených osob pro dodávku pitné vody ciní O os. a pocet trvale pripojených osob pro odvádení odpadních vod ciní O os. (dle vyjádreni Odberatele).

(7) Tlakové pomery v míste napojení vodovodní prípojky: Minimální tlak: 0,15 MPa. Maximální tlak: 0,60 MPa.

(B) Ukazatele jakosti dodávané pitné vody jsou: Minimální hodnota vápniku: 3 mg/l. Maximálni hodnota vápníku: 195 mg/l. Minimální hodnota horcíku: 0,30 mg/l. Maximální
hodnota horcíku: 85 mg/l. Maximální hodnota dusicnanu: 50 mg/l. Aktuální hodnoty ukazatelu jakosti dodávané pitné vody jsou k dispozici na webových stránkách
Provozovatele.

íl. Platební podmínky
Smluvní strany se dohodly, že vodné a stocné hradí Odberatel Provozovateli formou pravidelných zálohových plateb dle rozpisu záloh a na základe konecného vyúctování
vodného a stocného a/nebo formou pravidelných plateb dle skutecné spotreby na základe vystavené faktury, následovne:

sjednaná výše zálohových plateb do prvního vyúctováni: 6 220 Kc Cetnost záloh: mesícne

Splatnost zálohových plateb je stanovena v rozpisu záloh.

Zpusob platby zálohových plateb vodného a stocného: Bezhotovostne

Cetnost odectu a konecného vyúctování: rok

Splatnost faktury vodného a stocného je 17 dní od data vystavení faktury.
Provozovatel odešle fakturu odberateli neprodlene, nejpozdeji však do tri pracovních dnu od vystaveni.

Zpusob platby faktur vodného a stocného: Bezhotovostne

Smluvní strany sjednávají vystavování a dorucováni danových dokladu (faktur) v el. podobe na adresu: Iukas.slajch@pcr.cz

Preplatek konecného vyúctování vodného a stocného bude vrácen na úcet Odberatele c. 84548881/0710.

Preplatek konecného vyúctováni vodného a stocného za predcházejÍcÍ zúctovací období bude pro platební styk pres SlPO v max. výši 1. zálohové platby použit na úhradu
záloh vodného a stocného v dalším zúctovacím období.
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Ill. Podmínky dodávky vody z vodovodu a odvádeni odpadních vod
kanalizací

(l) Provozovatel se zavazuje za podmínek stanovených obecne závaznými
právními predpisy a touto Smlouvou dodávat Odberateli ve sjednaném
Odberném míste z vodovodu pitnou vodu v jakosti predepsané platnými
právními predpisy a odvádet kanalizaci odpadní vody vzniklé nakládáním
s takto dodanou vodou, srážkové vody a odpadní vody získané z jiných
zdroju.
(2) Odberatel se zavazuje platit Provozovateli vodné a stocné v souladu
a za podmínek stanovených touto Smlouvou. K vodnému a stocnému je
Provozovatel oprávnen pripocítat DPH v souladu s platnými právními
predpisy.
(3) Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, jsou povinny si poskytovat
vzájemná plnení za podmínek stanovených touto Smlouvou ode dne její
úcinnosti.

lV. Prohlášeni smluvních stran

(l) Provozovatel prohlašuje, že je provozovatelem vodovodu a kanalizaci
pro verejnou potrebu a osobou oprávnenou k provozováni vodovodu
a kanalizaci ve smyslu príslušných ustanoveni platných právních predpisu.
Provozovatel dále prohlašuje, že je oprávnen uzavrít tuto Smlouvu
na základe smlouvy o provozováni uzavrené s vlastníkem vodovodu
a kanalizací pro verejnou potrebu dle § 8 odst. 2 zákona o vodovodech
a kanalizacích a že je ve vztahu k Odberateli osobou odpovednou
za dodávky vody z vodovodu a odvádeni odpadních vod kanalizací. Další
informace o vlastnIkovi vodovodu a kanalizací pro verejnou potrebu,
termínech pravidelných odectu vodomeru a jakosti pitné vody jsou uvedeny

na webových stránkách Provozovatele a v zákaznických centrech
Provozovatele.
(2) Smluvní strany prohlašují, že veškeré údaje uvedené v této Smlouve jsou
pravdivé a správné. Odberatel dále prohlašuje, že splnuje všechny podmínky
stanovené zákonem o vodovodech a kanalizacích pro pripojení na vodovod
a kanalizaci.

v. Zpusob zjišt'ováni množství dodané vody a odvádených odpadních
vod

(l) Smluvní strany se dohodly, že množství dodané vody, množství
vypouštených odpadních vod a odvádených srážkových vod bude zjištováno
Provozovatelem zpusobem stanoveným v clánku l. této Smlouvy. Množství
dodané vody, vypouštených odpadních vod a odvádených srážkových vod
zjištené zpusobem stanoveným v clánku l. této Smlouvy je podkladem
pro vyúctování dodávky vody a vyúctováni odvádeni odpadních vod
(fakturaci vodného a stocného).
(2) Není-li množství vypouštených odpadních vod mereno, predpokládá se,
že Odberatel, který odebírá vodu z vodovodu, vypouští do kanalizace takové
množství vody, které podle odectu na vodomeru nebo podle výpoctu
v souladu s platnými právními predpisy z vodovodu odebral, s pripoctením
odvedených srážkových vod a množství odvedené vody získané z jiných
zdroju. z ploch osvobozených ze zákona od povinnosti platit za odvádeni
srážkových vod Odberatel hradí pouze množství odvádených odpadních vod
zjištené dle vety první bez srážkových vod. Takto zjištené množství
vypouštených odpadních vod je podkladem pro vyúctování stocného
(fakturaci stocného).
(3) jestliže Odberatel vodu dodanou vodovodem zcásti spotrebuje bez
vypuštení do kanalizace a toto množství je prokazatelne vetší než 30 m'
za rok, zjistí se množství odpadních a srážkových vod odvádených
do kanalizace bud merením, nebo odborným výpoctem podle technických
údaju predložených Odberatelem a overených Provozovatelem, pokud
se predem Provozovatel s Odberatelem nedohodli jinak. Nebude-li množství
spotrebované dodané vody nevypouštené do kanalizace mereno vodomerem
Odberatele umísteným na samostatné odbocce, je Odberatel povinen
prokázat Provozovateli množství spotrebované dodané vody nevypouštené
do kanalizace jiným vhodným zpusobem tak, aby bylo možné provést
odborný výpocet.
(4) Odberatel je povinen umožnit Provozovateli pristup k vodomeru, zejména
za úcelem provedeni odectu z vodomeru a kontroly, údržby nebo výmeny
vodomeru, chránit vodomer pred poškozením, ztrátou nebo odcizením,
vcetne zarízeni pro dálkový odecet a dalšího pnslušenství vodomeru,
montážni plomby a plomby prokazujicí úrední overeni vodomeru podle
obecne závazných právních predpisu (zejm. pred zásahem jiné osoby,
pusobením mechanické sily, ohnem, mrazem apod.), a bez zbytecného
odkladu prokazatelne oznámit Provozovateli jejich poškozeni ci závady
v merení. Byla-li nefunkcnost vodomeru nebo poškození vodomeru,
poškozeni ci ztráta zarízeni pro dálkový odecet ci dalšího pris|ušenství
vodomeru nebo montážní plomby a plomby prokazujÍcÍ úrední overeni
vodomeru podle obecne závazných právních predpisu zpusobena
nedostatecnou ochranou Odberatelem nebo prímým zásahem Odberatele,
hradí újmu a náklady s tímto spojené Odberatel. jakýkoliv zásah
do vodomeru, zarízeni pro dálkový odecet ci dalšího prislušenství vodomeru
nebo montážni plomby a plomby prokazujici úrední overeni vodomeru bez
souhlasu Provozovatele je neprípustný. Provozovatel má právo zajistit
jednotlivé cásti vodomeru nebo jeho pris|ušenství proti neoprávnené
manipulaci, Odberatel je povinen dodržet podmínky umÍstEinÍ vodomeru

stanovené Provozovatelem. Pokud je vodomer umísten v šachte, je
Odberatel povinen zajistit, aby tato šachta byla Provozovateli prístupná
a odvodnená. Je-li šachta umístena na míste verejnosti prístupném, má
Odberatel právo po dohode s Provozovatelem šachtu zajistit proti
neoprávnenému vniknutí; tím není dotcena povinnost jejího zpristupnovánÍ
Provozovateli. Pokud prípojka nebo vnitrní vodovod nevyhovuje požadavkum
pro montáž vodomeru, je Odberatel povinen na vyzváni Provozovatele
provést v primerené lhute potrebné úpravy. Je-li množství vypouštených
odpadních a odvádených srážkových vod mereno mericím zarizenIm
Odberatele, je Provozovatel oprávnen prubežne kontrolovat funkcnost
a správnost mericího zarÍzenÍ a Odberatel je povinen umožnit Provozovateli
prístup k tomuto mericímu zarizeni, Prístup k vodomeru nebo mericímu
zarízení Odberatele je Odberatel povinen umožnit Provozovateli
v nezbytném rozsahu a tak, aby byly dodrženy požadavky bezpecností
a ochrany zdraví pri práci stanovené obecne závaznými právními predpisy.
(5) Smluvní strany se dohodly, že v duvodných prípadech je Odberatel
povinen umožnit Provozovateli na základe jeho výzvy v nezbytném rozsahu
pristup k vodovodní a kanalizacní prípojce nebo k vnitrnímu vodovodu
a vnitrní kanalizaci, zejména za úcelem kontroly užíváni vnitrního vodovodu
a vnitrní kanalizace a plneni podmínek stanovených touto Smlouvou nebo
obecne závaznými právními predpisy.
(6) Provozovatel je oprávnen prerušit nebo omezit dodávku vody nebo
odvádení odpadních vod:
a) pri provádení plánovaných oprav, udržovacích a revizních pracích,
b) nevyhovuje-li zarízeni Odberatele technickým požadavkum tak, že jakost
nebo tlak vody ve vodovodu muže ohrozit zdraví a bezpecnost osob
a zpusobit škodu na majetku,
C) neumožní-li Odberatel Provozovateli po jeho opakované písemné výzve
prístup k prípojce, vodomeru nebo zarízení vnitrního vodovodu nebo
kanalizace,
d) bylo-li zjišteno neoprávnené pripojení vodovodní prípojky nebo kanalizacní
prípojky,
e) neodstranI-li Odberatel závady na vodovodní prípojce nebo kanalizacní
prípojce nebo na vnitrním vodovodu nebo vnitrní kanalizaci zjištené
Provozovatelem,
f) pri prokázáni neoprávneného odberu vody nebo neoprávneného
vypouštení odpadních vod, nebo
g) v prípade prodlení Odberatele s placením podle sjednaného zpusobu
úhrady vodného nebo stocného ci jejich záloh po dobu delší než 30 dnu.
(7) Vlastníkem vodomeru je vlastník vodovodu, s výjimkou prípadu, kdy
prede dnem nabyti úcinnosti zákona o vodovodech a kanalizacích
se prokazatelne stal vlastníkem vodomeru Provozovatel. Další podmínky
merení a zpusobu zjištování dodávané vody a odvádených odpadních vod
jsou upraveny zákonem o vodovodech a kanalizacich a provádecími
predpisy k tomuto zákonu.
(B) Pokud je zrízen na vodovodní prípojce požární obtok, lze ho využívat
výhradne pro prímé hašení požáru nebo pri požárních revizích, a to výlucne
osobou k tomu oprávnenou. Pokud dojde k tomuto využití a v souvislosti
s tím k porušení plomby, je Odberatel povinen tuto skutecnost neprodlene
oznámit písemne Provozovateli. Bylo-li poškození plomby na požárním
obtoku zpusobeno nedostatecnou ochranou Odberatelem nebo prímým
zásahem Odberatele, hradí újmu a náklady s tímto spojené Odberatel.

VI. Zpusob stanoveni vodného a stocného, fakturace

(l) Cena vodného a stocného je stanovována podle cenových predpisu
na príslušné cenové období, kterým je zpravidla období 12 mesícu, a forma
vodného a stocného je stanovována rozhodnutím vlastníka vodovodu
a kanalizace. Cena a forma vodného a stocného jsou uverejneny
prostrednictvím obecních úradu, regionálnIch informacních médii, pracovišt'
Provozovatele (zákaznická centra), vlastních webových stránek
Provozovatele nebo jiným v míste obvyklým zpusobem.
(2) Zmena cen a formy vodného a stocného není považována za zmenu této
Smlouvy. Pokud dojde ke zmene ceny nebo formy vodného a stocného
v prubehu zúctovacího období, rozdeli Provozovatel spotrebu vody v pomeru
doby platnosti puvodní a nové výše ceny nebo formy vodného a stocného.
(3) Vodné a stocné má jednosložkovou nebo dvousložkovou formu.
Jednosložková forma vodného a stocného je soucinem ceny a množství
odebrané nebo vypouštené odpadní vody a srážkových vod stanoveným
v souladu s touto Smlouvou. Dvousložková forma vodného a stocného
obsahuje složku, která je soucinem ceny podle cenových predpisu
a množství odebrané nebo vypouštené odpadní vody a srážkových vod,
a pevnou složku stanovenou v souladu s platnými právními predpisy.
Stanovi4i tak platné právni predpisy, je Provozovatel v prípade dvousložkové
formy vodného a stocného povinen poskytnout na základe žádosti
Odberatele primerenou slevu z pevné složky, pokud bude vodovodní nebo
kanalizacní systém nefunkcní po dobu delší než 24 hodin. je-li stanovena
dvousložková forma vodného a stocného, a Odberatel neodebere
v príslušném zúctovacím období dodávanou vodu nebo nevypusti žádné
odpadní vody, je povinen zaplatit Provozovateli pevnou složku vodného
a stocného.
(4) Provozovatel je oprávnen zapocíst prípadný preplatek Odberatele
na uhrazeni veškerých splatných pohledávek na jiných odberných místech
téhož Odberatele. O takto provedených zápoctech bude Provozovatel
Odberatele informovat.
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(5) Povinnost Odberatele zaplatit Provozovateli penežité plneni podle této
Smlouvy je splnena okamžikem pripsáni príslušné cástky ve prospech
bankovního úctu Provozovatele uvedeného na fakture nebo rozpisu záloh,
a to tehdy, je-li platba oznacena správným variabilním symbolem.
Neidentifikovatelné platby je Provozovatel oprávnen vrátit zpet na úcet,
z nehož byly zaslány, címž není dotcena povinnost Odberatele splnit závazky
dle této Smlouvy.
(6) Provozovatel je oprávnen jednostranne zmenit výši a cetnost zálohových
nebo pravidelných plateb, cetnost odectu a cetnost konecného vyúctování
podle clánku ||. této Smlouvy tak, aby jejich výše a cetnost odpovídala
predpokládané výši vodného a stocného placeného Odberatelem
v nás|edujÍcÍm zúctovacím období. Predpokládanou výši vodného a stocného
placeného Odberatelem v následujÍcLm zúctovacím období stanovi
Provozovatel na základe množství vody dodané Odberateli a množství
odpadních vod odvedených pro Odberatele v predcházejíckn zúctovacím
období a na základe platné ceny a formy vodného a stocného.

VIl. Odpovednost za vady, reklamace

(l) Odberatel je oprávnen uplatnit vuci Provozovateli práva z odpovednosti
za vady v souladu s obecne závaznými právními predpisy a Reklamacním
rádem Provozovatele. Platné znení Reklamacního rádu je zverejneno
na webových stránkách Provozovatele a je k dispozici v jeho zákaznickém
centru. Odberatel tímto prohlašuje, že byl s Reklamacním rádem
Provozovatele seznámen, a že mu porozumel v plném rozsahu.
(2) Jakost pitné vody je urcena platnými právními predpisy, kterými
se stanoví požadavky na zdravotní nezávadnost pitné vody a rozsah
a cetnost její kontroly.
(3) Orgán ochrany verejného zdraví muže povolit na casove omezenou dobu
užití vody v souladu s platnými právními predpisy, která nesplnuje mezní
hodnoty ukazatelu vody pitné, s výjimkou mikrobiologických ukazatelu
za podmínky, že nebude ohroženo verejné zdraví. Podle místních podmínek
mohou být stanoveny odchylné provozne závazné parametry jakosti a tlaku
s prih|édnutim k technologickým podmínkám vodárenských zarízeni, a to
na casove vymezenou dobu. V takovém "prípade budou dotcené ukazatele
jakosti vody posuzovány ve vztahu k maximálním hodnotám dotcených
ukazatelu stanovených v rozhodnuti orgánu ochrany verejného zdraví.
(4) Vzniknou-li chyby nebo omyly pri úctování vodného nebo stocného
nesprávným odectem, použitím nesprávné ceny vodného a stocného,
pocetní chybou apod., mají Odberatel a Provozovatel právo na vyrovnání
nesprávne úctovaných cástek. Odberatel je povinen uplatnit reklamaci
nesprávne úctovaných cástek bez zbytecného odkladu poté, co mel možnost
takovou vadu zjistit, a to písemne nebo osobne v zákaznickém centru
Provozovatele.
(5) Provozovatel reklamaci prezkoumá a výsledek pÍsemne oznámí
Odberateli ve lhute 30 dnu ode dne, kdy reklamaci obdržel. Je-li na základe
reklamace vystavena opravná faktura, považuje se soucasne za písemné
oznámeni o výsledku reklamace.

VIII. Další práva a povinnosti Smluvních stran

(l) Odberatel se zavazuje bez zbytecného odkladu, nejpozdeji však ve lhute
15 dnu ode dne, kdy se o zmene dozvedel, oznámit Provozovateli písemne
každou zmenu skutecnosti v této Smlouve uvedených rozhodných
pro plnení, jež je predmetem této Smlouvy. Za rozhodné skutecnosti
se považují zejména identifikacní údaje o Odberateli a/nebo o Odberném
míste a/nebo údaje pro fakturaci vodného a stocného.
(2) Provozovatel je oprávnen provádet kontrolu limitu znecišteni odpadních
vod podle podmínek platného Kanalizacního rádu, prípadne povo!en1
vodoprávního úradu. K výzve Odberatele je Provozovatel povinen poskytnout
Odberateli informace o jakosti pitné vody, povolené mire znecišteni odpadni
vody a povinnostech Smluvních 'stran vyp[ývajÍcÍch z KanalizacnIho rádu,
vcetne závazných hodnot ukazatelu limitu znecišteni odpadní vody.
(3) Odberatel je povinen užívat vnitrní vodovod a vnitrní kanalizaci takovým
zpusobem, aby nedošlo k ohroženi jakosti vody ve vodovodu. Odberatel
je povinen užívat vnitrní vodovod a vnitrní kanalizaci v souladu s technickými
požadavky na vnitrní vodovod a vnitrní kanalizaci, zejména ve vztahu
k použÍváni materiálu pro vnitrní vodovod. Potrubí vodovodu pro verejnou
potrebu vcetne jeho prípojek a na ne napojených vnitrních rozvodu nesmí být
propojeno s vodovodním potrubím z jiného zdroje vody, než je vodovod
pro verejnou potrebu. Odberatel je dále povinen rídit se pri vypouštení
odpadních vod platným Kanalizacním rádem a dodržovat závazné hodnoty
limitu ukazatelu znecišteni odpadni vody v tomto Kanalizacním rádu
uvedené. Odberatel je dále povinen v míste a rozsahu stanoveném
Kanalizacním rádem kontrolovat limity znecišteni vypouštených odpadních
vod do kanalizace. Odberatel, kterému je kanalizacním rádem stanovena
a/nebo ve smlouve sjednána povinnost predkládat Provozovateli protokoly
o výsledcích kontroly limitu znecištení vypouštených odpadních vod, je
povinen dorucit Provozovateli v originále nebo overené kopii protokol
o výsledcích takové kontroly provedené k tomu oprávnenou osobou
do 30 dnu ode dne dorucení takového protokolu Odberateli. Neprovede-li
Odberatel tuto kontrolu v souladu s Kanalizacním rádem, je Provozovatel
oprávnen provést takovou kontrolu sám nebo prostrednictvím tretí osoby
a výsledek takové kontroly použit jako podklad pro prípadné stanoveni
smluvní pokuty dle CI. lX. této Smlouvy. Odberatel je v takovém prípade
povinen uhradit Provozovateli náklady takové kontroly.

(4) Vodomer ke zjištováni množství odebírané vody a merici zarízení
Odberatele ke zjištování množství vypouštených odpadních a odvádených
srážkových vod podléhá úrednímu overení podle platných právních predpisu.
Overováni je povinen zajistit v prípade vodomeru na své náklady
Provozovatel a v prípade mericího zarIzení Odberatele ke zjišt'ování
množství vypouštených odpadních a odvádených srážkových vod Odberatel.
Dodávky a služby souvÍsejÍcÍ se zrízením, provozem a zrušením mericího
zarízení ve vlastnictví Odberatele provede Provozovatel za úplatu
a v rozsahu a za podmínek stanovených dohodou Smluvních stran.
(5) Osazení, údržbu a výmenu vodomeru provádí Provozovatel. Jeho
povinnosti je oznámit Odberateli výmenu vodomeru alespon 15 dni predem,
soucasne s vymezením casu v rozsahu maximálne 3 hodin, a to i v prípade,
že vodomer je pro Provozovatele prístupný bez úcasti Odberatele, pokud
se s Odberatelem nedohodne jinak.
Odberatel je povinen tyto cinnosti umožnit a v prípadech potreby poskytnout
potrebnou soucinnost. Odberatel nebo jim poverená osoba má právo být
pri výmene vodomeru prítomen a overit si stav vodomeru a neporušenost
plomb. Pokud tohoto svého práva Odberatel nevyužije, nemuže pozdeji
provedení techto úkonu zpochybnovat.
(6) Provozovatel je oprávnen úctovat paušálni náklady v souvislosti
s uplatnením pohledávky z této Smlouvy, které jsou stanoveny v ceníku
Provozovatele a Odberatel je povinen je Provozovateli uhradit. Ceník,
ve kterém jsou uvedeny úhrady i za další výkony a cinnosti Provozovatele
v souvislosti s touto Smlouvou, je k dispozici na webových stránkách
Provozovatele a v zákaznických centrech Provozovatele. Odberatel tímto
prohlašuje, že byl s ceníkem Provozovatele pred podpisem této Smlouvy
seznámen a že mu porozumel v plném rozsahu.

lX. zajištení závazku Smluvních stran

(l) Pro prípad prodlení kterékoliv Smluvní strany s plnením penežitého
závazku podle této Smlouvy, se povinná Smluvní strana zavazuje zaplatit
oprávnené Smluvní strane za každý den prodlení úrok z prodlení ve výši
stanovené v souladu s platnými právními predpisy.
(2) Pro prípad prodlení Provozovatele s plnením penežitého závazku si
Smluvní strany sjednáváji, vedle povinnosti zaplatit Odberateli úrok
z prodlení podle odstavce 1 výše, povinnost zaplatit Odberateli smluvní
pokutu ve výši 0,05 % z dlužné cástky za každý den prodlení.
(3) Odberatel se zavazuje zaplatit Provozovateli smluvní pokutu ve výši
5.000,- kc za každý zjištený prípad neoprávneného odberu vody nebo
neoprávneného vypouštení odpadních vod.
(4) Odberatel se zavazuje zaplatit Provozovateli smluvní pokutu ve výši
5.000,- kc za každý prípad porušení povinností uvedených v ci. V. odst. (4)
této Smlouvy, jakož i za každý prípad porušeni své povinnosti podle CI. Vlll.
odst. (l) této Smlouvy nebo CI. Vlll. odst. (3) této Smlouvy.
(5) Smluvní pokuty podle tohoto clánku jsou splatné bez zbytecného odkladu
poté, co povinná Smluvní strana obdrží písemnou výzvu oprávnené Smluvní
strany k jejich zaplaceni.
(6) Zaplacením smluvní pokuty podle tohoto clánku není dotceno právo
oprávnené Smluvní strany na náhradu škody, vcetne náhrady škody
presahujici smluvní pokutu. Odberatel odpovídá za škodu, kterou zpusobil
Provozovateli porušením právni povinnosti; touto škodou jsou i náklady, které
vznikly Provozovateli v souvislosti se zjištováním neoprávneného odberu
vody nebo neoprávneného vypouštení odpadních vod.

X. Doba platnosti a ukoncení Smlouvy

(l) Tato Smlouva nabývá platnosti v den podpisu obema Smluvními stranami
a úcinnosti dnem uverejnení v registru smluv dle ZRS a uzavírá se na dobu
neurcitou.
(2) Tuto Smlouvu jsou obe Smluvní strany oprávneny jednostranne písemne
vypovedet s výpovední dobou tri mesíce. výpovední doba zacíná bežet první
den kalendárního mesíce nás|edujÍcÍho po doruceni výpovedi druhé Smluvní
strane.
(3) Kterákoliv ze Smluvních stran je oprávnena od této Smlouvy odstoupit v
prípadech stanovených zákonem a touto Smlouvou. Kterákoliv ze Smluvních
stran je oprávnena odstoupit od Smlouvy v prípade, že soud na majetek
druhé Smluvní strany prohlásí konkurz. Tato Smlouva zaniká odpojením
vodovodní i kanalizacní prípojky od vodovodu nebo kanalizace nebo
odpojením jen jedné z nich, je-li predmetem Smlouvy jen dodávka
vody/odvádeni odpadních vod.
(4) Uzavrením nové smlouvy o dodávce vody a odvádení odpadních vod
mezi Smluvními stranami pro Odberné místo uvedené v clánku l. této
Smlouvy se tato Smlouva považuje za ukoncenou. Uzavrením této Smlouvy
se ruší všechny, mezi Smluvními stranami dríve uzavrené, smlouvy
o dodávce vody a odvádení odpadních vod pro stejné Odberné místo.
(5) Smluvní strany se dohodly, že pro prípad, že Odberatel tuto Smlouvu
rádne neukonci v souvislosti se zmenou v|astnjctvi pripojené nemovitosti
(Odberného místa), zaniká tato Smlouva dnem, kdy nový vlastník pripojené
nemovitosti prokáže Provozovateli nabyti vlastnického práva k ní a uzavre
novou smlouvu o dodávce vody a odvádení odpadních vod k témuž
Odbernému místu.
(6) Smluvní strany se dohodly, že pri jakémkoliv ukoncení této Smlouvy, je
Odberatel povinen na své náklady umožnit Provozovateli provést konecný
odecet vodomeru a kontrolu mericího zarizeni Odberatele, je-li množství
vypouštených odpadních vod a odvádených srážkových vod mereno. Pokud
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bezprostredne po skonceni této Smlouvy nenabude úcinnosti obdobná
smlouva o dodávce vody a odvádeni odpadních vod vztahujÍcÍ se k témuž
Odbernému místu, je Odberatel povinen na své náklady umožnit
Provozovateli také prípadnou demontáž vodomeru a další cinnosti nezbytné
k ukoncení dodávky vody a odvádení odpadních vod. Dojde-li k ukonceni
této Smlouvy, je Provozovatel soucasne oprávnen provést odpojeni
vodovodní nebo kanalizacní prípojky.
(7) V prípade, že Provozovatel za dobu trvání této Smlouvy pozbude právo
uzavírat s odberateli smluvní vztahy, jejichž predmetem je dodávka vody
a/nebo odvádeni odpadních vod, precházejí práva a povinnosti z této
Smlouvy na vlastníka vodovodu a kanalizace a Odberatel s tímto prechodem
práv a prevzetím povinnosti uzavrením této Smlouvy výslovne souhlasí.

XI. Ostatní a záverecná ujednáni

(l) Smluvní strana zasílá písemnosti druhé Smluvní strane na adresu pro
dorucováni uvedenou v záhlaví této Smlouvy nebo na poslední adresu
písemne oznámenou druhou Smluvní stranou. Zrídrli si Odberatel
elektronický zákaznický úcet provozovaný na webových stránkách
Provozovatele, souhlasI s dorucováním písemností i jeho prostrednictvím.
Uvedl-li Odberatel výše ID své datové schránky, souhlasí s dorucováním
pÍsemností i prostrednictvím datových zpráv do datových schránek.
Písemnosti dorucované dle této Smlouvy prostrednictvím provozovatele
poštovních služeb jako doporucené zásilky, do vlastních rukou nebo s
dodejkou (dále jen ,,doporucená zásilka") jsou považovány za dorucené
okamžikem jejich prevzetí. Doporucená zásilka se považuje za dorucenou i v
prípade, že adresát její prijeti odmítne nebo si ji adresát nevyzvedne v úložní
lhute a soucasne neprokáže, že si zásilku nemohl z objektivních duvodu
vyzvednout. Taková zásilka se považuje za dorucenou poslední den úložnI
lhuty. Ostatní (nedoporucené) zásilky odeslané s využitím provozovatele
poštovních služeb se považují za dorucené okamžikem, kdy se zásilka
dostane do sféry dispozice adresáta; má se za to, že došlá zásilka došla tretí
pracovní den po odeslání na území Ceské republiky ci patnáctý pracovní den
po odesláni do zahranicí. Povinnost odesnatele dorucit písemnost adresátovi
je splnena také okamžikem vrácení zásilky jako nedorucitelné
provozovatelem poštovních služeb nebo v prípade, že adresát svým
jednáním nebo opomenutím dorucení zmaril (napr. neoznámením zmeny
dorucovací adresy druhé smluvní strane).
(2) Záhlaví clánku a cásti v této Smlouve se uvádejí pouze pro prehlednost
a v žádném ohledu neomezují nebo neslouží k výkladu pojmu a ustanovení
této Smlouvy.

(3) Pokud je v clánku l. této Smlouvy uvedeno, že predmetem této Smlouvy
je pouze dodávka vody nebo pouze odvádení odpadních vod kanalizaci, jsou
ustanovení o odvádeni odpadních vod kanalizaci v prvním prípade,
respektive ustanoveni o dodávce vody v druhém prípade neúcinná.
(4) Ve všech ostatních otázkách, výslovne neupravených touto Smlouvou, se
postupuje podle právních predpisu platných na území Ceské republiky,
zejména podle zákona o vodovodech a kanalizacích a obcanského zákoníku.
Prípadné spory ze Smlouvy se Smluvní strany zavazují rešit predevším
smírnou cestou. Nebude-li smírného rešení dosaženo, jsou k rešeni sporu ze
Smlouvy príslušné ceské soudy.
(5) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá
Smluvní strana obdrží jedno.
(6) Zmenu Smlouvy lze provést pouze písemnou formou. Adresu sídla
(bydlište), adresu pro dorucování, jména osob jednajících za Smluvní strany,
telefonní císla a e-mailové adresy, vlastníka vodovodni/kana|izacnÍ prípojky,
pocty trvale pripojených osob pro dodávku pitné vody l odvádení odpadních
vod lze menit j jednostranným písemným oznámením; Smluvní strany
se zavazuji neprodlene oznamovat zmeny uvedených údaju druhé Smluvní
strane.
(7) Pokud jakýkoliv závazek vyp|ývajÍcÍ z této Smlouvy, avšak netvorIci její
podstatnou náležitost je, nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným
jako celek nebo jeho cást, je plne oddelitelným od ostatních ustanovení této
Smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv
na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních závazku z této Smlouvy.
Smluvní strany se zavazují v rámci této Smlouvy nahradit formou dodatku
k této Smlouve tento neplatný nebo nevymahatelný oddelený závazek
takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož predmet bude
v nejvyšší možné mire odpovídat predmetu puvodního oddeleného závazku.
Pokud však jakýkoliv závazek vyplývající z této Smlouvy a tvorÍcÍ její

podstatnou náležitost je, nebo kdykoliv se stane neplatným nebo
nevymahatelným jako celek nebo jeho cást, Smluvní strany nahradí neplatný
nebo nevymahatelný závazek v rámci nové smlouvy takovým novým platným
a vymahatelným závazkem, jehož predmet bude v nejvyšší možné míre
odpovídat predmetu puvodního závazku obsaženému v této Smlouve.

Ceské Lípe
V

O,,,,.,.,
.zastoupený (jmé te|stv|

funkce: zástupc

P,ovozovate1
zastoupený (jmé
funkce: special
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Príloha ke Smlouve o dodávce vody a odvádení odpadních vod C. 69019421/2

Touto prIlohou se mení a doplnuje CI. x. odst. 1smlouvy

(l) Tato Smlouva na základe požadavku provozovatele aktualizuje dosavadní smluvní vztah mezi

odberatelem a provozovatelem v návaznosti na zmenu zákona c. 274/2001 Sb., o

vodovodech a kanalizacích pro verejnou potrebu. Tato smlouva nabývá platnosti v den

podpisu obema Smluvními stranami a úcinnosti dnem uverejnení v registru smluv dle ZRS a

uzavírá se na dobu neurcitou.

Ceské LÍpe
V d,, 2 Ô 4)1-

Odbe,a,,1..
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