
SLUZBVM~STA JIHLAVV 
vodovody a kana.lizace 

1050195 
Evid. C. CsO: 0372021-S 

Adresa: 

Ceska republika -Cesky statlstlcky ufad 
Blanka~vorcova 
Na padesaMm 32.68/81 
10000·Praha 

uzavFena na zaklade zakona e. 274/2001 Sb., 0 vodovodech a kanalizacich pro veFejnou potFebu a 0 zmene nekter-ych zakonu 
(zakon 0 vodovodech a kanalizacich), ve zneni pozdejsich pFedpisu, pFislusnych provadecich pFedpisu a obeanskeho zakoniku. 

I. Smluvni strany 
Dodavatel: 
Firma: SUJZB'YMESl'AJIHLAVY' s.r.o .. 
Sidlo: Hav!ickova 2:18/64, 58601 J.ihlava 
Adresaprovozovn~: Hrus'koveDvo~ :123, 58601 Jlhlava 
Zastoupeny: Ing .. Josefem Ederem, jednatelem 
Ie: 607 27 772 DIC: CZ 60727772 
Tel;: 567 553 :1:11 e-mail: voda@smj.cz 
BankovnlspoJeni: Cislo u.ctu: 

Dodavatel je provozovatelem vodovodu a kanalizace. Vlastnikem vodovodu a kanalizace je Statutarni mesto Jihlava nebo jiny 
vlastnik, se kter-ym ma Dodavatel uzavFenou smlouvu. Vlastnik na Dodavatele pFenesl svou povinnost uzavFit tuto smlouvu. 

Odberatel: c.4422 181 vlastnik nemovitosti 
Jmeno rObchodnina·zev: Ceska republika-Ceska repubUka -Cesky statistickyurad 
Adresa(Trvah3 bydll~teI Sfdlc* Na padesatem 3268/81, 100 82 Praha 
Zastoupeny: Blanka §vorcova 
IC: 25593 OlC: 
Tel.: e-mail: 

. Banko.'lnispojeni: CIslo uctu: 
Korespondencnf.adresa;: Cesky statisticky urad, Ke Skalce 1881 / 30, 586 OUlhlava 
Fakturacnladresa: Cesky statisticky urad, Na padesatem 3268/ 81, 100 00 Praha 

Vlastnik nemovitosti: 
JmenoIObchodnlnazev: 
Adresa"(Trvalebydli§teIS.idlo~: 
2astoupeny: 
D.atum,narozeni IIC: / 
Tel.: 

II. Predmet smlouvy 

DIC: 
e-mail: 

Pi'edmetem smlouvy je: 181 dodavka pitne vody 181 odvadeni odpadnich vod D odvadlmi a eisteni odpadnich vod 
Je-li pFedmetem smlouvy pouze dodavka pitne vody, ustanoveni 0 odvadeni odpadnich vod se nepouziji. Je-Ii pFedmetem 
smlouvy pouze odvadenf ei odvadenf a eisteni odpadnfch vod, ustanoveni 0 dodavkach pitne vody se nepouziji. 

III. Misto plneni smlouvy 
SI b d I II ' k uz >y uve ene V c. sou us utecnovany pro nasledujfcf odberne misto: 

Cfslo odberneho mfsta 1050195 

Adresa odberneho mfsta Ke Skalce 1881/30, Jihlava 

Katastralni uzemf Jihlava Parcelnf cislo 

Popis odberneho mfsta ADMINISTRATIVNi BUDOVA 
Pocet trvale 
pfipojenych osob 

3959 



IV. Dodávka vody 
Dodavatel se zavazuje zajistit pro odběratele dodávku vody z vodovodu v jakosti vody odpovídající obecně 
platným právním předpisům, odběratel se zavazuje vodu z vodovodu odebírat a hradit dodavateli úplatu 
za dodávku pitné vody (dále jen "vodné") podle této smlouvy. 

Množství dodané vody bude zjišťováno: 

181 Měřidlem - vodoměrem Umístění měřidla : 

Limit množství dodávané vody: 

181 bez omezení do max. kapacity vodoměru . Kapacita vodoměru : 2.50 m3/hod. 
D s omezením Max. odběr: O 

D Výpočtem - dle vyhl. Č. 428/2001 Sb., příloha Č. 12, Vypočtené množství činí : O m3/rok. 
Množství odebrané vody bez měření bylo vypočtené podle podkladů dodaných odběratelem. 

Základni ukazatele jakosti dodávané vody: 
Obsah vápníku (Ca) - 20 - 100 mg/I, Obsah hofčfku (Mg) - 5 - 50 mg/I, Obsah dusičnanů (N03-) - max. 50 mgll 

Tlakové poměry v mistě napojeni připojky : 
Minimálni tlak - 0,15 MPa pro budovu do dvou podlaží, 0,25 MPa pro budovu s více než 2 podlažími 
Maximáln f tlak - 0,7 MPa 

V. Odvádění a čištění odpadních vod 
Dodavatel se zavazuje zajistit pro odběratele odvádění odpadních vod vzniklých nakládáním s vodou dodanou 
dodavatelem, odpadních vod získaných z jiných zdrojů a srážkových vod kanalizací, odběratel se zavazuje 
vypouštět odpadní a srážkové vody do kanalizace a platit dodavateli úplatu za odvádění odpadních a 
srážkových vod (dále jen "stočné") podle této smlouvy. Odběratel se zavazuje odvádět odpadní vody 
samostatně a srážkové vody také samostatně v případě oddílné kanalizace. 

Množství odváděné odpadní vody bude stanoveno: 

napojení na veřejný vodovod (není jiný zdroj vody) 

181 Ve výši vody dodávané z vodovodu: 

181 Měřidlem -ve výši vody dodané (odebrané) z vodovodu (vodoměr) 
Odběratel prohlašuje, že na odběrném m{stě není jiný zdroj vody, z něhož by byla vypouštěna voda do kanalizace. 
D Výpočtem - dle vyhl. Č. 428/2001 Sb., příloha Č. 12. Vypočtené množství činí : O m3/rok. 
Množství vypouštěné odpadn{ vody bylo vypočtené na základě podkladů dodaných odběratelem. 
Odběratel prohlašuje, že na odběmém m{stě není jiný zdroj vody, z něhož by byla vypouštěna voda do kanalizace. 

jiný zdroj vody (není napojení na veřejný vodovod) 

D Ve výši vody ~ís:kané z jiných zdrojů (typ zdroje: ), které bude zjišťováno: 
D Výpočtem - dle vyhl. Č. 428/2001 Sb., příloha Č. 12. Vypočtené množství činí : O m3/rok. 
Množství vypouštěné odpadní vody z jiných zdrojů bylo vypočtené podle podkladů dodaných odběratelem. 

D Měřidlem - ve jtýši odváděné odpadní vody do kanalizace měřené samostatným měřícím zařízením 
umístěným na kanalizaci Umístění měřidla : 

napojení na veřejný vodovod a jiný zdroj vody 

D Ve výši součtu vody dodané (odebrané) z vodovodu a množstvím vody získané z jiných zdrojů 
(typ zdroje: ), které bude zjišťováno : 

D Měřidlem - ve výši vody dodané (odebrané) z vodovodu (vodoměr) a samostatným měřícím zařízením 
(jiný zdroj) Umístění měřidla : 

D Výpočtem - dle vyhl. Č. 428/2001 Sb., příloha Č . 12. Vypočtené množství činí : O m3/rok. 
Množství vypouštěné odpadní vody z jiných zdrojů bylo vypočtené podle podkladů dodaných odběratelem . 

O Měřidlem - ve výši odváděné odpadní vody do kanalizace měřené samostatným měřícím zařízením 
umístěným na kanalizaci Umístění měřidla : 

181 Výpočet množství odváděných srážkových vod je uveden v příloze č.3, která je nedílnou součástí 
této smlouvy. 
Množství a limity znečištění vypouštěných odpadních vod a bilance znečištění odpadních vod jsou určeny 
platným kanalizačním řádem, který je k dispozici v tištěné podobě v provozovně dodavatele. 

D Stanovení dalších podmínek odvádění odpadních vod (např. množství, limity znečištění, četnost odběrů 
vzorků, způsob a účinnost předčištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace) je uvedeno v Příloze Č. 4 
této Smlouvy. 
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VI. Cena a platebni podminky 
Cena za dodavku 1m3 pitne vody (vodne) a odvedenf 1m3 odpadnf vody a 1m3 srazkove vody (stocne) se 
stanovuje v souladu s pi'fslusnymi cenovymi pi'edpisy. Sazby vodneho a stocneho a jejich zmeny jsou 
pro odberatele k dispozici v provozovne dodavatele a tez na webovych strankach dodavatele. 

Zmeny se oznamujf zpusobem v mfste obvyklYm. Dojde-li ke zmene ceny a nenf-li k dispozici casovy odecet 
spoti'eby, bude provedeno vyuctovanf na zaklade prumerne dennf spoti'eby za pi'edchozf odectove obdobf. 

Fakturace bude provadena za spoti'ebu od data poslednfho odectu k datu zmeny ceny die pi'edchozf ceny a 
od data zmeny ceny k novemu odectu v nove cene. 

Stanoveni zaloh: 

Cetnost plateb zaloh: D mesfcne 181 ctvrtletne Vyse zalohy: 4220,- Kc 

Splatnost zaloh se stanovuje na 05. den v kalendai'nfm mesfci. Dodavatel je opravnen, pi'i zmene tarifU 
vodneho a stocneho nebo pri zmenach mnozstvf dodavane pitne vody nebo odvadene odpadnf vody, upravit 
vysi zaloh. 

Zalohove platby za vodne, stocne a odvadenf srazkovych vod budou hrazeny nasledujfcfm zpusobem: 

D postovnf poukazkou 181 trvalym pi'ikazem z uetu c.: 2923001/0710 

D inkasnfm pi'fkazem z uctu c. : D inkasnfm pi'fkazem SIPO spoj. c.: 

Bankovni spojeni: KB Jihlava, cislo uetu: 123-1917670297/0100, 

variabilni symbol: 1050195 

Vyuetovani za vodne a stoene: 

Dodavatel provede vyuctovanf prosti'ednictvim faktur (danoveho dokladu). 

Odberateli bude dodavatel provadet etvrtletni vyuctovanf. 

Pi'fpadne nedoplatky budou odberatelem uhrazeny do termfnu splatnosti uvedeneho na tomto dokladu 
nasledujfcfm zpusobem: 

D postovnf poukazkou IZI pi'fkazem k uhrade z uctu c.: 2923001/0710 

D inkasnlm prfkazem z uctu c. : D inkasnfm pi'fkazem SIPO spoj. c.: 

Pi'fpadne pi'eplatky vracf dodavatel odberateli nasledujfcfm zpusobem: 

D postovnf poukazkou 

181 pi'evodnim pi'ikazem na ueet C.: 2923001/0710 

Odberatel, fyzicka osoba, souhlasf, ze preplatek, jehoz hodnota je rovna nebo mensf nez hodnota mesfcnf 
zalohy, nebude vracen, ale bude zauctovan do pi'fstiho zuctovacfho obdobf. 

VII. Ostatni a zaverecna ustanoveni 
Smlouva se uzavfra na dobu: 

181 neureitou s ucinnostf od: dnem uvei'ejneni v registru smluv 

D ureitou s ucinnostf od: do: 

Odberatel potvrzuje, ze jiz s ucinnostf od 05.01.2021 dodavatel ve vztahu k odberateli plnf sve povinnosti, ktere 
jsou pi'edmetem teto smlouvy (dodavka vody, odvadenf a cistenf odpadnfch vod), a proto nejen vztahy budoucf, 
ale i dosavadnf vztahy (v rozsahu pi'edmetu teto smlouvy od data ucinnosti) podi'izujf ucastnfci teto smlouve. 

Smluvnf strany vylucujf ve smyslu ustanovenf § 1740 odst.3. OZ pfijetf nabfdky s dodatky nebo odchylkami. 

Odberatel a dodavatel se zavazujf, ze jakekoliv skutecnosti, klere budou mfl vliv na zmenu klerekoliv casti lelo smlouvy, krome 
zmeny sazby vodneho ci slocneho die cl . VI. lelo smlouvy, budou druhe smluvnf slrane oznameny pfsemne do 30 dnu od jejich 
zmeny. Zmena smlouvy je mozna jen pfsemnou formou. 

Smluvnf slrany mohou uzavfenou smlouvu vypovedel, pokud se mezi sebou nedohodnou jinak. Dodavalel ma vsak pravo 
smlouvu vypovedel pouze v pffpadech zmeny vlastnfka, resp. odberalele pfipojene nemovilosti bez ohlasenf teto zmeny, zmeny 
legislativy, klera vyvola nulnost upravit smlouvu, nebo pfi ukoncenf provozovanf vodovodu nebo kanalizace. Vypovednf doba 
se sjednava v deice 1 mesfc, priCemz vypovednf doba zacne plynout prvnfm dnem mesfce nasledujfcfho po dorucenf vypovedi. 

Nedflnou soucastf smlouvy jsou pfflohy 'Vseobecne podmfnky dodavky pitne vody a odvadenf odpadnfch vod" (prrloha c. 1) a 
"Reklamacnf fad" (pffloha c. 2) . Tyto prflohy jsou rovnez v elektronicke podobe k dispozici na webovych strankach dodavatele 
a v tistene podobe v provozovne dodavatele. S temito prflohami se obe smluvnf strany pfed podpisem smlouvy podrobne 
seznamily, bez vyhrad s nimi souhlasf, coz potvrzujf svymi podpisy. V pffpade rozporu mezi ujednanfm v leto smlouve a 
ujednanfm ve "Vseobecnych podmfnkach dodavky pitne vody a odvadenf odpadnfch vod" ma pfednosl ujednanf ve smlouve. 

Vztahy mezi dodavalelem a odberatelem, ktere nejsou vyslovne upraveny loulo smlouvou, 'Vseobecnymi podmfnkami dodavky 
pitne vody a odvadenf odpadnfch vod" a "Reklamacnfm fadem", se ffdf pffslusnymi ustanovenfmi platnych pfedpisu upravujfcfch 
pravnf vztahy pfi dodavce pitne vody a odvadenf odpadnfch vod a obcanskym zakonfkem. 
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Pokud je odberatel fyzickou osobou, pak dodavatel jako spravce osobnich udaju informuje odberatele jako subjekt udaju 
v souladu s NaFizenim Evropskeho parlamentu a rady EU 2016/679 (GDPR), ze pro u~ely plneni teto smlouvy, plneni pravnich 
povinnostr dodavatele a za u~elem ochrany opravnenych zajmu dodavatele, shromazd'uje a zpracovava osobni udaje 
odberatele uvedene v teto smlouve a dale veskere osobni udaje spojene s plnenim teto smlouvy. Odberatel podpisem teto 
smlouvy bere na vedomi, ze zpracovani jeho osobnich udaju je nezbytnym pFedpokladem pro uzavFeni a plneni teto smlouvy, 
kterou je dodavatel povinen uzavFit s odberatelem v pisemne forme. Osobni udaje odberatele jsou zpracovavany zejmena po 
celou dobu platnosti teto smlouvy a dale po dobu nutnou pro jejich archivaci a v souladu s pFislusnymi pravnimi pFedpisy. 
Odberatel timto rovnez potvrzuje, ze si je vedom svych zakonnych prav na pFistup ke svym osobnim udajum, jejich opravu, 
vymaz ~i pFenositelnost. Odberatel ma rovnez pravo zadat 0 omezeni zpracovani svych osobnich udaju, pFipadne vznest 
namitku proti takovemu zpracovani. Konkretni informace 0 zpracovani osobnich udaju dodavatelem a 0 moznostech uplatneni 
jednotlivYch prav je uvedeno na internetove adrese dodavatele: www.vodasmj.cz 

Pokud odberatel pFedava dodavateli osobni udaje jinych osob, ktere jsou subjekty udaju, pak se odberatel zavazuje informovat 
tyto osoby 0 tom, ze jejich osobni udaje pFedava dodavateli jakozto spravci osobnich udaju, a to pro u~ely vyse uvedene, a 0 

tom, ze podrobne informace 0 zpracovani osobnich udaju dodavatelem jsou uvedeny na jeho vyse uvedene internetove adrese. 

K mimosoudnimu Feseni spotrebitelskych sporu ze smluv uzaviranych mezi dodavatelem a spotFebitelem (odberatelem) je 
pFislusna Ceska obchodni inspekce, se sidlem ~tepanska 567/15, 120 00 Praha 2, IC: 000 20 869, internetova 
adresa: http://www.coj.cz 

Smlouva se vypracovava po jednom vyhotoveni pro kazdou smluvni stranu. 

Dnem nabyti u~innosti teto smlouvy pozbYvaji u~innosti jakakoliv dFivejsi pisemna ~i ustni smluvni ujednani mezi stranamj. 

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu opravnenymi zastupci obou smluvnich stran a u~innosti dnem jejiho 
uveFejneni v registru smluv die zakona ~. 340/2015 Sb., 0 zvlastnich podminkach u~innosti nekterYch smluv, uveFejriovani 
techto smluv a 0 registru smluv, ve zneni pozdejsich pFedpisu. 

Smluvni strany se dohodly, ze uveFejneni teto smlouvy v registru smluv podle zakona 0 registru smluv zajisti odberatel. 

Smluvni strany prohlasuji a potvrzuji, ze tuto smlouvu uzavFely svobodne, ur~ite a vazne, nikoliv pod natlakem nebo za napadne 
nevyhodnych podminek, na dukaz ~ehoz pFipojuji sve podpisy. 

Pfiloha C. 1: ~ Pfiloha C. 2: ~ Pffloha C. 3: ~ Pfiloha C. 4: 0 

V Jihlave One: : 15.02.2021 

DO DAVATEL: 

Vystavil a za spravnost zodpovida: Be. Cepickova Ivana 
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ODB~RATEL: Bc. Bla 
feditelka odboru hOSR 
majetku a investic 
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Příloha Č. 1 

VŠEOBECNÉ OBCHODNí PODMíNKY DODÁVKY PITNÉ VODY A 
ODVÁDĚNí ODPADNíCH VOD 

I. Úvodní ustanovení 

1. Vzájemný vztah mezi dodavatelem a odběratelem se řídí 
právními normami České republiky v platném znění, zejména 
zákonem Č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 
pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon 
o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů a 
vyhláškou Ministerstva zemědělství č.428/2001 Sb., kterou se 
provádí zákon Č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro 
veřejnou potřebu a o zmene některých zákonů (zákon 
o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, 
smlouvou o dodávce pitné vody a/nebo odvádění odpadních vod 
(dále jen "smlouva") a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami 
dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod (dále jen "VOP"). 

2. Tyto podmínky byly schváleny statutárním orgánem dodavatele a 
jsou přílohou Smlouvy o dodávce vody a o odvádění odpadních 
vod, dále jsou k dispozici v provozovně, na webových stránkách 
dodavatele a u vlastníka vodovodů a kanalizací. 

ll. Definice 

1. Odběratel - vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod 
nebo kanalizaci či jiná osoba se souhlasem vlastníka; u budov v 
majetku České republiky je odběratelem organizační složka státu, 
které přísluši hospodaření s touto budovou podle zvláštního 
zákona; u budov, u nichž spoluvlastník budovy je vlastníkem bytu 
nebo nebytového prostoru jako prostorově vymezené části budovy 
a zároveň podílovým spoluvlastníkem společnýCh částí budovy, je 
odběratelem společenství vlastníků. U pozemků nebo budov 
předaných pro hospodaření příspěvkových organizací zřízených 
územními samosprávnými celky jsou odběratelem tyto osoby. 

2. Dodavatel - společnost SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o., na 
kterou vlastník vodovodu nebo kanalizace smluvně přenesl svá 
práva a povinnosti stanovené zákonem Č. 274/2001 Sb. a zmocnil ji 
k uzavírání smluv o dodávce pitné vody a/nebo odvádění 
odpadních vod . Tato společnost je současně držitelem povolení k 
provozování. 

3. Vodné - úplata za pitnou vodu a službu spojenou s jejím 
dodáním. 

4. Stočné - úplata za službu spojenou s odváděním, čištěním, nebo 
jiným zneškodňováním odpadních vod. 

5. Vodovod - provozně samostatný soubor staveb a zařízení 
zahrnující vodovodní řady a vocjárenské objekty, jimiž jsou zejména 
stavby pro jímání a odběr povrchové nebo podzemnf vody, její 
úpravu a shromažďování. 

6. Kanalizace - provozně samostatný soubor staveb a zařízení 
zahrnující kanalizační stoky k odvádění odpadních vod a 
srážkových vod společně nebo samostatně, kanalizační objekty, 
čistírny odpadních vod, jakož i stavby k čištění odpadních vod před 
jejich vypouštěním do kanalizace. Odvádí-Ii se odpadní voda a 
srážková voda společně, jedná se o jednotnou kanalizaci a 
srážkové vody se vtokem do této kanalizace přímo, nebo přípojkou 
stávají odpadními vodami. Odvádí-Ii se odpadní voda samostatně a 
srážková voda také samostatně, jedná se o oddílnou kanalizaci. 
Kanalizace je vodním dílem. 

7. Před čistící zařízení - zařízení vnitřního rozvodu kanalizace 
odběratele, zajišťující přípustnou míru znečištění odpadních vod. 

8. Vodovodní přípojka - samostatná stavba tvořená úsekem potrubí 
od odbočení z vodovodního řadu k měřidlu (vodoměru), a není-Ii 
měřidlo (vodoměr) vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného 
pozemku nebo stavby. Odbočení s uzávěrem je součástí vodovodu. 
Vodovodní přípojka není vodním dilem. 

9. Kanalizační přípojka - samostatná stavba tvořená úsekem 
potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění 

pozemku k zaústění do stokové sítě. Kanalizační přípojka není 
vodním dílem. 

10. Vlastník vodovodní nebo kanalizační přípojky, popř. její části -
v případě přípojek zřízených přede dnem nabytí účinnosti zákona Č. 
274/2001 Sb., tzn. 1. 1. 2002, je vlastníkem přípojky vlastník 
pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, 
neprokáže-Ii se opak. Vlastníkem přípojek zřízených ode dne nabytí 

účinnosti zákona Č. 274/2001 Sb. je osoba, která na své náklady 
přípojku pořídila. 

11. Závada na přípojce - technický stav přípojky, který nedovoluje 
její další provoz. 

12. Oprava přípojky - odstranění částečného fyzického opotřebení 
nebo poškození zařízení za účelem uvedení do provozuschopného 
stavu. Opravou přípojky není její obnova, rekonstrukce či provedení 
změn, které by měly vliv na funkci a vlastnosti. 

13. Zrušení přípojky - fyzické odstranění připojení v bodu napojení 
na vodovod nebo kanalizaci. 

14. Vodoměr - stanovené měřidlo podle zvláštních právních 
předpisů, jehož osazení, údržbu a výměnu provádí dodavatel. 

15. Odečtové období - období mezi odečty měřidla ve stanoveném 
časovém úseku. 

16. Odběrné místo - stavba nebo pozemek připojený na vodovod 
nebo kanalizaci. 

17. Odběr - dodávka pitné vody do vodovodní přípojky nebo 
odvádění odpadních vod kanalizační přípojkou v rozsahu 
dohodnutém ve smlouvě. 

18. Ukončení odběru pitné vody - uzavření vodovodní přípojky 
na dobu neurčitou nebo jej[ zrušení. 

19. Ukončení odvádění odpadních vod - uzavření kanalizační 
přípojky na dobu neurčitou nebo její zrušení. 

20. Přerušení odběru pitné vody - ukončení dodávky pitné vody na 
dobu určitou. 

21. Přerušení odvádění odpadních vod - ukončení odvádění 
odpadních vod na dobu určitou. 

22. Reklamační řád - stanovení způsobu reklamace vady 
při dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod a postupu 
při jejím vyřizování. 

23. Kanalizační řád - stanovení nejvyšší přípustné míry znečistění 
odpadních vod vypouštěných do kanalizace, popř. nejvyššího 
přípustného množství těchto vod a další podmínky provozu 
kanalizace. 

III. Společná ustanovení 

1. Pokud je pozemek nebo stavba připojena na vodovod nebo 
kanalizaci v souladu s právními předpisy, vzniká odběrateli nárok a 
dodavateli povinnost na uzavření písemné smlouvy o dodávce pitné 
vody a/nebo odvádění odpadních vod. Tento nárok nevzniká, pokud 
se okolnosti, za kterých došlo k POVOlení připojení na vodovod nebo 
kanalizaci, změnily natolik, že nejsou splněny podmínky 
pro uzavření této smlouvy na straně odběratele. 

2. Množství dodané pitné vody nebo odvedených odpadních vod se 
stanoví měřidlem nebo samostatným měřícím zařízením. Není-Ii 
měřidlo osazeno, je-Ii nefunkční a při vypořádání rozdílu podle 
výsledku přezkoušení měřidla, se množství stanoví v souladu 
s vyhláškou Č. 428/2001 Sb. Odběratel má povinnost dodržet 
podmínky umístění měřidla stanovené dodavatelem, popř. provést 
v přiměřené lhůtě oprávněné požadavky dodavatele na potřebné 
úpravy. 

3. Odečty měřidla jsou buď fakturační, které slouží k vystavení 
daňového dokladu, nebo kontrolní, tj . sloužící ke kontrole funkce 
měřidla nebo k pomocnému určení množství, které nezakládají 
vznik zdanitelného plnění. 

4. Pokud není měřidlo v době odečtu ani v náhradním termínu 
přístupné a odběratel nenahlásil způsobem stanoveným 
dodavatelem do 3 pracovních dnů od upozornění jeho stav, je 
dodavatel oprávněn vyúčtovat (vyfakturovat) množství dodané pitné 
vody nebo odvedených odpadních vod stanovené z průměrné 
spotřeby za minulé období, popř. jiným způsobem dle vyhlášky č . 
428/2001 Sb. Termín odečtu stanovuje dodavatel. 

IV. Práva a povinnosti odběratele 

1. Odběratel je pro účely uzavření smlouvy povinen prokázat 
vlastnictví pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo 
kanalizaci. 
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.Jdberatel je povinen pred uzavrenlm smlouvy poskytnout 
Jdavateli potrebnou technickou dokumentaci 

souvisejfcf s dodavkou pitne vody a odvadenim odpadnich vod, 
predevsim technicke udaje 0 zarizenich odberatele na vodovodu a 
kanalizaci, a dale pak udaje 0 rozdeleni nemovitosti na byty a 
ostatni vyuziti. Odberatel je povinen poskytnout dodavateli vymery 
odkanalizovanych ploch, jejich povrchovou upravu, pffp. 
hydrogeologicke pomery pozemku pro vypocet mnozstvi odvedene 
srazkove vody (pfiloha c. 1 smlouvy). 

3. Odberatel je povinen do 14 dnu pisemne oznamit dodavateli 
vsechny technicke, ucetni, danove, evidencni, majetkove, pravni a 
ostatni zmeny vztahujfci se k uzavrene smlouve. 

4. Odberatel je povinen umoznit dodavateli pristup k hlavnimu a 
vnitrnimu uzaveru a meridlu, zaroveii ma pravo byt pritomen pri 
provademi cinnosti dodavatele na techto zarizenich . Je povinen 
chranit je pl'ed poskozenim a bez zbyteeneho odkladu oznamit 
dodavateli jejich zavady. Jakykoliv zasah do meridla bez souhlasu 
dodavatele je nepffpustny a dodavatel ma pravo jednotlive casti 
tohoto meridla zajistit proti neopravnene manipulaci. Poskozeni 
tohoto zajisteni je hodnoceno jako poruseni smlouvy. Syla-li 
nefunkcnost meridla zpusobena nedostateenou ochranou nebo 
primym zasahem odberatele, hradi skodu a naklady spojene s jejich 
vymenou nebo opravou odberatel. 

5. Odberatel si muze na svuj naklad a pro svou poUebu osadit na 
vnitrnim vodovodu vlastni podruzny vodomer. Odecet z podruzneho 
vodomeru nema vliv na ureeni mnozstvi dodane pitne vody 
dodavatelem. 

6. Odberatel muze odebirat pitnou vodu z vodovodu nebo vypoustet 
odpadni vody do kanalizace pouze pro potrebu pripojene 
nemovitosti a v souladu se smlouvou. Odberatel nenf opravnen 
dodavat pitnou vodu nebo odvadet odpadnf vody syYm vodovodnfm 
a kanalizaenfm zarfzenfm dalsfm odberatelum bez pfsemneho 
souhlasu dodavatele. 

7. Pokud je vodomer umfsten v sachte, je odberatel, jako vlastnfk 
tohoto zafizen f povinen zajistit, aby tato sachta byla pFistupna a 
odpovidala prislusnym technickym predpisum. 

8. Zamer ukoneit odber pitne vody nebo odvadenf odpadnfch vod 
oznamf odberatel dodavateli pisemne nejmene 14 dnf pFedem spolu 
s duvodem ukoneenf smlouvy a umoznf dodavateli pFfstup k 
meridlu, uzaverum a pFfpojce. Ukoncenf odberu pitne vody nebo 
odvadenf odpadnich vod provede dodavatel na naklady odberatele. 
Smluvn i vztah trva az do ukonceni smlouvy. Dalsf odber bez l'adne 
uzavrene smlouvy je neopravnenym. odberem ve smyslu zakona 
15.274/2001 Sb. 

9. Odberatel je povinen uhradit vsechny zavazky vznikle do doby 
ukonceni smlouvy. 

10. V pFipade, ze dojde k ukoneeni smlouvy 0 dodavce pitne vody 
a/nebo odvadeni odpadnich vod ~ f soucasne nebude uzavrena 
smlouva nova, je dodavatel opraVrlen prerusit odber pitne vody 
nebo odvadeni odpadnich vod a :soueasne je dodavatel opravnen 
zrusit pffpojku. Znovuzrfzeni nov~ pripojky, napojenf na vodovod 
nebo kanalizaci provede dodavatel na naklady noveho odberatele 
s tim, ze novy odberatel uhradf naklady na zrusenf puvodnf 
prfpojky. 

11. Odberatel je povinen dMt pravnfch predpisu a technickych 
norem vydanych k zajistenf spravne funkce vnitrniho vodovodu a 
vniUnf kanalizace a Ffdit se pFi zajisfovanf jejich funkce pokyny 
dodavatele. Dodavatel ma pravo provest prohlfdku a kontrolu 
napojeni odberneho mista a funkce vnitrnfho vodovodu a vnitrnf 
kanalizace. V prfpade, ze technicky stay zarfzenf odberatele je 
v rozporu s pravnfmi predpisy a technickymi normami, zejmena 
muze zpusobit pokles nebo kolisanf tlaku vody ve vodovodnf sfti, 
zpetne vniknutf vody z jineho zdroje do zarizenf dodavatele, ohrozit 
zdravi a bezpeenost osob nebo majetku, je odberatel povinen tyto 
zavady na vlastni naklady neprodlene odstranit. Neprovede-li 
odberatel napravu ve Ihute stanovene dodavatelem, je dodavatel 
opravnen ukoncit odber pitne vody nebo odvadenf odpadnfch vod, 
prfp. zrusit pi'fpojku. V prfpade, ze porusenim techto povinnosti 
vznikla skoda dodavateli, uhradi tuto skodu dodavateli odberatel. 

V. Prava a povinnosti dodavatele 

1. Dodavatel je povinen pri uzavirani smlouvy jed nat v souladu s 
dobr9mi mravy, zejmena nesmi odberatele diskriminovat. Dodavatel 
je opravnen udaje uvedene odberatelem ve smlouve prezkoumat a 
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ma pravo pozadovat zmenu smlouvy v souladu se zjistenymi 
skutecnostmi. 

2. Dodavatel je povinen na sve naklady provadet udrzbu a opravy 
casU pripojek ulozenych v pozemcich, ktere tvoi'i verejne 
prostranstvf. 

3. Zruseni pripojky provadf dodavatel na zadost a naklady 
odberatele . 

4. Dodavatel je opravnen prerusit nebo omezit dodavku pitne vody 
nebo odvadenf odpadnfch vod bez predchozfho upozornenf jen v 
pripadech zivelnf pohromy, pri havarii vodovodu nebo kanalizace, 
vodovodni pl'fpojky nebo kanalizacnf pripojky nebo pri moznem 
ohrozenf zdravi Iidi nebo majetku. Preruseni nebo omezenf 
dodavky pitne vody je dodavatel povinen v souladu s pravnfmi 
predpisy bezprosUedne oznamit prislusnym institucim. 

5. Dodavatel je opravnen prerusit nebo omezit dodavku pitne vody 
nebo odvadeni odpadnfch vod do doby, nez pomine duvod 
prerusenf nebo omezenf, 

a) pri provadeni planovanych oprav, udrZovacfch a reviznfch 
pracfch, 

b) nevyhovuje-Ii zarfzeni odberatele technickym pozadavkum tak, 
ze jakost nebo tlak vody ve vodovodu muze ohrozit zdravf a 
bezpeenost osob a zpusobit skodu na majetku, 

c) neumozni-Ii odberatel dodavateli, po jeho opakovane pisemne 
vyzve, pffstup k vodomeru, pi'ipojce nebo zarizeni vnitrniho 
vodovodu nebo kanalizace, 

d) bylo-li zjisteno neopravnene pripojenf vodovodni nebo 
kanalizacni pripojky, 

e) neodstrani-li odberatel zavady na vodovodni pripojce nebo 
kanalizacni pripojce nebo na vnitrnim vodovodu nebo vnitrni 
kanalizaci zjistene dodavatelem ve Ihute jim stanovene, ktera nesmi 
byt kratsi nez 3 dny, 

f) pri prokazani neopravneneho odberu pitne vody nebo 
neopravneneho vypousteni odpadnfch vod, nebo 

g) v pffpade prod lenf odberatele s placenim vodneho nebo 
stocneho po dobu delsi nez 30 dnu po Ihute splatnosti. 

6. Preruseni nebo omezeni dodavky pitne vody nebo odvadeni 
odpadnich vod podle 151. V ods!. 5 techto VOP je dodavatel povinen 
oznamit odberateli v pripade preruseni nebo omezeni dodavek 
pitne vody nebo odvadenl odpadnich vod 

a) podle pfsm. b) az g) alespol'i 3 dny pi'edem, 

b) podle pismo a) alespol'i 15 dnu predem soucasne s oznamenim 
doby trvani provadeni planovanych oprav, udrZovacfch nebo 
reviznich praci. 

7. V pi'ipade preruseni nebo omezeni dodavky pitne vody nebo 
odvadenf odpadnich vod podle 151. V ods!. 4 a odst. 5 pfsm. a) techto 
VOP je dodavatel opravnen stanovit podmfnky tohoto prerusenf 
nebo omezenf a je povinen zajistit nahradnf zasobovani pitnou 
vodou nebo nahradnf odvadeni odpadnfch vod v mezfch 
technickych moznosU a mfstnich podminek. 

8. Dodavatelje povinen neprodlene odstranit prieinu preruseni nebo 
omezeni dodavky pitne vody nebo odvadeni odpadnich vod podle 
el. V ods!. 4 a odst. 5 pismo a) techto VOP a bezodkladne obnovit 
dodavku pitne vody nebo odvadeni odpadnich vod. 

9. V prfpade, ze k prerusenf nebo omezenf dodavky pitne vody nebo 
odvadeni odpadnich vod doslo podle 151. V odst. 5 pfsm. b) az g) 
techto VOP, hradi naklady 5 tim spojene odberatel. 

10. Dodavatel neodpovida odberateli za skodu a usly zisk vznikle 
nedostatkem tlaku vody pri omezeni zasobovani vodou pro poruchu 
na vodovodu, pi'i pi'erusenf dodavky elektricke energie, pri 
nedostatku vody nebo z duvodu, pro kter9 je opravnen dodavku 
pitne vody omezit nebo pi'erusit. 

VI. Dodilvka pitne vody, stanoveni mnoZstvi, kvalita 

1. Pravo na dodavku pitne vody vznika uzavi'enim pisemne smlouvy 
o dodavce pitne vody. Povinnost dodavky pitne vody je splnena 
vtokem vody z vodovodu do vodovodni pripojky. 

2. Mnozstvi dodane pitne vody meri dodavatel vodomerem, kter9 je 
stanovenym meridiem podle zvlastnich pravnich predpisu. 

3. Mnozstvi dodane pitne vody v pripadech, kdy neni osazen 
vodomer, se stanovi podle smernych eisel rocni potreby vody 
uvedenych ve vyhlasce c. 428/2001 Sb. 



· Ma-li odberatel pochybnosti 0 spravnosti mereni nebo zjisti-li 
zavadu na vodomeru, ma pravo pozadat 0 jeho prezkouseni. Toto 
pravo Ize uplatnit nejpozdeji pri vymene vodomeru. Tiskopis zadosti 
je k dispozici v provozovne a na webovych strankach dodavatele. 
Dodavatel je povinen do 30 dnu ode dne dorueeni zadosti zajistit 
prezkouseni vodomeru u subjektu opravneneho provadet statni 
metrologickou kontrolu meridel, prieemz odberatel je povinen 
poskytnout dodavateli k odeetu i vymene vodomeru nezbytnou 
soueinnost. Vysledek pfezkouseni bude odberateli sdelen pisemne 
neprodlene po podani zpravy subjektu opravneneho provadet statni 
metrologickou kontrolu meridel. POdani zadosti 0 prezkouseni 
vodomeru nezbavuje odberatele povinnosti zaplatit ve stanovene 
Ihute uplatu za vodne a stoene, jinak se dostava do prodleni. 
Dodavatel ma narok na uhradu, protoze dodavku vody realizoval 
nepfetrlite. Po zjisteni vysledku prezkouseni vodomeru budou 
vzajemne pohledavkyz loholo prip. chybneho mereni vzajemne 
vyrovnany. 

5. Pokud prezkousene meridlo bude splr'loval stanovene 
pozadavky, hradi naklady spojene s prezkousenim vodomeru 
odberatel. Namerene mnozstvi dodane pitne vody se tak bude 
povazovat za nezpochybnene. 

6. Pokud prezkousene meridic nebude splr'lovat slanovene 
pozadavky, hradi naklady spojene s prezkousenim vodomeru 
dodavatel. Dodavatel ma v lomto pripade dale povinnost provest 
upravu vyuetovani, prieemz stanoveni mnozstvi dodane pitne vody 
se provad i podle ustanoveni § 17 odst. 4 zakona e. 274/2001 Sb. 
Mnozstvi dodane pitne vody se urei podle skutecneho odberu ve 
srovnatelnem obdobi predchazejiciho roku, nebo podle odberu 
ve stejnem obdobi nasledujicfho roku, ei podle smernych eisel roeni 
potreby vody, pokud doslo ke zmenam podmfnek u odberatele. 
Vyporadan i rozdilu z nefunkeniho merenl podle vysledku 
prezkouseni meridla se provadi od odeetu, kterY predchazel tomu 
odeetu, kterY byl duvodem zadosti 0 pfezkouseni meFidla, neni-Ii 
jiny duvod pro prezkousen i, pak se stanovi obdobi v zadosti 
o pfezkouseni. 

7. Voda dodavana odberatelum vodovodem musi splr'lovat 
pozadavky na zdravotni nezavadnost pitne vody stanovene 
zVlastnimi pravnimi predpisy (zakonem e. 258/2000 Sb., 0 ochrane 
vefejneho zdravi a 0 zmene souvisejicich predpisu, ve zneni 
pozdejsich predpisu a vyhlaskou e. 252/2004 Sb., kterou se stanovi 
hygienicke pozadavky na pitnou a teplou vodu a eetnost a rozsah 
kontroly pitne vody, ve zneni pozdejsich predpisu). Dodavatel je 
povinen po zjisteni zhorsen i jakosti dodavane pitne vody bez 
prodleni toto oznamit pffslusnym institucim. Odberateli bude tato 
informace oznamena zpusobem v miste obvyklYm. 

VII. Odvadeni odpadni~h vod, stanoveni mnozstvi, mira 
zne.eisteni 

1. Pravo na odvadeni odpadnic~ vod vznika uzavfenim pisemne 
smlouvy 0 odvadeni odpadnich y.od . Povinnost odvedeni odpadnich 
vod z pozemku nebo stavby je splnena okamzikem vtoku odpadnich 
vod z kanalizacnf pripojky dokanalizaee. 

2. Mnozstvi odpadnich vod vypoustenych do kanalizaee mefi 
odberatel vlastnim meficim zarizenim, jestlize to stanovi 
kanalizaeni rad. Dodavatel je opravnen prubezne kontrolovat 
funkenost a spravnost mericiho zafizeni a odberatel je povinen 
umoznit dodavateli pfistup k tomuto merfcimu zaffzeni. Merfcf 
zarizeni podleha urednimu overeni pod Ie zvlastnieh pravnich 
pfedpisu, ktere zajisfuje na sve naklady odberatel. Ma-Ii dodavatel 
pochybnosti 0 spravnosti mereni nebo zjistf-li zavadu na mericim 
zarizeni, ma pravo pozadovat jeho pfezkouseni. Odberatel je 
povinen do 30 dnu od doruceni pisemne zadosti dodavatele zajistit 
prezkousenf merfciho zarfzeni u subjektu opravneneho provadet 
statn i metrologickou kontrolu meFidel. Vysledek prezkouseni 
oznami pfsemne dodavateli neprodlene od jeho obdrleni. 

3. Pokud prezkousene meriei zarizenf bude splr'lovat stanovene 
pozadavky, hradf naklady spojene s prezkousenim mericiho 
zarizeni dodavatel. 

4. Pokud pfezkousene meriei zarizenf nebude spli'iovat stanovene 
pozadavky, hradf naklady spojene s prezkousenfm merfcfho 
zarfzeni odberatel. Vyporadimi rozdilu z nefunkeniho merenf podle 
vysledku prezkouseni mericiho zafizeni se provadi od odeetu, kterY 
predchazel tomu odeetu, kterY byl duvodem zadosti 0 pfezkouseni 
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mel'ieiho zarizeni, neni-Ii jiny duvod pro prezkouseni, pak se stanov[ 
obdobi v zadosti 0 prezkouseni. 

5. Odebira-li odberatel pitnou vodu pouze z vodovodu a neni-li 
mnozstvi vypoustenych odpadnieh vod mereno, predpoklada se, ze 
odberatel vypoust[ do kanalizace takove mnozstvi vody, ktere 
odpovida zjisti!mi na vodomeru, nebo smernym eislum roeni potreby 
vody. 

6. Neni-Ii odberatel na verejny vodovod napojen a odebira-Ii vodu 
vyhradne z jinych zdroju, stanovf se mnozstvf odvadene odpadnf 
vody die smernyeh eisel roenf potreby vody, nebo die vyse 
odvadene odpadnf vody do kanalizace merene samostatnym 
meFicim zarizenfm umfstenym na kanalizaci. 

7. Odebfra-li odberatel pitnou vodu z vodovodu a soucasne vodu 
ziskava i z jinych zdroju, predpoklada se, ze do kanalizace vypousti 
mnozstvi vody odpovidajici souetu pitne vody odebrane z vodovodu 
a vody ziskane z jinych zdroju, ktere se zjistf merenfm pitne vody 
odebrane z vodovodu vodomerem a vody odebrane z jineho zdroje 
samostatnym meFicim zaFizenfm, souhlasil-Ii dodavatel, nebo die 
smernych eisel roeni potreby, anebo merenim odvadene odpadni 
vody do kanalizace samostatnym mericim zarizenim umistenym 
na kanalizaci. 

8. Jestlize odberatel vodu dodanou vodovodem zeasti spotrebuje 
bez vypousteni do kanalizace a toto mnozstvi je prokazatelne vets i 
nez 30 m3 za rok, muze kazdy rok uplatnit snizeni mnozstvi 
odvadE'myeh odpadnieh vod. Podkladem pro vypoeet snizeni je 
prukazne mereni mnozstvi vypoustene odpadni vody nebo odborny 
vypocet podle technickych propoCtu predlozenych odberatelem a 
overenych dodavatelem, pokud se predem dodavatel 
s odberatelem nedohodli jinak. 

9. Vypousti-Ii odberatel do kanalizace vodu z jinyeh zdroju nez z 
vodovodu a neni-Ii mozno zjistit mnozstvf vypoustene odpadni vody 
merenim nebo jinym zpusobem stanovenym vyhlaskou e. 428/2001 
Sb., zjisti se mnozstvi vypoustenyeh odpadnfeh vod odbornym 
vypoetem overenym dodavatelem. 

10. Vypo6et mnozstvi srazkovych vod odvadenych do kanalizace 
musi byt uveden v pffloze e. 1 smlouvy. Vypocet bude proveden 
zpusobem uvedenym ve vyhlasce e. 428/2001 Sb. a odsouhlasen 
odberatelem. 

11. Odpadni vody vypoustene odberatelem do kanalizace musi 
spli'iovat mnozstvi a limity zneeisteni stanovene v kanalizaenim 
radu a v pffloze e. 2 smlouvy. Nedodrleni techto parametru muze 
dodavatel pokutovat v souladu s temito VOP. Neni dovoleno 
vypoustet do kanalizace zavadne latky stanovene v ustanoveni § 39 
zakona e. 254/2001 Sb., 0 vodach a 0 zmene nekterYch zakonu 
(vodnf zakon), ve znenf pozdejsfch predpisu a latky, ktere die 
kanalizaeniho radu nejsou odpadnimi vodami. Odberatel je povinen 
v miste a rozsahu stanovenem kanalizaenim radem, prip . 
upresnenem ve smlouve kontrolovat miru zneeisteni odpadnieh vod 
vypoustenych do kanalizace. Vypousti-li do kanalizace odpadni 
vody s obsahem zvlasf nebezpeenyeh latek, je vzdy povinen merit 
jejich objem a miru zneeisteni v souladu s povolenim vodopravniho 
uradu. 

12. Dodavatel muze provest sam, je-Ii opravneny, nebo 
prosti'ednictvim opravneneho subjektu kontrolni odber vzorku 
vypoustenych odpadnich vod. Prekroeeni stanovenyeh limitu je 
porusenfm smlouvy a dodavatel muze vysledek rozboru pouzitjako 
podklad pro stanoveni smluvni pokuty. Naklady na odber a rozbor 
hradi v tomto pripade odberatel. 

VIII. Cena, platebni podminky, dorucovani 

1. Pravo na vodne vznika vtokem vody do potrubi napojeneho 
bezprostredne za vodomerem, a neni-Ii vodomer, vtokem 
do vnitrniho uzaveru pripojeneho pozemku nebo stavby, popr. do 
uzaveru hydrantu nebo vYtokoveho stojanu. Pravo na stoene vznika 
okamzikem vtoku odpadnich a sn3zkovych vod do kanalizace. 

2. Vodne a stoene ma jednoslozkovou fonmu a je stanoveno 
v souladu s platnymi pravnfmi predpisy. Vysi vodneho a stoeneho 
schvaluje statutarnf organ vlastnfka vodovodu a kanalizacf na navrh 
dodavatele. Ceny jsou k dispozici v provozovne a na webovych 
strankach dodavatele a u vlastnika vodovodu a kanalizacf. 
Dodavatel si sjednava pravo menit jednostranne takto stanovene 
ceny v mezich platnych pravnich pfedpisu vztahujicfch se 
k cenotvorbe vodneho a stocneho. Zmena ceny se oznamuje 
zpusobem v miste obvyklYm. Takto upravenou cenu povazuji obe 
smluvni strany za dohodnutou. 
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Jojde-Ii ke změně ceny a není-Ii k dispozici časový odečet 
potřeby, bude provedeno vyúčtování na základě průměrné denní 

spotřeby za předchozí odečtové období. Vyúčtování bude 
provedeno za spotřebu od data posledního odečtu k datu změny 
ceny dle předchozí ceny a od data změny ceny k novému odečtu v 
nové ceně. 

4. Splatnost faktur je 14 dnů od data vystavení. Způsob platby a 
zasílání faktur jsou sjednány ve smlouvě. Dodavatel má právo 
stanovit zálohový způsob platby do výše předpokládaného odběru 
pitné vody nebo vypouštění odpadních vod za příslušné období a 
při změně ceny nebo výše odběru či vypouštění výši záloh upravit. 
Způsob platby záloh a vracení přeplatků jsou sjednány ve smlouvě. 

5. Požadavky odběratele na zálohový či splátkový způsob platby 
nebo jeho změnu a změnu splatnosti faktur (daňových dokladů) 
musí být předem písemně dohodnuty s dodavatelem. Dodavatel 
neodpovídá za škodu vzniklou nesprávným označením platby nebo 
nedoručením platby třeti osobou. 

6. Písemnosti jsou zasílány na příslušnou adresu odběratele 
uvedenou ve smlouvě. 

IX. Neoprávněný odběr pitné vody a vypouštění odpadních 
vod 

1. Neoprávněným odběrem pitné vody z vodovodu je odběr: 

a) před vodoměrem, 

b) bez uzavřené smlouvy nebo v rozporu s ní, 

c) přes vodoměr, který v důsledku zásahu odběratele odběr 
nezaznamenává nebo zaznamenává odběr menší, než je odběr 
skutečný, nebo 

d) přes vodoměr, který odběratel nedostatečně ochránil před 
poškozením. 

2. Neoprávněným je vypouštění odpadních vod do kanalizace: 

a) bez uzavře.né smlouvy nebo v rozporu s ní, 

b) v rozporu s podmínkami stanovenými kanalizačním řádem, nebo 

c) přes měřicí zařízení neschválené dodavatelem nebo přes měřicí 
zařízení, které v důsledku zásahu odběratele množství vypuštěných 
odpadních vod nezaznamenává nebo zaznamenává množství 
menší, než je množství skutečné. 

X. Smluvní pokuty a náhrady škody 

Dodavatel a odběratel si za porušení smlouvy nebo porušení těchto 
VOP sjednávají smluvní pokuty, které dodavatel může odběrateli 
účtovat a odběratel je po jejich Vyúčtování povinen je zaplatit. 

1. Smluvní pokuta se sjednává ve výši 10.000,- Kč, jestliže: 

a) odběratel provedl taková opatření, aby měřidlo buď průtok 
nezaznamenávalo, nebo jej zaznamenávalo nesprávně ke škodě 
dodavatele; odběratel užíval vědqmě nesprávně upraveného 
měřidla, poškodil jej či umožnil poškození jeho zajištění (plomby) a 
toto poškození neohlásil do 3 dnů od jeho zjištění a dále měřidlo 
pOUŽíval nebo přemístil z původního umístění bez souhlasu 
dodavatele. Stejná pokuta se vztahuje i na měřidla, která 
zaznamenávají množství odpadních vod vypouštěných 
do kanalizace, resp. průběh jejich vypouštění, 

b) odběratel neumožnil dodavateli přístup k přípojce či zařízení 
vnitřního vodovodu nebo kanalizace podle podmínek uvedených ve 
smlouvě, příp . k instalovaným měřidlům, 

c) odběratel použil požární obtok vodoměru k jiným než požárním 
účelům, 

d) byla vodovodní či kanalizační přípojka připojena bez souhlasu 
dodavatele, 

e) odběratel umožnil připojení dalšího odběratele na svoji přípojku 
bez výslovného souhlasu dodavatele, 

f) odběratel neodstranil závady na vodovodní či kanalizační přípojce 
nebo na vnitřním vodovodu či kanalizaci zjištěné dodavatelem ve 
lhůtě jím stanovené, která nesmí být kratší 3 dnů, 

g) odběratel převedl právo z uzavřené smlouvy na dalšího 
odběratele bez souhlasu dodavatele, 

h) odběratel neoprávněně manipuloval s uzávěrem na odbočení 
z vodovodu, 

i) odběratel záměrně uvedl nesprávně údaje ve smlouvě, které jsou 
způsobilé dodavatele poškodit. 
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2. V případech, kdy odběratel porušil smluvní povinnosti dle odst. 1 
písm. a), c) a d) tohoto článku, se množství odebrané pitné vody a 
vypouštěné odpadní vody za příslušné období stanovuje výpočtem 
dle zákona Č. 274/2001 Sb., zejména ustanovení §17 odst. 5 a § 19 
odst. 5, a vyhlášky Č. 428/2001 Sb., ustanovení § 27 - § 30. 

3. Za vypouštění závadných látek nebo látek, které dle 
kanalizačního řádu nejsou odpadními vodami, uloží dodavatel 
odběrateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, a to za každý zjištěný 
druh takovéto látky. 

4. Za vypouštění odpadních vod do kanalizace ve vyšší koncentraci 
nebo bilanční hodnotě než bylo sjednáno, uhradí odběratel 
dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny stočného za 
překročení každého ukazatele koncentrační nebo bilanční hodnoty 
znečištění o 1 %, a to za dobu, po kterou k překročení docházelo. 
Nelze-Ii dobu překračování příslušného ukazatele přesně stanovit, 
má se za to, že tato doba činí 30 dní. Při překročení ukazatele o více 
jak 500% bude pro výpočet smluvní pokuty použita nejvýše tato 
hodnota. 

5. Náklady spojené se zjišťováním porušení povinností dle odst. 3 a 
4 tohoto článku v případě, kdy je zjištěno toto porušení, nese 
odběratel. 

6. Odebírá-Ii odběratel pitnou vodu nebo vypouští-Ii odpadní vody v 
množství vyšším o 20% a více nežje dohodnuté množství, sjednává 
se smluvní pokuta, která se vypočte jako trojnásobek vodného, 
resp. stočného, připadajícího na celé množství pitné vody odebrané 
z vodovodu či odpadních vod vypouštěných do kanalizace, o které 
bude překročeno dohodnuté množství. 

7. Smluvní pokutu může dodavatel uložit za každé porušení 
smlouvy a těchto VOP zvlášť. Její úhradou není dotčen ani omezen 
nárok na náhradu příp. vzniklé škody a ušlého zisku. 

8. Dodavatel má nárok na náhradu škody, kterou způsobí odběratel 
uvedením nesprávných údajů ve smlouvě. 

9. Není-Ii vodné, stočné, záloha, faktura příp . jiná pohledávka (nebo 
její část) uhrazena do data splatnosti, zašle dodavatel odběrateli 
upomínku. Náklady na zaslání upomínky ve výši 100,- Kč dodavatel 
připočte odběrateli v následujícím účtovacím období. Odběratel je v 
tomto případě povinen tyto náklady uhradit. 

10. Odběratel má vůči dodavateli nárok na náhradu škody 
způsobenou porušením povinností dodavatele nebo způsobenou 
provozní činností v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
Dodavatel však v souladu se zákonem Č. 274/2001 Sb. neodpovídá 
za škodu vzniklou nedostatkem tlaku vody při omezeném 
zásobování vodou pro poruchu na vodovodu, při přerušení dodávky 
elektrické energie, při nedostatku vody nebo z důvodu, pro který je 
dodavatel oprávněn dodávku pitné vody přerušit nebo omezit. 

XI. Reklamace 

Způsob uplatňování vad dodávky pitné vody nebo odvádění 
odpadní vody je uveden v reklamačním řádu, který vydal dodavatel. 
Reklamační řád je k dispozici v sídle a na webových stránkách 
dodavatele a u vlastníka vodovodů a kanalizací. 

XII. Závěrečná ustanovení 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky dodávky pitné vody a 
odvádění odpadních vod nabývají účinnosti dne 3.11 .2020. 
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Prfloha c. 2 

REKLAMACNi RAo 
OOOAVKY PITNE VOOY A ODvAoENi ODPAONicH voo 

I. Uvodni ustanoveni 

1. SLUZBY MESTA JIHLAVY s.r.o. jako dodavatel pitne 
vody z vodovodu a subjekt zajisfujici odvadeni odpadnich 
vod do kanalizace vydava ve smyslu ustanoveni § 36 ods!. 
3 pfsm. g) zakona c. 274/2001 Sb. tento Reklamacnf rad . 

2. Reklamacnf rad stanovuje rozsah a podminky 
odpovednosti za vady poskytovanych sluzeb v souvislosti 
se zajistenim dodavky pitne vody a odvadenf odpadnich 
vod. Dale stanovuje zpusob a mfsto jejich uplatneni, vcetne 
naToku odberatele vyplyvajicich z odpovednosti dodavatele. 

II. Rozsah odpovednosti 

Odberatel ma pn3vo uplatnit vuci dodavateli odpovednost za 
vady formou reklamace: 

1. u dodavky pitne vody: 

a) na jakost dodavane pitne vody 
b) na mnozstvi dodane pitne vody 
c) na vysoky nebo nizky tlak dodavane pitne vody 
d) na souvisejici sluzby s dodavkou pitne vody 

2. u odvadeni odpadnich vod: 

a) na odvadeni odpadnich vod stanovenym 
zpusobem 

b) na mnozstvf odvadenych odpadnich vod 
c) na souvisejici sluzby s odvadenim odpadnich vod 

3. u vyuctovanf: 

a) na nespravne zuCtovane zalohy 
b) na vadny dar'i ovy doklad. 

III. Misto a forma uplatneni reklamace 

1. Reklamaci uplatr'iuje odberatel bez zbytecneho odkladu: 

a) pfsemne na adri;)su pro dorucovanf pfsemnosti uvedenou 
ve smlouve 0 dodavce pitne vody a/nebo odvadeni 
odpadnich vod, na e-mailovou adresu voda@smLcz prip. 
prostrednictvim datove schranky; 

b) osobne v provozovne :dodavatele v provozni dobe s tim, 
ze v pripade takto uplatriene reklamace je zamestnanec 
dodavatele, kterY reklainaci prijal, povinen sepsat 0 tomto 
pisemny zaznam; 

c) v pripade reklamace jakosti dodavane pitne vody nebo 
zpusobu odvadeni odpadnich vod, kdy muze dojit ke skode 
na majetku nebo ohrozeni zdravi osob, Ize reklamaci 
uplatnit telefonicky na telefonnim eisle 567553160. 

2. Pisemna reklamace musl obsahovat: 

a) jmeno a pi'fjmeni nebo obchodni jmeno odberatele, 

b) adresu odberatele, 

c) misto odberu pitne vody nebo vypousteni odpadnich vod , 

d) cislo smlouvy 0 dodavce pitne vody a/nebo odvadeni 
odpadnich vod, 

e) popis vady a 

f) datum podani. 

3. Pro reklamaci uplatnenou telefonicky jsou nezbytnymi 
udaji: 

a) jmeno a prijmeni nebo obchodni jmeno odberatele, 

b) adresa odberatele, 

c) misto odberu pitne vody nebo vypousteni odpadnich vod 
a 
d) popis vady. 

Zamestnanec dodavatele, kterY reklamaci pFijal, je povinen 
vyhotovit 0 takto podane reklamaci pisemny zaznam s 
uvedenim vyse speciflkovanych udaju nezbytnych pro 
vyFizeni reklamace. 

IV. Zpusob a Ihuty pro vyi'izeni reklamace 

1. Dodavatel je povinen zajistit, aby po celou provozni dobu 
bylo mozno na jeho kontaktnim miste pFijimat reklamace. 
V pFipade, ze neni mozno vyridit reklamaci ihned na miste 
jejiho podani, je dodavatel povinen zajistit jeji vyFizeni a 
pod ani pisemne zpravy odberateli 0 zpusobu jejiho vyrizeni 
bez zbytecneho odkladu na adresu odberatele. Reklamace 
musi by! vyFizena nejpozdeji do 30 dnu ode dne uplatneni 
reklamace, vyjma pFipadu uvedeneho v ods!. 6, pokud se 
dodavatel s odberatelem nedohodli jinak. 

2. Odberatel je povinen poskytnout dodavateli nezbytnou 
soucinnost pri prosetrovani a Feseni reklamaci, zejmena je 
povinen umoznit pFistup k vodomeru za ucelem jeho 
kontroly, odectu stavu nebo jeho vymeny v souvislosti s 
proveFenim jeho funkcnosti, zucastnit se osobne odberu 
kontrolnich vzorku nebo timto povei'it jinou osobu, umoznit 
pFistup zamestnancum dodavatele do pFipojene nemovitosti 
za ueelemkontroly vnitrniho vodovodu a vnitrni kanalizace 
a provereni odvadeni odpadnich vod a predkladat 
dodavateli potrebne doklady k proveFeni spravnosti 
uctovaneho mnozstvi dodane pitne vody a odvadeni 
odpadnich vod. 

3. Vada jakosti pitne vody (zapach, zakal, barva apod.) musi 
byt reklamovana odberatelem bez zbytecneho odkladu po 
jejim zjisteni. Na zaklade popisu reklamovane vady 
rozhodne zamestnanec dodavatele, zda bude proveden 
kontrolni odber vzorku vody v dane lokalite. V pripade 
kladneho rozhodnuti bude odber kontrolniho vzorku 
proveden v co nejkratSi Ihute, max. do 48 hod. od uplatneni 
reklamace za ucasti odberatele nebo jim poverene osoby. 

4. V pFipade rozhodnuti, ze kontrolni odber vzorku nebude 
proveden a odberatel bude trva! na jeho provedeni, bude 
jeho zadosti vyhoveno. Rozbory vody budou provadeny v 
akreditovane laboratoFi. Zamestnanec dodavatele provede 
pisemne vyhodnoceni reklamace na zaklade dostupnych 
udaju, jehoz soucasti bude zhodnoceni opravnenosti 
reklamace. Bude-Ii reklamace kvalifikovana jako 
neopravnena, uhradi odberatel veskere n<3klady spojene s 
jejim vyhodnocenim. 

5. V pFfpade dodavky pitne vody, u ktere bylo na zaklade 
reklamace jeji jakosti prokazano, ze nesplnuje hygienicke 
pozadavky na pitnou vodu die vyhlasky c. 252/2004 Sb., 
kterou se stanovi hygienicke pozadavky na pitnou a teplou 
vodu a cetnost a rozsah kontroly pi!ne vody, ve zneni 
pozdejsich pl'edpisu, a ktera byla organem ochrany 
vel'ejneho zdravi ve smyslu zakona c. 258/2000 Sb., 0 

ochranne verejneho zdravf a 0 zmene nekterYch 
souvisejicich zakonu, ve znenf pozdejsich pFedpisu 
prohlasena za uzitkovou, ma odberatel pravo na poskytnuti 
snizenf ceny vodneho, pFicemz tate bude stanovena 
individualne 5 pl'ihlednutim k zavaznosti vady adobe jejfho 
trvani, pokud se dodavatel s odberatelem nedohodli jinak. 

6. V pl'ipade reklamace mnozstvi dodane pitne vody 
(odecet) , kdy ze strany odberatele neni zpochybnovana 
funkcnost vodomeru a spravnost mel'eni, zajisti dodavatel 
ve Ihute 3 dnu od podimf reklamace provedenf kontrolnfho 
odeetu stavu vodomeru, a to za pl'itomnosti odberatele nebo 
jim poverene osoby. Vyhodnocenl reklamace bude 
provedeno bezprostFedne po provedeni kontrolniho opisu 



stavu vodoměru a porovnání zjištěných údajů s údaji 
o odběrném místě vedeném dodavatelem. 

7. Při reklamaci množství dodané pitné vody z důvodu 
pochybnosti o správnosti měření dodané pitné vody 
vodoměrem zajistí dodavatel na základě písemné žádosti 
odběratele ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení přezkoušení 
vodoměru u subjektu oprávněného provádět státní 
metrologickou kontrolu měřidel. Výsledky přezkoušení 
oznámí dodavatel neprodleně písemně odběrateli. Žádost 
o přezkoušení vodoměru nezbavuje odběratele povinnosti 
zaplatit ve stanovené lhůtě úplatu za vodné a stočné. 

8. Zjistí-Ii se při přezkoušení, že vodoměr nesplňuje 
stanovené požadavky nebo je vodoměr nefunkční nebo jeho 
ověření již pozbylo platnosti, je tento vodoměr považován za 
nefunkční a náklady spojené s přezkoušením vodoměru 
hradí dodavatel. Dodavatel má v tomto případě dále 
povinnost provést úpravu vyúčtování. Množství dodané 
pitné vody se v souladu s ustanovením § 17 odst. 4 písm. a) 
zákona Č. 274/2001 Sb. stanoví podle skutečného odběru 
ve stejném období roku předcházejícímu tomu období, které 
je předmětem reklamace nebo žádosti o přezkoušení 
vodoměru. Pokud tyto údaje nejsou k dispozici, nebo jsou 
zjevně zpochybnitelné, stanoví se množství dodané pitné 
vody podle následného odběru ve stejném období roku 
nebo podle směrných čísel roční potřeby vody, došlo-Ii 
ke změně podmínek u odběratele . Vypořádání rozdílů 
z nefunkčního měření podle výsledku přezkoušení se 
provádí od odečtu, který předcházel tomu odečtu, který byl 
důvodem žádosti o přezkoušení vodoměru, není-Ii jiný 
důvod pro přezkoušení, pak se stanoví období v žádosti 
o přezkoušení. 

9. Pokud přezkoušený vodoměr bude splňovat stanovené 
požadavky, hradí náklady spojené s přezkoušením 
vodoměru odběratel. Naměřené množství dodané pitné 
vody se tak bude považovat za nezpochybněné. 

10. Pokud odběratel či dodavatel při kontrole nebo výměně 
vodoměru zjistí, že vodoměr údaje o množství dodávané 
pitné vody nezaznamenává, vypočte se množství dodané 
pitné vody za příslušné období nebo jeho část podle 
dodávek ve stejném období minulého roku, nebo jde-Ii o 
nový odběr nebo změnu, v odběrových poměrech podle 
množství dodávané pitné vody v následujícím srovnatelném 
období. 

11. Byla-Ii nefunkčnost nebo poškození vodoměru 
způsobena nedostatečnou ochranou vodoměru 

odběratelem nebo přímým zásahem odběratele vedoucím 
k poškození vodoměru, hradí újmu a náklady spojené 
s výměnou vodoměru odběratel. 

12. Odběratel má právo zajístit si na vlastní náklady 
metrologickou zkoušku vodoměru na místě instalace, a to 
nezávislým měřidlem, připojeným na odbočení s uzávěrem 
za osazeným vodoměrem na potrubí vnitřního vodovodu 
před jeho prvním rozdělením. Tuto zkoušku provede za 
přítomnosti dodavatele na základě smlouvy s odběratelem 
Český metrologický institut, pokud to vnitřní vodovod 
umožňuje . Zjistí-Ii se odchylka větší, než připouští zákon Č. 
505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, 
vodoměr se považuje za nefunkční a při stanovení množství 
dodané pitné vody pro vypořádání případné reklamace se 
postupuje podle ustanovení § 17 odst. 4 písm. a) zákona 
Č. 274/2001 Sb. 

13. V případě reklamace množství odváděných odpadních 
vod, popř. způsobu jejich odvádění, zajistí dodavatel 

Stránka I 2 

nejpozději do 3 dnů prošetření reklamace na místě samém 
za přítomnosti odběratele nebo jím pověřené osoby. 

14. Údaje na faktuře je možné reklamovat tak, že ji odběratel 
neprodleně vrátí dodavateli a uvede, které údaje považuje 
za nesprávné. Oprávněnou reklamací údajů před uplynutím 
lhůty splatnosti uvedené na faktuře přestává běžet původní 
lhůta splatnosti faktury. U reklamace po uplynutí lhůty 
splatnosti je odběratel povinen fakturu uhradit ve lhůtě 
splatnosti uvedené na faktuře. U oprávněné reklamace je 
dodavatel povinen podle povahy zjištěných chyb 
vystavenou fakturu opravit, vyhotovit fakturu novou, popř. 
provést opravu formou dobropisu nebo vrubopisu . V případě 
neoprávněné reklamace zůstává v platnosti původní 
faktura. 

15. Pokud odběratel neoznámí ukončení smluvního vztahu, 
postupuje dodavatel dle podmínek uvedených ve smlouvě a 
ve Všeobecných obchodních podmínkách dodávky pitné 
vody a odvádění odpadních vod. Reklamace z důvodu 
neoznámení změny odběratele jsou bezpředmětné. V 
případě, že opravu fakturace bude třeba provést z důvodu 
nesplnění informačních povinností odběratele, bude tato 
oprava provedena na náklady odběratele. 

16. V ostatních případech je dodavatel povinen 
bez zbytečného odkladu na vlastní náklady oprávněnou 
reklamaci vyřešit, a to odstraněním závadného stavu. 

17. Uplatněním nároku z odpovědnosti za vady zůstává 
nedotčena odpovědnost dodavatele za škody způsobené 
provozem či vadou výrobku dle zákona Č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

V. Mimosoudni řešení spotřebitelských sporů 

1. Pokud odběratel, který je spotřebitelem dle zákona 
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve zněni 
pozdějších předpisů, nesouhlasí s výsledkem vyřízení 
reklamace u dodavatele, je oprávněn obrátit se na Českou 
obchodní inspekci (ČOl), jako na subjekt mimosoudního 
řešení spotřebitelských sporů. Informace lze získat na 
webových stránkách ČOl www.coi.cz. 

VI. Závěrečná ustanovení 

1. Reklamace odběratele bude zamítnuta, pokud odběratel 
neprokáže, že dodávka pitné vody nebo odvádění 
odpadních vod mělo vady. Dále bude reklamace zamítnuta 
v případě, že odběratel vadu neoznámí bez zbytečného 
odkladu poté, kdy vadu zjistil nebo při vynaložení náležité 
péče měl tuto vadu zjistit. 

2. Vostatním se uplatňování reklamací, pokud 
v Reklamačním řádu není upraveno jinak, řídí ustanoveními 
zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů. 

3. Reklamační řád nabývá účinnosti dnem 3.11.2020. 



SLU:ZBY MESTA JIHLAVY 
vodovodya kanaUzace 

Pi'floha C. 3 

Sta:ll:ovenf mnozstvl sra'zkovych vod odvadenych do kana:fizace 

Mnozstvi srazkovych vod odvadenych do kanalizace je stanoveno podle prilohy c.16 k Vyhlasce c.428/2001 
Sb., kterou se provadi Zakon c. 274/2001 Sb. 
Povinnost platit za odvadeni srazkovych vod do kanalizace pro verejnou potrebu se nevztahuje na plochy dalnic, silnic, mistnich komunikaci a 
ucelovych komunikaci verejne pristupnych, plochy drah celostatnich a regionalnich vcetne pevnych zaFizeni potFebnych pro prime zajisteni 
bezpecnosti a plynulosti drazni dopravy, zoologicke zahrady a plochy nemovitosti urcenych k trvalemu bydleni a na domacnosti. 

Cfslo odberneho mfsta 1050195 

Adresa odberneho mfsta Ke Skalce 1881/30, Jihlava 

Odberatel Cesky statisticky urad 

Na padesi3tem 3268/81, 10000 Praha 

Katastralnf uzemf Jihlava I Parcelnf cfslo 
1 3959 

Zpusob vypoctu srazkovych vod: Dlouhodoby srazkovy uhrn v m/rok x soucet redukovanych zpoplatnenych ploch v m2. 

Vy pocet srazkovych vod pro vyuctovani: 

D.fUh plochy Plocha 
m2 

Odtokovy Redukovan.a 
soucinitel ploCha m2 

(p/ochaxsotJcinitel) 

1. A - zastavene ploehy a tezee propustne zpevnene ploehy s moznosti 
odtoku do kanalizaee (sHeehy budov, asfalt, sparovana dlazba apod.) 

2. B - lehce propustne zpevnene plochy s moznostf odtoku do 
kanalizace (antuka, sterk, nesparovana dlazba apod.) 

3. C - plochy kryte vegetacf s moznostf odtoku do kanalizace 
(travnfk, zahrada,park apod.) 

4. Soucet reduko.vanych:ploch .!rn2) 

5. , Dlouhodoby srazkovy nor~a l (m/rok) 

\lypoeten.emnoZstviodvadenych sraikovych vod"kvyuctovanf (m3/rok) 
6. 

308 0.9 

241 0.4 

582 0.05 

:Zpusobvypoctu;srazkovych vod: Dlouhodobysrazkovyuhrn v m/rok x soucet redukovanychzpoplatnenych ploch .tf 

vm2 : 402 x fJ:6596 j I 

Odberatel prohlasuje, ze uvedl uplne a spravne udaje 

dne -7 -04- 2021 

Jmeno, funkce: 

1c. BltUlb.. (({O t<.C-OVt( 
Filt/beJ Iw crdbOf'iAJ '- . / 
11 O~!(}h.~~·IU! 1 hi k,d c£:. U 

Razftko: 

Pod pis odberatele ............... , . ........... V ............. .. 
I 

277.2 

96.4 

29.1 

402 

0.6596 

2&5 

I 
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