
SMLOUVA Č.: 100377
O DODÁVCE PITNÉ VODY A ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍ VODY

uzavřena dle zák. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a převáděči vyhl. č. 428/2001 Sb. v platném zněni

Dodavatel: Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682. IČ 
47 67 46 52, DIČ CZ47 67 46 52, bankovní spojeni: KB Vsetin, č.ů. 2504851/0100, zastoupená zaměstnancem:

Vlastník připojené stavby nebo pozemku Odběratel: ■
(dále jen "vlastník nemovitosti") čís lo: 6401676 čís lo : 6401676

Č eská repub lika -K atastrá ln í úřad pro Z lín ský  kraj Č eská re pub lika -K a tas trá ln í úřad pro Z línský kra j

76001 Z lín
76001 z im  S í j 0

Za s t.: Ing. Š těpán Form an, ředite l ř  S 3  ř
IČ: 71185216  D IČ : Q É S - H

Adresa pro zasílání písemností: Výpis z Registm ekonomických subjektů ČSÚ

Č eská repub lika -K a tastrá ln í úřad pro  Z lín ský  kraj
Zas t.: Ing. Š těpán  Fo rm an , ředite l

třída  T o m áše  Bati 1565

76001 Z lín B ankovn í spo je n í: č ís lo  účtu  /  kód banky: 32023661 /  0710

Místo plnění: v iz  P říloha č. 1 "S eznam  odběrných  m íst", k te rá  je  nedílnou součás tí té to  sm lou vy

Předmět smlouvy: Dodávka pitné vody a odváděni a čištěni odpadní vody. V rozsahu a za pcdminek dale stanovených se dodavatel zavazuje odběrateli dodávat pitnou vodu a 
odvádět a čistit odpadni vodu a odběratel se za to zavazuje platit dodavateli vodné a stočné. Součásti této smlouvy jsou Obchodní podmínky pro dodávku vody z vodovodu 
sloužícího veřejné potřebě a odvádění odpadních vod kanalizaci sloužící veřejné potřebě a čištěni odpadních vod, které upravuji práva a povinnosti obou smluvních stran.

Voda dodávaná vodovodní přípojkou:

Způsob  s tan oven i m nožstv í odebrané  vody: | L im it m n ožs tv í dodávané vody: Ú čel dodávky vody:

[~X~| a ) vodom ěrem ; d le  po třeby od běra te le  ke  dni uzavřen í a ) d om ácnost

| b) d le  sm ěrných číse l roční spo třeb y í té to  sm louvy, m ax im á lně  však  v m nožstv í X b) osta tn í

(výp oče t je  nedílnou sou čás tí té to  sm louvy)
I urču jíc ím  kapac itu  vodom ěru /p ro fil p řípo jky

i

Aktuální hodnoty ukazatelů jakosti dodávané pitné vody jsou k dispozici na www.vakvs.cz v oddíle Pitná voda. i
T lakové  pom ěry  v  m ís tě  přípo jky: m ax. 0 ,6  M Pa, m in . 0 ,15 Mpa I
Odvádění a čištění odpadní vody kanalizační přípojkou

O dběra te l vypouští do kanalizace:
[~X~[ a) vodu dodanou vodovodem  b) vodu z  jin ých  zd ro jů  x  | c ) s rážkové  vody

Z p ůsob  s tanoven í m nožstv í odvedené vody

| | a ) m ěřícím  zařízením  odběra te le

| x  | b) s rážkové vod y  určené výpo č tem , k te rý  je  přílohou a nedílnou součás tí té to  sm louvy

| , c) d le  sm ěrných  číse l roční spo tr.

[_j d ) d le  srovna te lného  m ěřeného  p ředchozího  období

| x  e ) d le  m nožstv í vody dodané  p  j  s  p řipočten ím  odpad, vod | s  odečten ím  m nožství

■ z  jin ých  zdro jů  než vodovodu (odborným  výpo č tem ) vo d y  spo třebované v  techno log ickém  procesu

i P oče t trva le  p řipo jených osob:
I____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Jakost vody a lim ity znečištění odpadních vod: Jakost dodávané vody odpovídá platným obecným právním předpisům (zák. 258/20C0 Sb., zákon o ochraně veřejného zdraví a 
vyhl. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, v platném znění). Přípustné míry množství a 
znečištění vypouštěné odpadní vody jsou stanoveny v souladu s kanalizačním řádem, neni-li v léto smlouvě stanoveno jinak. Mira a bilance znečištěni vypouštěných odpadních vod 
odpovídá platným obecným právním předpisům a platnému kanalizačnímu řádu, který je uložen v sidle dodavatele a odběratel má právo do něho nahlížet.

Způsob stanovení ceny vodného a stočného a jejího vyhlášeni: Cenu vodného a stočného stanovuje představenstvo dodavatele v souladu s platnými cenovými předpisy. Ceny 
vodného a stočného budou vyhlášeny dodavatelem v jeho sidle na informační desce, která je přístupná veřejnosti a na internetové adrese www.vakvs.cz v oddíle Cena vody. Ceny 
vodného a stočného dále oznamuje dodavatel místně příslušnému obecnímu nebo městskému úřadu obce, v jejímž obvodu zajišťuje provoz. Dodavatel je oprávněn měnit 
jednostranně cenu vodného a stočného v mezích platných právních předpisů. Změna ceny musí být vyhlášena vždy minimálně 15 dnů před její platností a je  závazná ode dne, který 
bude uveden v oznámení dodavatele o změně. Odběratel je  oprávněn uvedené změny odmítnout a z tohoto důvodu vypovědět smlouvu a závazky z ní vyplývající ve výpovědní 
době, která činí 10 dnů a běží ode dne doručeni výpovědi dodavateli. Pokud odběratel změnu ceny neodmítne a smlouvu a závazky z ni vyplývající nevypovi, tak platí, že se změnou 
ceny souhlasí.

Způsob fakturace a způsob plateb Fakturace  a p la tby  d le  odečtů : ročně ; S p la tn os t faktu ry: 14 dnů od vyst. fak tu ry  !

Z p ůsob  p la teb  fak tu r: P řevodem  z  ba nky Z p ůsob  zasílán í fak tu r: P oštou  I E -m a il: ku .p roz linskra j@ cuzk.cz  i

V ýše  m ěs. zá lohy: 59 40  Kč Z p ůsob  p lacení zá loh : P řevodem  z  ba nky  I Z p ůsob  vrácení přep la tku : p řevodem  na č.účtu  j

S po jovací čísfo S IP O : V ariab iln í sym bol 

pro  p la tbu  zá loh :

3006401676  ’ S p la tn os t zá lohy: do
1

15 d n e  v  m ěsíci i
I

Zajištění závazků:
1. Za neoprávněný odběr podle čl. IX. odst. 1. Obchodních podmínek zaplatí odběratel dodavateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý druh neoprávněného odběru a každý 

zjištěný případ zvlášť.
2. Za neoprávněné vypouštění odpadních vod do kanalizace podle čl. IX. odst. 2. Obchodních podmínek nebo vypouštění odpadních vod do kanalizace bez možnosti kontroly 

jejich kvality a za vypouštění odpadních vod ve vyšší než sjednané teplotě zaplatí odběratel dodavateli smluvní pokutu 5 000,- Kč za každý druh vypouštěni a každý zjištěný 
případ zvlášť.



3. Za vypouštěni odpadních vod do kanalizace ve vyšší koncentrační nebo bilanční hodnotě než bylo sjednáno, zaplatí odběratel dodavateli zvýšené náklady za čištění odpadních
vod vypočtené tak, že za překročení každého ukazatele koncentrační nebo bilanční hodnoty znečištěni o 1% činí tyto smluvní náklady 0,5 % z ceny stočného za dobu, po 
kterou k překročeni docházelo. Nelze-li dobu překračování příslušného ukazatele přesně stanovit, má se za to, že tato doba činí 30 dní.

4. Pokud odběratel vypustí do kanalizace tak znečištěné odpadní vody, že dodavatel na základě tohoto vypouštěni odpadních vod zaplatí poplatek za znečištění odpadních vod, 
zavazuje se odběratel zaplatit dodavateli částku ve výši poplatku, který dodavatel zaplatil (§ 90 zák. 254/2001 Sb.)

5. Za vypouštěni látek, jejichž vniknuti do veřejné kanalizace musí být zabráněno, nebo látek, které nejsou odpadními vodami (víz kanalizační řád) zaplatí odběratel dodavateli
smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč, a to za každý druh takové látky zvlášť a za každý qištěný připad.

6. Odběratel zaplati dodavateli smluvni pokutu ve výši 3 000,- Kč jestliže:
-  neumožni oprávněnému pracovníkovi dodavatele přistup k měřicímu zařízeni, prověřeni jeho stavu a řádný odečet nebo,
-  neumožní oprávněnému pracovníkovi dodavatele přistup ke kontrolnímu profilu směrodatnému pro kontrolu kvality odpadních vod a odběr jejich vzorku nebo,
-  uvede nesprávné údaje ve smlouvě nebo,
-  poruší plombu vodoměru nebo,
-  neoprávněně manipuluje vodoměrem nebo hlavním uzávěrem vody nebo,
-  nezajisti dostatečně vodoměr tak, aby s ním nemohla manipulovat třetí osoba, nebo neochrání vodoměr dodavatele před manipulaci třetí osobou.

7. V případě, že výše škody vzniklé v souvislosti se shora uvedenými skutkovými podstatami smluvních pokut převýší výši smluvní pokuty, je odběratel povinen zaplatit dodavateli
kromě smluvní pokuty i vzniklý rozdíl.

8. Pokud bude odběratel v prodleni s placením vodného, stočného nebo jiné platby, ke které je povinen na základě smlouvy nebo na základě těchto podmínek, pak je odběratel 
povinen zaplatit úrok z prodleni ve výši stanovené právními předpisy.

9. V případě, kdy bude odběratel v prodleni s placením vodného, stočného nebo jiné platby, ke které je povinen na základě smlouvy nebo těchto podmínek a na základě tohoto
prodlení ho písemně vyzve dodavatel k dodatečnému zaplaceni, zavazuje se odběratel zaplatit dodavateli kromě úroku z prodlení i smluvni pokutu ve výši 150,- Kč.

D o b a  p ln ě n í - T a to  sm louva je  uzavřena
na dobu neurč itou  od 05 .12 .2022 ~ ~ |  na dobu urč itou  od do

T a to  sm louva  v  plném  rozsahu nahrazu je  sm lou vu  100377 ze  dne 16 .01 .2004 vče tně  dodatků

Platnost smlouvy skonči uplynutím sjednané doby. Platnost smlouvy uzavřené na dobu neurčitou skonči dohodou smluvních stran, uplynutím výpovědní lhůty nebo odstoupením 
od smlouvy. Výpovědní Ihúta činí 1 měsíc a počítá se od prvého dne měsíce násiedujiciho po doručení výpovědi. To neplatí v případě, kdy odběratel smlouvu vypoví v souvislosti se 
změnou ceny vodného a stočného jak je výše uvedeno, kdy výpovědní Ihúta činí 10 dnů a běži ode dne doručení výpovědi dodavateli. Platnost smlouvy skonči i dnem, kdy osoba 
označená v této smlouvě jako "vlastník nemovitosti" přestane být vlastníkem předmětné nemovitosti, která je místem plnění, pokud s novým vlastníkem nemovitosti nebude sjednáno 
jinak. O této skutečnosti je vlastník nemovitosti povinen dodavatele ihned informovat.

Závěrečná ustanovení:
Místo plněni je místo stavby nebo pozemku připojených přípojkou na vodovod nebo kanalizaci nebo pozemek, v němž se jímka nachází.
V případě, že odběratel uzavírá smlouvu pouze za účelem dodávky vody, jsou ustanoveni této smlouvy a obchodních podmínek týkající se odváděni a čištěni odpadni vody 
neúčinná. V případě, že odběratel uzavírá smlouvu pouze za účelem odvádění a čištění odpadních vod, jsou ustanovení této smiouvy a obchodních podmínek týkající se 
dodávky vody neúčinná. V pňpadě, že odběratel uzavírá smlouvu pouze za účelem odvádění odpadních vod, jsou ustanoveni táto smlouvy a obchcdnich podmínek týkající se 
dodávky vody a čištění odpadni vody neúčinná. V případě, že odběratel uzavírá smlouvu za účelem odváděni odpadních vod svozem odpadu z jimky, jsou ustanovení této smlouvy

obchodních podmínek tykající se vypouštění odpadních vod kanalizační přípojkou do kanalizace neúčinná.
Možnost změn smlouvy: Tato smlouva může být změněna nebo zrušena písemnou formou dohodou stran. Tim není dotčeno ujednání o změně ceny na základě vyhlášeni 
dodavatelem.
Ručeni vlastníka nemovitosti: V případě, kdy vlastník nemovitosti je osoba odlišná od odběratele platí, že se strany dohodly ve smyslu ustanoveni §'8 odst. 7 zák. č. 274/2001 
Sb.. o Vlnovodech a kanalizacích, žs odběratelem je třetí osoba, viastnik nemovitosti však zůstává plně zodpovědný za závazky ze smlouvy a ručí za všechny závazky této třetí 
osoby (odběratele) vzniklé na základě smlouvy. Vlastník nemovitosti prohlašuje, že uspokojí dodavatele, jestliže odběratel dodavateli svůj dluh vzniklý na základě smlouvy nesplní. 
Dodavatel přiiimá vlastníka nemovitosti jako ručitele, viastnik nemovitosti zmocňuje odběratele k úkonům spojeným s běžným provozem přípojky vůči dodavateli (vstup na pozemek, 
kontrola a výměna vodoměrů apod,).
V pripadě. že viastnik vodovodu nebo kanalizace ja  odlišný od dodavatele, je dodavatel ve vztahu k odběrateli odpovědným za všechny závazky, které byly v souladu se 
smlouvou podle § 8 odst. 2 zák. č. 274/2001 Sb. uzavřenou s vlastníkem vodovodu nebo kanalizace a v souladu se zák. č. 274/2001 Sb., přenesené z vlastníka vodovodu,kanalizace 
na dodavatele jako provozovatele.

Ochrana osobních ůdajú: Dodavatel tímto informuje odběratele v souladu s § 3 zák. č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, že shromažďuje a zpracovává jeho osobni údaje, 
které odběratel uved v této smlouvě. Odběratel dává tímto v souladu s § 5 zák. č. 110/2019 Sb. dodavateli, jako správci údajů, souhlas shromažďovat údaje v rozsahu nutném pro 
tuto smlouvu a její zpracováni a uchováni pro účely napínání práv a povinnosti z této smlouvy.
V případě změny platných právních předpisů se právní vztahy vyplývajíc! ze smluvního vztahu mezi odběratelem a dodavatelem řídí obdobnými ustanoveními nové právní úpravy. 
Smlouva je vypracována ve dvou nebo třech stejnopisech s platnosti originálu z nichž po jednom obdrž dodavatel,odběratel a vlastník nemovitosti. Odběratel prohlašuje, že jím 
poskytnutá údaje jsou pravdivé a splnil podminky pro připojení na vodovod a kanalizaci. Odběratel prohlašuje, že byl seznámen s reklamačním řádem a Obchodními podmínkami 
pro dodávku vody z vodovodu sloužícího veřejné potřebě a odváděni odpadních vod kanalizaci sloužící veřéjné potřebě a čištěni odpadních vod. Všechny smluvni strany 
prohlašují, že si smlouvu včetně příloh důkladně přečetly,že smlouva byla uzavřena dle jejich pravé a svobodné vůle,na důkaz čehož ji podepisuji.

P řílohy, k te ré  jso u  nedílnou součás tí sm louvy: O bchodn í podm ínky, P říloha č.1, O svědčení, In fo rm a ce  o pozem ku LV  č. 5253, kú V setín , obec 
V setín , ze  dne  5 .12.2022.

V e  V se tín ě  dne: 05 .12.2022 

P odp is dodavate le : P odp is odběra te le :
Ing. Š těpán Form an, ředitel



Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01
zapsaná u K ra jského soudu v  O stravě, oddíl B, v ložka 682

IČ: 47674652 DIČ : C Z 47674652  B ankovní spo jení: KB V se tín  č.ú .: 2504851 /0100

Seznam odběrných míst ke smlouvě o dodávce pitné vody a odvádění a čištění odpadní vody Příloha č. 1 
Číslo 100377 Strana: 1

ze dne 18.05.2022 
číslo odběratele: 6401676

Poř.č. O dběrné  m ís toO bd . M ísto p lnění U lice Č. dom u Služba

1. 110'576— "7 V setín “ S m e ta n o v a  ” ” ” ”  810  V odné, s točné, S rážkové vody

U kazate le  jakos ti dodávané p itné  vody jso u  v  uvedených  hodno tách : V ápn ík  62 ,5  m g /l, ho řčík  8 ,09 m g/l, dus ičnany 5,78 m g/l 

V las tn ík  vodovodu: V odovody a kana lizace  V setín , a.s.

V las tn ík  vodovodní přípo jky: shodný s v lastn íkem  nem ovitos ti 

V las tn ík  kanalizace: V odovody a kana lizace  V setín , a.s.

V las tn ík  kanalizační přípo jky: shodný s v lastn íkem  nem ovitos ti

V ýpoče t srážkových vod se  s úč inností od 18.5.2022 m ěn í z  důvodu  zm ě ny  d louhodobého  s rážkového no rm álu . O dběrné  m ís to  č. 
110576, zap sané  v  KN LV  č. 5253, S m etanova č.p. 810, kú V se tín , ob ec  V setín .

Výpočet množství srážkových vod

Č íslo  odběru : 110576 Lokalita : 1 - V setín

D louhodobý srážkový no rm á l: 0 ,8357

m 2 k o e f m 2

A ) zas ta věné  p lochy  a těžce  propustné  zpevněné p lochy 508 * 0,9 = 457

C ) lehce  p ropus tné  zpevněné p lochy 0 * 0,4 = 0

F) p lochy  kry té  vege tací 0 * 0,05 = 0

B) vegetačn í s třechy od  5 do  10 cm 0 * 0,6 = 0

D) vegetačn í s tře ch y  od 11 do 30 cm 0 * 0,3 = 0

E) vege tačn í s tře chy  od 31 cm 0 * 0,1 = 0

Součet: 457  * 0 ,8357

C e lk e m : 382 m 3 /  ro k

V e  V se tín ě  dne: 05 .12.2022

D odavate l: O dběra te l:
Ing. Š těpán Form an, ředite l



Vodovody a kanalizace 
Vsetín, a.s.

OBCHODNÍ PODMÍNKY
pro dodávku vody z vodovodu sloužícího veřejné potřebě a odvádění odpadních vod kanalizací 
sloužící veřejné potřebě a čištění odpadních vod

i. Úvodní ustanovení
1. Vzájemný vztah mezi dodavatelem a odběratelem vzniklý na základě smlouvy o dodávce 
pitné vody a odvádění a čištění odpadní vody se řídí obecně závaznými právními předpisy, 
zejména zákonem č. 274/2001 Sb„ o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 
a o změně některých zákonů (dále jen Zákon) a vyhláškou 6.428/2001 Sb., kterou se prová
dí zákon 6. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 
některých zákonů (dále jen Vyhláška), smlouvou o dodávce pitné vody a odvádění a čištění 
odpadní vody (dále jen smlouva) a těmito obchodními podmínkami pro dodávku vody 
z vodovodu sloužícího veřejné potřebě a odvádění odpadních vod kanalizací sloužící veřejné 
potřebě (dále jen podmínky).
2. Tyto podmínky byly schváleny představenstvem společnosti Vodovody a kanalizace 
Vsetín, a.s. a jsou zveřejněny v sídle společnosti, na internetové adrese www.vakvs.cz 
a v obci. v jejímž obvodu společnost zajišťuje dodávku pitné vody a odváděníodpadní vody.

II. Vymezení pojmů
1. Odběratel -  vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodcvod nebo kanalizaci, není- 
II Zákonem stanoveno jinak; u budov v majetku České republiky je odběratelem organizační 
složka státu, které přísluší hospodaření s toutc budovou podle zvláštního zákona: u budov 
u nichž spoluvlastník budovy je vlastníkem bytu nebo nebytového prostoru jako prostorově 
vymezené částí budovy a zároveň podílovým spoluvlastníkem soolečných částí budovy, je 
odběratelem společenství vlastníků. U pozemků nebo budov předaných pro hospodaření 
příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky jsou odběratelem tyto 
osoby. V případě odvádění odpadních vod z jímky se za odběratele považuje vlastník po
zemku, v němž se jímka nachází.
2. Dodavatel -  vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatel, pokud byl 
k uzavírání smluv o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod vlastníkem zmocněn.
3. Vodné -  úplata za pitnou vodu a za službu spojenou s jejím dodáním.
4. Stočné -  úplata za službu spojenou s odváděním, čištěním, nebo jiným zneškodňová
ním odpadních vod.
5. Vodovod -  provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující vodovodní řády 
a vodárenské objekty, jimiž Jsou zejména stavby pro jímání a odběr povrchové nebo pod- 
zemnívody, její úpravu a shromažďování.
6 Kanalizace -  provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující kanalizační 
stoky k odvádění odpadních vod a srážkových vod společně nebo odpadních vod samostat
ně a srážkových vod samostatně, kanalizační objekty, čistírny odpadních vod. jakož i stavby 
k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizace.
7. Vodovodní přípo|ka -  samostatná stavba tvořená úsekem potrubí od odbočení z vodo
vodního řádu k vodoměru, a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozem
ku nebo stavby.
8. Kanalizační přípojka -  samostatná stavba tvořená úsekem potrubí od vyústění vnitřní 
kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě.
9. Zrušení přípojky-fyzické odstranění připojení v bodu napojení na vodovod nebo kana
lizaci.
10. Závada na přípojce -  technický stav přípojky, který nedovoluje další její provoz.
11. Reklamační řád -  stanovení postupu uplatnění práv odběratele z vadné dodávky pitné 
vody a odvádění odpadních vod.
12. Vlastník vodovodní nebo kanalizační přípojky -  v případě přípojek zřízených před 
1.1.2002 Je vlastníkem přípojky vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo 
kanalizaci, neprokáže-li se opak. Vlastníkem přípojek zřízených od 1.1.2002 je osoba, která 
na své náklady přípojku pořídila.

III. Společná ustanovení
1. Pokud je pozemek nebo stavba připojena na vodovod nebo kanalizaci v souladu s práv
ními předpisy, vzniká odběrateli nárok a dodavateli povinnost na uzavření písemné smlouvy 
na dodávku vody a 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. Smluvní strany se zava
zují poskytnout si ve všech věcech týkajících se mezi nimi uzavřené smlouvy přiměřenou 
součinnost.
2. Strany se mohou dohodnout, že odběratelem je třetí osoba, vlastník nemovitosti však 
zůstává plně zodpovědný za závazky ze smlouvy a ručí za všechny závazky této třetí osoby 
(odběratele) vzniklé na základě smlouvy. Vlastník nemovitosti prohlašuje, že uspokojí doda
vatele, jestliže odběratel dodavateli svůj dluh vzniklý na základě smlouvy nesplní. Dodavatel 
přijímá vlastníka nemovitosti jako ručitele. Vlastník nemovitosti zmocňuje odběratele k 
úkonům spojeným s běžným provozem přípojky vůči dodavateli (vstup na pozemek, kont
rola a výměna vodoměrů apod.).
3. Určení množství odebrané vody nebo odváděných od oadnícii vod ss stanoví měřidlem, 
pokud není ve smlouvě stanoveno jinak. Není-li měřidio osazeno, je-li nefunkční a při vy
pořádání rozdílu podle výsledku přezkoušení měřidla, se množství určí v souladu se 
Zákonem, smlouvou a těmito podmínkami.
4. Odečíy měřícího zařízení jsou buď fakturační, které slouží k vystaven: daňového dokla
du, nebo kontrolní tj, ke kontrole funkce měřidla, nebo k pomocnému určení množství, 
které nezakládají vznik zdanitelného plnění. Odečty jsou prováděny osobně nebo dálkovým 
přístupem.
5. Pokud není měřidlo v době odečtu přístupné a odběratel na dodavatelem ponechaném 
tiskopise nenahlásil do tří pracovních dnů jeho stav. je dodavatel oprávněn vyúčtovat (vy
fakturovat) množství dodané vody nebo odvedených odpadních vod nebo obojí na základě 
odhadu z průměrné spotřeby za minulé období popř. jiným způsobem dle vyhlášky. Období 
odečtu stanovuje jednostranně dodavatel.
6. Odběratel je povinen dbát právních předpisů a technických norem vydaných k zajištění 
správné funkce vnitřního vodovodu a vnitřní kanalizace a řídit se při zajišťování funkce 
vnitřního vodovodu a vnitřní kanalizace pokyny dodavatele. Dodavatel má právo provést 
prohlídku a kontrolu odběrného místa za účelem zjištění, zda je v souladu s právními před
pisy a technickými normami. V případě, že technický stav odběratelova zařízení neodpovídá 
právním předpisům a technickým normám tak, že může způsobit pokles nebo kolísání tlaku 
vody ve vodovodní síti, zpětné vniknutí vody z jiného zdroje do zařízení dodavatele, ohrozit 
zdraví, bezpečnost osob nebo majetek, je povinen odběratel tyto závady odstranit. 
Odběratel je Dovinen neohrozit kvalitu vody ve vodovodu provozováním vnitřního vodovo
du a dodržovat kanalizační řád. V případě porušení těchto povinností uhradí odběratel doda
vateli způsobenou škodu.

IV. Práva a povinnosti odběratele
1. Odběratel je povinen prokázat vlastnictví pozemku nebo stavby připojené na vodovod 
nebo kanalizaci nebo vlastnictví pozemku, v němž se jímka nachází. Doklad o vlastnictví je 
přílohou smlouvy.
2. Odběratel je povinen před uzavřením smlouvy poskytnout dodavateli potřebnou tech
nickou dokumentaci zařízení v souvislosti s dodávkou vody a odváděním odpadních vod, 
dále pak údaje o rozdělení objektu na domácnosti a ostatní a výměry odkanalizovaných 
ploch pro srážkovou vodu. Odběratel je povinen do 10 dnu hlásit všechny technické, účetní, 
daňové, evidenční, majetkové a právní změny v souvislosti se smlouvou.
3. Odběratel je povinen umožnit dodavateli přístup k jímce, přípojce a měřidlu. Je povinen 
chránit je před poškozením a bez zbytečného odkladu oznámit dodavateli Jejich závady. 
Jakýkoliv zásah do měřidla bez souhlasu dodavatele je nepřípustný a dodavatel má právo 
jednotlivé části měřidla zajistit proti neoprávněné manipulaci. Byla-ll nefunkčnost nebo 
poškození měřidla způsobena nedostatečnou ochranou měřidla odběratelem nebo přímým 
zásahem odběratele vedoucím k poškození měřidla, hradí újmu a náklady spojené s výmě
nou nebo opravou odběrate;.
4. Pokud přípojka prochází před připojením na vodovod nebo kanalizaci ořeš pozemek, 
stavbu nebo příoojkú jiného vlastníka ís výjimkou veřejného prostranství), anebo pokud se 
jímka nachází v pozemku Jiného vlastníka, je odběratel povinen dodavateli výkon práv vy
plývajících z předchozího odstavce zajistit.
5. Odběratel sí může na svůj náklad osadit na vnitřním voaovodu vlastní podružný vodoměr. 
Odpočet z podružného vodoměru nemá vliv na určení množství dodané vody dodavatelem.
6. Pokud není uvedeno jinak, odběratel může odebírat vodu z vodovodu nebo vypouštět 
odpadní vody do kanalizace pouze pro potřebu připojené nemovitosti a v souladu se smlou
vou. Odběratel je oprávněn jen s písemným souhlasem dodavatele dodávat vodu nebo 
odvádět odpadní vody svým vodovodním a kanalizačním zařízením dalším odběratelům.
7. Pokud je vodoměr umístěn v šachtě, je odběratel povinen zajistit, aby tato šachta byla 
přístupná a odvodněná.
8 Ukončení odběru vody nebo odvádění odpadních vod oznámí odběratel dodavateli 
písemně nejméně 10 dní předem a umožní dodavateli přístup k měřícímu zařízení, uzá
věrům a šachtě přípojky. Ukončení odběru vody nebo odvádění odpadních vod provede 
dodavatel na náklady odběratele.
9. Předchozí odběratel je povinen uhradit všechny závazky vzniklé do doby ukončení smlouvy.
10. V případě, že dojde k ukončení smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod 
kanalizací a současně nebude uzavřena nová smlouva o dodávce vody a odvádění odpad
ních vod kanalizací, je odběratel povinen na své náklady zajistit přerušení napojení vodo
vodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci.
11. Odběratel, který Je současně spotřebitelem, má právo na mimosoudní řešení spotřebi
telského sporu ze smluvního vztahu s dodavatelem nebo sporu vzniklého v souvislosti 
s nabídkou služeb nebo v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy, a to včetně sporů 
týkajících se smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod. Věcně příslušným subjek
tem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je Česká obchodní inspekce, internetová 
adresawww.coi.cz.

V. Práva a povinnosti dodavatele
1. Dodavatel nesmí při uzavírání smlouvy jednat v rozporu s dobrými mravy, zejména 
nesmí odběratele diskriminovat. Dodavatel je oprávněn údaje uvedené odběratelem ve 
smlouvě přezkoumat a má právo požadovat změnu smlouvy v souladu se zjištěnými sku
tečnostmi.
2. Dodavatel je povinen osadit na vodovodní přípojku odběratele vodoměr podle technic
kých podmínek odběru vody zejména podle výše průměrného a maximálního průtoku. 
Vlastníkem vodoměru je dodavatel, který provádí jeho osazení, údržbu a výměnu.
3. Zrušení přípojky (pokud je to technicky možné) schvaluje a provádí dodavatel na žádost 
a náklady odběratele.
4. Provozovatel je oprávněn přerušit nebo omezit dodávku vody nebo odvádění odpadních 
vod bez předchozího upozornění jen v případech živelní pohromy, při havárii vodovodu 
nebo kanalizace, vodovodní přípojky nebo kanalizační přípojky nebo při možném ohrožení 
zdraví lidí nebo majetku.
5. Dodavatel je oprávněn přerušit nebo omezit dodávku vody nebo odvádění odpadních 
vod do doby, než pomine důvod přerušení nebo omezení,
a) při provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních pracích,
b) ne vy hovu je-l i zařízení odběratele technickým požadavkům tak, že jakost nebo tlak vody 

ve vodovodu může ohrozit zdravía bezpečnost osob a způsobit škodu na majetku,
c) neumožní-li odběratel provozovateli, po jeho opakované písemné výzvě, přístup k vodo

měru, přípojce nebo zařízení vnitřního vodovodu nebo kanalizace za podmínek uvede
ných ve smlouvě,

d) byío-ii zjištěno neoprávněné připojení vodovod ní přípojky nebe karaíizačnf přípojky.
e) neodstraní-li odběratel závady na vodovodní přípojce nebo kanalizační přípojce nebo na 

vnitřním vodovodu nebo vnitřní kanalizaci zjištěné provozovatelem ve Ihutě jím stano
vené. která nesmí být kratší než 3 dny,

f) při prokázání neoprávněného odběru vody nebo neoprávněného 'vypouštění odpadních 
vod,nebo

g) v případě prodlení odběratele s placením podle sjednaného způsobů úhrady vodného 
nebo stočného oo dobu delší než 30 dnů.

6. Přerušení nebo omezení dodávky vody nebo odvádění odpadních vod podle odstavce 5 
těchto podmínek je dodavatel povinen oznámit odběrateli v případě přerušení nebo omeze
ní dodávek vody nebo odvádění odpadních vod
a, podle odstavce 5 písm. b) až g) alespoň 3 dny předem,
b) podle odstavce 5 písm. a) alespoň 15 dnu předem současně s oznámením doby trvání 

provádění plánovaných oprav, udržovacích nebo revizních prací.
7. V případě přerušení nebo omezení dodávky vody nebo odvádění odpadních vod podle 
čl. V odst. 4 a 5 písm. a) těchto podmínek je dodavatel oprávněn stanovit podmínky tohoto 
přerušení nebo omezení a je povinen zajistit náhradní zásobování pitnou vodou nebo ná
hradní odvádění odpadních vod v mezích technických možností a místních podmínek.
8. Dodavatel je povinen neprodleně odstranit příčinu přerušení nebo omezení dodávky 
vody nebo odvádění odpadních vod podle
čl. V odst. 4 nebo 5 písm. a) těchto podmínek a bezodkladně obnovit dodávku vody nebo 
odvádění odpadních vod. V případě, že k přerušení nebo omezení dodávky vody nebo od
vádění odpadních vod došlo podle čl. V odst. 5 písmen b) až g) těchto podmínek, hradí 
náklady s tím spojené odběratel.



9. Dodavatel neodpovídá odběrateli za škody, újmy a ušlý zisk vzniklé nedostatkem tlaku 
vody oři omezeném zásobování vodou pro poruchu na vodovodu, při přerušení dodávky 
elektrické energie, při nedostatku vody nebo z důvodu, pro který je dodavatel oprávněn 
dodávku vody omezit nebo přerušit.
10. Dodavatel má právo zapoěíst si jakékoliv pohledávky, které má vůči odběrateli, a to 
i peněžité proti nepeněžitým, splatné proti nesplatným.

VI. Dodávka vody, stanovení jejího množství
1. Právo na dodávku vody vzniká uzavřením písemná smlouvy na dodávku vody. 
Povinnost dodávky vody je splněna vtokem vody z vodovodu do vodovodní přípojky.
2. Voda dodávaná odběratelům vodovodem musí splňovat požadavky na zdravotní nezá
vadnost pitné vody stanovené zákonem o ochraně veřejného zdraví (č. 258/2000 Sb.).
3. Množství dodané vody měří dodavatel vodoměrem, který je stanoveným měřidlem 
podle zvláštních právních předpisu.
4. Má-!l odběratel pochybnosti o správnosti měření nebo zjistí-li závadu na vodoměru, má 
právo požádat o jeho přezkoušení. Toto právo lze uplatnit nejpozději při výměně vodoměru. 
Tiskopis žádosti je k dispozici u dodavatele. Dodavatel je povinen do 30 dnu ode dne do
ručení žádosti zajistit přezkoušení vodoměru u subjektu oprávněného provádět státní mst- 
rologickou kontrolu měřidel, přičemž odběratel je povinen poskytnout dodavateli k odečtu 
I výměně vodoměru nezbytnou součinnost. Výsledek přezkoušení oznámí dodavatel nepro
dleně písemně odběrateli. Žádost o přezkoušení neodkládá povinnost únrady vyúčtovaného 
vodného.
5. Pokud dle výsledku přezkoušení budou údaje vodoměru splňovat stanovené požadavky, 
hradí náklady spojené s přezkoušením a výměnou vodcměru odběratel, v opačném případě 
hraaítyto náklady dodavatel.

Vli. Odvádění, čištění a měření odpadních vod
1. Právo na odvádění odpadních vod vzniká uzavřením písemné smlouvy na odvádění 
odpadních vod. Odvedení odpadních vod z pozemku nebo stavby je splněno okamžikem 
vtoku odpadních vod z kanalizační přípojky do kanalizace nebo vyčerpáním odpadních vod 
z jímky odběratele v místě plnění fekálním vozem dodavatele a provedením svozu do kanali
zace.
2. Kanalizací mohou být odváděny odpadní vody jen v limitech znečištění a v množství 
stanoveném v kanalizačním řádu a ve smlouvě o odvádění odpadních vod. V případě, že je 
kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod, není dovoleno vypouštět do této kanalizace 
odpadní vody přes septiky a čistírny odpadních vod, pokud se nejedná o čistírny odpadních 
vod k odstranění znečištění, které převyšuje limity znečištění uvedené kanalizačním řádem. 
Nedodrženítéto povinnosti je klasifikováno jako závada na přípojce.
3. Množství odpadních vod vypouštěných do kanalizace měří odběratel svým měřicím 
zařízením, jestliže to stanoví kanalizační řád. Umístění a typ měřícího zařízení se určí ve 
smlouvě, nedojde-li k dohodě, určí umístění a typ měřícího zařízení vodoprávní úřad. 
Dodavatel je oprávněn průběžně kontrolovat funkčnost a správnost měřícího zařízení.
4. Má-li dodavatel pochybnosti o správnosti měření nebo zjistí-li závadu na měřicím zaří
zení, má právo požádat o jeho přezkoušení. Odběratel je povinen na základě písemné žádos
ti dodavatele do 30 dnů od doručení žádosti zajistit přezkoušení měřícího zařízení u autori
zované zkušebny. Výsledek přezkoušení oznámí písemně odběratel neprodleně dodavateli. 
Žádost o přezkoušení neodkládá povinnost úhrady vyúčtovaného stočného.
5. Pokud není množství vypouštěných odpadních vod měřeno, předpokládá se, že odběra
tel, který odebírá vodu z vodovodu, vypouští do kanalizace takové množství vody, které 
odpovídá zjištění na vodoměru nebo směrným číslům roční potřeby vody, pokud nejsou 
instalovány vodoměry. V případě, kdy je měřen odběr z vodovodu, ale je také možnost odbě
ru z jiných zdrojů, použijí se ke zjištění spotřeby vody směrná čísla roční potřeby nebo se 
k naměřenému odběru z vodovodu připočte množství vody získané z jiných zdrojů.
6. Jestliže odběratel vodu dodanou vodovodem zčásti spotřebuje bez vypuštění do kanali
zace a toto množství je prokazatelně větší než 30 m3 za rok, zjistí se množství vypouštěné 
odpadní vody do kanalizace buď měřením, nebo odborným výpočtem podle technických 
propočtů předložených odběratelem a ověřených dodavatelem, pokud se předem dodavatel 
s odběratelem nedohodli jinak. Nebude-li množství spotřebované dodané vody nevy- 
pouštěné do kanalizace měřeno vodoměrem odběratele umístěným na samostatné odboč
ce, je odběratel povinen prokázat dodavateli množství spotřebované dodané vody nevy- 
pouštěné do kanalizace jiným vhodným způsobem tak. aby bylo možné provést odborný 
výpočet.
7. VypouStf-li odběratel do kanalizace vodu z jiných zdrojů než z vodovodu a není-ll možno 
zjistit množství vypouštěné odpadní vody měřením nebo jiným způsobem stanoveným 
prováděcím právním předpisem, zjistí se množství vypouštěných odpadních vod odborným 
výpočtem ověřeným dodavatelem.
8. Výpočet množství neměřených srážkových vod odváděných do kanalizace musí být 
uveden v příloze smlouvy. Odvedené srážkové vody jsou vypočítávány za každou nemovi
tost. ze které jsou Tyto vcdy odvedeny přímo přípojkou, nebo přes volný výtok do uliční 
vpusti do kanalizace.
3. Odběratel je povinen v místě a rozsahu stanoveném kanalizačním řádem kontrolovat 
míru znečištěnívypouštěných odpadních vod do kanalizace. Četnost, charakter, požadova
né ukazatele a místo odběru vzorků (dále jen stanovení parametrů) určuje dodavatel. 
Případné stanovení parametrů je součástí smlouvy a stanovuje ho dodavatel. Odběratel 
zajistí doručení výsledku rozboru zpracovaného akreditovanou laboratoří do 10 dnů od data 
vystavení protokolu.
10. Dodavatel může provést sám, je-li oprávněný, nebo prostřednictvím oprávněného sub
jektu, kontrolní odběr vzorků vypouštěných odpadních vod. Překročení stanovených limitů 
je porušením smlouvy a dodavatel může výsledek rozborů použít jako podklad pro stanove
ní smluvní pokuty. Náklady na odběra rozbor hradfvtomto případě odběratel.
11. Odpadní vody, které k dodržení nejvyšší míry znečištění podle kanalizačního řádu vyža
dují předchozího čištění, mohou být do kanalizace vypouštěny jen přes čistící zařízení nebo 
s povolením vodoprávního úřadu. Povolení muže být uděleno jen tehdy, bude-li zajištěno 
vyčištění těchto vod na míru znečištění.
12. Pokud se dodavatel zavázal smlouvou I k čištění odpadních vod, čistí odpadní vody 
prostřednictvím mechanicko -  biologické čistírny odpadních vod.

Vlil. Cena, platební podmínky, doručování
1. Právo na vodné vzniká vtokem vody do potrubí napojeného bezprostředně za vodo
měrem. není-li vodoměr, vtokem vody do vnitřního uzávěru připojeného pozemku nebo 
stavby, popřípadě do uzávěru hydrantu nebo výtokového stojanu. Právo na stočné vzniká 
okamžikem vtoku odpadních vod do kanalizace nebo okamžikem vyčerpání odpadních vod 
z jímky odběratele v místě plnění fekálním vozem dodavatele.

2. Vodné a stočné má jednosložkovou nebo dvousložkovou formu a je stanoveno v souladu 
s platnými právními předpisy. Je-li stanovena dvousložková forma vodného a stočného 
a odběratel neodebere v příslušném zúčtovacím období dodávanou vodu nebo nevypustí 
žádné odpadní vody. je povinen zaplatit dodavateli pevnou složku vodného a stočného.
3. Výši vodného a stočného schvaluje statutární orgán dodavatele. Konkrétní výše a forma 
vodného a stočného je stanovena platným ceníkem.
4. Pokud není při změně ceny proveden dodavatelem odečet, stanoví se spotřeba poměr
ným způsobem na část za původní a novou cenu z denního prdměru za dané období při 
následujícím fakturačním odečtu.
5. Splatnost faktur je 14 dnů od data vystavení. Způsob platby a zasílání faktur Je sjednáno 
ve smiouvě. Dodavatel má právo stanovit zálohový způsob platby do výše předpokládaného 
odběrů pitné vody nebo vypouštění odpadních vod za příslušné období a při změně ceny 
nebo výše odběru nebo vypouštění výši záloh upravit. Způsob platby záloh a vracení 
přeplatku je sjednáno ve smlouvě. Přeplatek lze převést do dalšího fakturačního období.
6. Požadavky odběratele na zálohový, splátkový způsob platby nebo jeho změny, změnu 
splatnosti faktur-daňových dokladů, musí být předem písemně dohodnuty s dodavatelem. 
Dodavatel neodpovídá za škodu a ušlý zisk vzniklé nesprávným označením platby, nebo 
nedoručením platby třetí osobou.
7. Písemnosti jsoú zasílány na doručovaní adresu odběratele (plátce faktur), určenou ve 
smlouvě. Má se za to. že došlá zásilka odeslaná s využitím Drovozovatele poštovních služeb 
došla třetí pracovní den po odeslání, pokud k doručení prokazatelně nedošlo už dříve.

IX. Neoprávněný odběr vody a vypouštění odpadních vod
1. Neoprávněným odběrem vody z vodovodu je odběr
a) před vodoměrem,
b) bez uzavřené písemné smlouvy o dodávce vody nebo v rozporu sní,
c) přes vodoměr, který v důsledku zásahu odběratele odběr nezaznamenává nebo zazna

menává odběr menší, než je odběr skutečný, nebo
d) přes vodoměr, který odběratel nedostatečně ochránil před poškozením.
2. Neoprávněným vypouštěním odpadních vod do kanalizace je vypouštění
a) bez uzavřené písemné smlouvy o odvádění odpadních vod nebo v rozporu s ní,
b) v rozporu s podmínkami stanovenými pro odběratele kanalizačním řádem, nebo
c) přes měřicí zařízení neschválené dodavatelem nebo přes měřicí zařízení, které v důsled

ku zásahu odběratele množství vypuštěných odpadních vod nezaznamenává nebo za
znamenává množství menší, než je množství skutečné.

X. Zajištěni závazků
1. Za neoprávněný odběr podle čl. IX. odst.1. těchto podmínek zaplatí odběratel dodavateli 
smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý druh neoprávněného odběru a každý zjištěný 
případ zvlášf.
2. Za vypouštění látek, jejichž vniknutí do veřejné kanalizace musí být zabráněno nebo 
látek, které nejsou odpadními vodami (viz kanalizační řád) zaplatí odběratel dodavateli 
smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč, a to za každý druh takové látky zvlášf a za každý zjištěný 
případ. Uvedené platí i pro vypouštění odpadních vod do jímky v případě smluvně sjedna
ného svozu.
3. Za neoprávněné vypouštění odpadních vod do kanalizace podle čl. IX. odst. 2. těchto 
podmínek (vyjma případy uvedené v čl. X. odst. 2 obchodních podmínek) nebo vypouštění 
odpadních vod do kanalizace bez možnosti kontroly jejich kvality a za vypouštění odpadních 
vod ve vyšší než sjednané teplotě zaplatí odběratel dodavateli smluvní pokutu 5 000 Kč za 
každý druh vypouštění a každý zjištěný případ zvlášť.
4. Pokud odběratel vypustí do kanalizace tak znečištěné odpadni vody, že dodavatel na 
základě tohoto vypouštění odpadních vod zaplatí poplatek za znečištění odpadních vod, 
zavazuje se odběratel zaplatit dodavateli částku ve výši poplatku, který dodavatel zaplatil 
(§ 90 Zák. 254/2001 Sb.)
5. Odběratel zaplatí dodavateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč jestliže:
-  neumožní oprávněnému pracovníkovi dodavatele přístup k měřícímu zařízení, prověře

ní jeho stavu a řádný odečet nebo,
-  neumožní oprávněnému pracovníkovi dodavatele přístup ke kontrolnímu profilu směro

datnému pró kontrolu kvality odpadních vod a odběr jejich vzorku nebo.
-  uvede nesprávné údaje ve smlouvě nebo,
-  poruší plombu vodoměru nebo,
-  neoprávněně manipuluje vodoměrem nebo hlavním uzávěrem vody nebo,
-  nezajistí dostatečně vodoměr tak. aby s ním nemohla manipulovat třetí osoba, nebo 

neochrání vodoměr dodavatele před manipulací třetí osobou.
6. Dodavatel má právo vedle sjednané smluvní pokuty i na náhradu škody vzniklé z poru
šení povinnost!, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. Oba nároky může dodavatel uplat
nit vůči odběrateli v celém rozsahu.
7. Pokud bude odběratel v prodlení s placením vodného, stočného nebo jiné platby, ke 
které je povinen na základě smlouvy nebo na základě těchto podmínek, pak je odběratel 
povinen zaplatit úrckz prodleníve výši stanovené právními předpisy.
8. V případě, kdy bude odběratel v prodlení s placením vodného, stočného nebo jiné plat
by. ke které je povinen na základě smlouvy nebo těchto podmínek a na základě tohoto pro
dlení ho písemně vyzve dodavatel k dodatečnému zaplacení, zavazu|e se odběratel zaplatit 
dodavateli kromě úroku z prod lení i smluvní pokutu ve výši 150 Kč.
9. V případě, že vlastník nemovitosti je osoba odlišná od odběratele, ručí vlastník nemovi
tosti za závazky odběratele vzniklé v souvislosti s touto smlouvou.

XI. Reklamace
Odběratel má právo uplatňovat u dodavatele práva z vadné dodávky vody nebo z vadného 
odvádění vody nebo z vadného čištění odpadní vody. Odběratel přitom postupuje v souladu 
s reklamačním řádem, který je zveřejněný na internetové stránce dodavatele www.vakvs.cz.

XII. Závěrečná ustanovení
1. Vztahy mezi dodavatelem a odběratelem, které nejsou výslovně upraveny smlouvou, 
těmito podmínkami, Zákonem nebo Vyhláškou se řídíobecně závaznými právními předpisy.
2. Smlouva nabývá platnosti podpisem osob oprávněných zastupovat smluvní strany. 
Smlouva nabývá účinnosti dnem uvedeným ve smlouvě.
3. Při uzavření smlouvy vycházely smluvní strany z Informací platných a aktuálních ke dni 
uzavření smlouvy. Aktuální informace zveřejňuje dodavatel na své internetové stránce 
www.vakvs.cz.
4. Tyto obchodní podmínky pro dodávku vody z veře|ného vodovodu a odvádění odpad
ních vod veřejnou kanalizací byly schváleny představenstvem společnosti dne 12.9.2017 
s účinností od 1.10.2017.
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