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Smlouva o dodãvce vody a odvádënI odpadnIch vod ~. SML-2008-001 -000702

(dale jen ,,Smlouva’) uzavrena v souladu s p~isIu~n~’mi ustanovenimi zãkona ö. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanaHzacIch pro verejnou potrebu, v pI.znénI (dale jen ,,zákon’) mezi smiuvnImi stranami:

vlastnIk vodovodu: Vodovody a kanalizace HavlIéküv Brad, a. s., ~i~kova 832, HavII~kUv Brod,
= PSC 58001 , IC: 48173002

vlastnik kanalizace: Vodovody a kanalizace HavlIëki~iv Brod, a. s., 2i~kova 832, Havliëküv Brod,
PSO 58001 , IC: 48173002

(dale spoleôné jen ,,vlastnIkü’), za nëho~ jedná provozovatel oprávnën~’ die § 8 odst. 6 zákona ye vztahu k
odbérateli:

PROVOZOVATEL:

Vodovody a kanalizace HavlIëküv Brod, a. s.
se sIdlem Zi~kova 832, HavlIöküv Brod, 580 01
l~O: 481 73 002 DiO: CZ481 73002
zapsan~’ ye vefejnem rejst~ku, oddui B., vlo±ka 971, u Krajského soudu v Hradci Králove
zastoupen~’: Ing. Jan Kadlec, ~editei a.s.

kontaktnI üdaje:
tel.: 569 430 211, fax: 569 430 299 web: www.vakhb.cz
ID datové schranky: z9egxzy
bankovnI spojeni: Fio banka a.s. öisio üãtu:
(dale jen ,,Provozovatel)
a

ODBERATEL: Mate~ská ~koIa Chotëbo~, B~ezová 272, okres HavlIëkUv Brod
ObchodnI firma:
SIdlo: B~ezovã 272, 58301 Chotöbo~
R~: 70156701 DII~:CZ70156701
Za kterou právné jednã Eva Niklová - ~editeIka
Telefon 569624783
E-mail materska.skola~chot.cz
(dale jen ,,Odbératel)

MAJITEL:
Mèsto Chotëboi
Sidlo: Tr~kU z LIpy 69, 58301 Chotébo~
Provozovatel a Odbératel budou dale spoleöne oznaôováni jako ,,SmluvnI strany’, samostatné pak ka±d~,
jako ,,SmluvnI strana”.

Spoluvlastnictvi
V p~Ipadë spoluvlastnictvi pozemku nebo stavby jednã Odbératel na zãkladé pine mod v zastoupenI
ostatnIch podIlov~’ch spoluvIastnIki~ s vét~inou podIlu na OdbOrném mIsté. Tato plna moc je nedulnou
souöãstI této Smlouvy.

I. Piedmét smiouvy
1. Predmetem této smlouvy je ciprava vztahü, pray a povinnosti mezi Provozovatelem a Odbératelem pri:

-dodávcevody
- odvádënI odpadnIch vod
Uöel dodavky vody a odvádèni odpadnich vod: pro Veiejn9 sektor (ostatnI)
Po~adavek na délenI spotreby na fakture domacnost/ verejn~’(podnikatel):

domácnost % podnikatel %
Vlastn[k vodovodni ptipojky: odbëratel
Vlastn[k kanalizaënI piIpojky: odbêratel
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2. SmluvnI strany se dohodly, ±e mIstem dodávky vody a/nebo odvádèni odpadnIch vod je stavba nebo
pozemek pñpojen~’ prIpojkou na vodovod nebo kanalizaci (dale jen ,,Odbêrné mIsto’):
EvidenënI ëislo Odbèrného mIsta: 329-11301-00000
Adresa odbèrného mista:
Obec: Chotébor GY
Ulice: B~ezová
ö.p.Iparc.c.: 272
k. ü.:

3. Smluvni strany se dohodly, ±e mno±stvI dodávané vody bude zji~t’ováno:
vodomérem umIstën~m v

4. SmluvnI strany se dohodly, ~e mno±stvi odvädèn~’ch odpadnich vod bude zji~t’oväno:
die mno~stvI vody dodané do nemovitosti vodovodem ye v~i zji~téné vodomërem

5. V~’pooet mno~stvI srá±kov~’ch vod odvádén~’ch do kanalizace:
Dlouhodob~’ srá~kov~’ normal: 660,3 mm/rok

Kiasifikace ploch podle § 20 odst.6 zãkona Zpoplatnene Osvobozené od platby za
100,00 srá~kové vody

Druh plochy Odtokov~ Plocha Redukovanã Plocha Redukovaná
souëinitel (m2) plocha (m2) m2 plocha (m2)

zastavéné plochy
A 090 1 443,00 1 298,70 0,00

tè±ce propustné plochy

B Iehce propustné plochy 0,40 900,00 36000 0,00

C plochy kryté vegetaci 0,05 7 025,00 351,25 0,00

Souëet ploch 9 368,00 2 009,95 0,00 0,00

Roënf mno~stvI odvadèn9ch sra~kov9ch vod Q v m3 1 327,00 0,00
= souëet redukovari~ch ploch (Plocha x Odtokov~ souëinitel) v m2 krát dIouhodob~ srã~kov~ normal v mlrok.

V prlpadè, ±e dojde ke zmënë podminek zákona pro osvobozeni ploch od platby za srã±kove vody, je Odbèratel povinen do
15 dn0 pl’edat Provozovateli podklady pro p~isIu~nou zmênu Smiouvy.

SmluvnI strany se dohodly, ±e Provozovatel je oprávnèn üdaj o hodnotè diouhodobého srã±kového
normälu pou±it~’ pro v~’poãet mno~stvI srá±kov9ch vod odvádén~’ch do kanalizace pravidelné aktualizovat
na základé statistick~’ch üdajü poskytnut~’ch ~esk~’m hydrometeorologick~’m üstavem nebo jakoukoliv
jinou organizacI jej nahrazujIcI tak, aby üdaje obsa±ené v této tabulce nebyly star~i ne~ 10 let. Platné
hodnoty dlouhodob~’ch srá~kov~’ch normáiii budou uverejneny prostrednictvim vlastnIch webov~’ch
stránek Provozovatele nebo jin~’m v mIstè obvykl~’m zpOsobem a budou k dispozici na pracovi~tIch
Provozovatele (zákaznická centra).

6. SmluvnI strany se dohodly, ~e limit mno~stvi dodávané vody a prIpustne limity zneöi~tënI odvádèn~’ch
odpadnich vod budou:
Limit mno±stvI dodávané vody:
Mno~stvI urãujici kapacitu vodoméru/profil pripojky: 2,5 m3Ih 1 20 mm
Limit mno~sM vypou~téné odpadnI vody:
Limity mno±stvI a zneëi~tènI odpadnI vody jsou stanoveny die mIstné prIslu~ného Kanalizaöniho ~ãdu,
neni-li v této smiouvé stanoveno jinak. Bilance zneöi~ténI vypou~tên~’ch odpadnich vod je dana souötem
prümerného dennIho mno2stvI odvádên~’ch odpadnich vod a nejvy~I p~ipustné mIry zneëi~ténI.

7. Poãet trvale pripojen~’ch osob pro dodävku vody ëinI die sdéleni odbératele: osob
PoOet trvale pripojen~’ch osob pro odvádéni odpadnIch vod ãinI die sdèleni odbérateie osob

8. Tlakove poméry v mIsté vodovodni prIpojky: minimálnI tlak: 0,15 MPa maximélni tlak: 0,7 MPa
9. Ukazatele jakosti dodavane pitne vody jsou:

Hod nota vápnIku: 30-90 mg/I
Hodnota hoI~öiku: 5-30 mg/I
Hodnota dusiönanü: 50 mg/I

Aktuálni hodnoty ukazatelü jakosti dodávané pitne vody jsou k dispozici na webov~’ch stránkách
Provozovatele.

II. StanovenI ceny vodného a stoëného a zpüsob jejIho vyhlá~enI
1. Stanoveni ceny vodného a stoöneho odpovidá piatn~’m cenov~’m predpisCim.
Ceny vodného a stoOného jsou k dispozici v sidle Provozovateie a na webov~’ch stránkãch www.vakhb.cz.

Iii. PiatebnI podmmnky
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1. Fakturace a piatby die odeôtCi, se splatnosti faktur 14 dnO, pokud nenI dohodnutojinak.

zpüsob tThrady fakturace: P~evodem
zpi~isob ührady p~eplatky: P~evodem
zmëna na “p~evodem” Ano I Ne öIsio üOtu:
Provozovatei si vyhrazuje mo±nost zmeny mésice, Oetnosti odeötu a násiedné fakturace.

2. Smiuvnl strany se dohodly, ±e vodné a stoëné hradI Odbëratei Provozovateli formou záiohov~’ch piateb
a na zákiadé vyOOtováni vodného a sto~ného ye v~i: 5000,-Kë mësIënë
variabilni symbol (SIPO): 32911301
s násiedn~m vyCiëtovánfm lx roOnê se splatnosil do 25. dne násiedujiciho mésice
Piatby budou provádeny: P~evodem
Preplatek koneôného vyüötovãnI vodného a stoöného v limitu do v~e 200 Kö piatby bude pou~it na jeji
ühradu v dai~Im zUëtovacIm obdobI, pokud nebude mezi smiuvnImi stranami dohodnuto jinak. Zb9vajicI
prepiatek bude Odbérateli Provozovateiem vrácen do 15 dn~i ode vyOôtovánI vodného a stoöného. V~e
iimitu mü~e b~’t zv~ena nejv~e o 10% roônè.

IV. Elektronick9 p~enos faktur a dokumentü
ANO Zmënitna~

E-maiiovã adresa pro prenos eIektronick~’ch faktur: materska.skola@chot.cz

V. PodmInky dodávky vody z vodovodu a odvádënI odpadnIch vod kanalizacI

1. Provozovatei se zavazuje za podmInek stanoven~ch obecné závazn~’mi pravnimi predpisy a touto
Smiouvou dodãvat Odbérateli ye sjednaném Odbérném misté z vodovodu pitnou vodu v jakosti
predepsane platn~’mi právnImi predpisy a odvádét kanalizacI odpadnI vody vznikié nakiãdánIm s takto
dodanou vodou, srá~kové vody a odpadnI vody ziskané z jin~’ch zdrojü.

2. Odbératei se zavazuje platit Provozovateli vodné a stoôné v souladu a za podmInek stanoven~’ch touto
Smlouvou. K vodnému a stoönému je Provozovatel opravnen pripoeltat DPH v souladu s pIatn~’mi
pravnImi predpisy.

3. Nedohodnou-li se Smluvni strany jinak, jsou povinny si poskytovat vzajemnã pinéni za podmInek
stanoven~’ch touto Smlouvou ode dne jeji (iôinnosti.

Vi. ProhIã~enh smluvnIch stran

1. Provozovatel prohia~uje, ±e je viastnIkem vodovodü a kanaiizacI pro verejnou potrebu a osobou
oprávnénou k provozovánI vodovodU a kanaiizacI ye smyslu prIslu~n~’ch ustanoveni piatn~’ch pravnIch
predpis~i. PrIpadn~’ odlién~’ vlastnIk je uveden v záhlavI smiouvy.

2. SmluvnI strany prohia~ujI, ±e ve~keré Odaje uvedené v této Smiouvé jsou pravdivé a spravné. Odbératel
dale prohla~uje, ±e spinuje v~echny podmInky stanovené zákonem o vodovodech a kanalizacich pro
pripojeni na vodovod a kanalizaci.

VII. Zpüsob zji~t’ovánI mno~stvI dodané vody a odvãdën~ch odpadnIch vod

1. SmiuvnI strany se dohodly, ±e mno±stvI dodané vody, mno~stvi vypou~tén~’ch odpadnIch vod a
odvãdén~’ch srá±kov~’ch vod bude zji~t’ováno Provozovatelem zpOsobem stanoven~’m v ãlánku I. této
Smlouvy. Mno±stvl dodané vody, vypou~tén~’ch odpadnIch vod a odvãdén~’ch sra~kov9ch vod zji~tène
zpüsobem stanoven~’m v ~iánku I. této Smiouvy je pod kiadem pro vyuãtováni dodãvky vody a vyOötovãni
odvádénI odpadnich vod (fakturaci vodného a stoãného).

2. Neni-li mno~stvI vypou~tén~’ch odpadnIch vod mereno, predpokiada Se, ±e Odbératel, kter~’ odebIrã
vodu z vodovodu, vypou~ti do kanalizace takové mno±stvI vody, které podie odeëtu na vodoméru nebo
podle v~’po~tu v souladu s pIatn~’mi pravnImi predpisy z vodovodu odebral, s pripadn~m pripootenIm
odveden~’ch srã~kov~’ch vod. V prIpade, kdy je meren odbër z vodovodu, ale je take mo±nost odbêru
z jin~’ch zdrojü, pou~ijI se pro zjiétënl spotreby vody smèrnã ölsla roönI potreby nebo se k namerenému
odbéru z vodovodu pripoete mno~stvi vody zIskané z jin~’ch, provozovatelem vodovodu méren~’ch
zdrojü. Z pioch osvobozen~’ch ze zákona od povinnosti platit za odvádéni srá±kov~’ch vod, Odbératel
hradl pouze mno~stvI odvádén~’ch odpadnIch vod zji~téné die véty prvnI bez srá±kov~’ch vod. Takto
zji~téné mno~stvI vypou~tén~’ch odpadnIch vod je podkladem pro vyUOtovánI stoöného (fakturaci
stoëného).

3. Jestli±e Odbératel vodu dodanou vodovodem zOästi spotrebuje bez vypu~ténI do kanalizace a toto
mno±stvi je prokazatelné vèt~I ne~ 30 m3 za rok, zjistI se mno~stvI odpadnich a srá±kov~’ch vod
odvádén~ch do kanalizace bud merenIm, nebo odborn~’m v9poOtem podle technick~ch Udajü
predlo±en~’ch Odbératelem a ovéren~’ch Provozovatelem, pokud se predem Provozovatel s Odbëratelem
nedohodli jinak. Nebude-li mno±stvI spotrebovane dodané vody nevypou~téné do kanalizace mereno
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vodomérem Odbèratele umistèn~’m na samostatné odboöce, je Odbératel povinen prokázat
Provozovateli mno~stvI spoti~rebované dodane vody nevypou~tene do kanaHzace jin~m vhodn~’m
zpüsobem tak, aby bylo mo±né provést odborn~’ v~’poOet.

4. V pripade, ±e je kanalizace ukonöena ëistIrnou odpadnIch vod, neni dovoleno vypou~tét do kanalizace
odpadni vody p~res septiky ani pres iumpy. Poru~enI této povinnosti je klasifikováno jako závada na
prIpojce.

5. Me-li odbératel pochybnosti o sprãvnosti méreni nebo zjisti-li závadu na vodomêru ma pràvo po~ãdat o
jeho prezkouaenI. Toto prãvo Ize uplatnit nejpozdeji p19 v~’mèné vodoméru. Provozovatel je povinnen na
základé pIsemne ±ádosti, uvedené v ReklamaönIm radu Provozovatele, zajistit do 30 dnU ode dne
doruöenI ±ãdosti p~ezkou~enI vodoméru u autorizované zkuaebny, p19 ëem± Odbèratel je povinen
poskytnout Provozovateli k odeOtu I v~’méné vodoméru nezbytnou souOinnost. V~’sledek prezkou~enI
oznámi Provozovatel neprodlené pisemnO odbérateli.

VIII. Zpusob stanoveni vodného a stoëného, fakturace

1. Cena a forma vodného a stoOného je stanovována podle cenov~’ch p~edpisü a rozhodnuti vlastn~ka
vodovodu a kanalizace na prislu~né cenové obdobi, kter~’m je zpravidla obdobi 12 mésIcü. Cena a
forma vodného a stoöného jsou uve~ejnény prostrednictvim webov~’ch strének Provozovatele.

2. Zména cen a formy vodného a stoôného neni pova±ována za zménu této Smiouvy. Pokud dojde ke
zméné ceny nebo formy vodného a sto~ného v prObéhu züötovaciho obdobI, rozdélI Provozovatel
spot!ebu vody v poméru doby piatnosti püvodnI a nové v9~e ceny nebo formy vodného a stoëného.

3. Vodné a stoöné ma jednoslo±kovou nebo dvousio±kovou formu. Jednoslo~ková forma vodného a
stoOného je souëinem ceny a mno~stvi odebrané nebo vypouaténe odpadni vody a srá~kov~’ch vod
stanoven~’m v souladu s touto Smiouvou. Dvouslo~ková forma vodného a stoOného obsahuje slo~ku,
kterã je souöinem ceny podle cenov~’ch predpisu a mno±stvi odebrané nebo vypou~téné odpadni vody
a srá~kov~’ch vod, a pevnou sIo~ku stanovenou v souladu s piatn~mi pràvnImi predpisy. Je-li stanovena
dvouslo±kovã forma vodného a stoöného a Odbératel neodebere v pi~rIsIuaném züôtovacim obdobi
dodávanou vodu nebo nevypustI ±ádné odpadnI vody, je povinnen zaplatit Provozovateli pevnou slo±ku
vodného a stoOného.

4. Pokud Odbératel p19 ühradé plateb za dodávku vody a odvãdënI odpadnich vod neuröI, na kter~’
zévazek pini, pou~ije Provozovatel plnèni nejprve na smiuvnI pokutu, nákiady spojene s vymáháni
pohledávky, pak na üroky z prodieni, a poté na ühradu zbytku nejstaraiho splatného zavazku vüöi
Provozovateli.

5. Provozovatel je oprãvnèn zapoôIst prIpadn9 p~eplatek Odbératele na uhrazenI ve~ker~’ch spiatn~’ch
pohledavek na jin~ch odbérn~’ch mistech tého~ Odbératele. 0 takto proveden~’ch zápoOtech bude
Provozovatel Odbèratele informovat.

6. Povinnost Odbèratele zapiatit Provozovateli penè±ité pinéni podle této Smiouvy je spinena okam~ikem
phpsãnI prIslu~né oãstky ye prospéch bankovnIho üëtu Provozovatele uvedeného na fakture nebo
rozpisu záloh, a to tehdy, je-li platba oznaöena spravn9m variabilnIm symbolem. Neidentifikovateiné
piatby je Provozovatel oprávnén vrãtit zpét na üöet, z nëho~ byly zaslány, Oim~ neni dotOena povinnost
Odbératele spinit závazky die této Smiouvy.

7. Provozovatel je oprávnén jednostrannë zménit v~i a ãetnost zaiohov9ch nebo pravideln9ch piateb a
Oetnost koneëného vyUötovánI podie ãlánku Ill. této Smiouvy tak, aby jejich v9~e a ãetnost odpovidaia
predpokladane v~i vodného a stoãného piaceného Odbérateiem v nésledujicim züôtovacim obdobI.
Pi’edpokládanou v~i vodného a stoöného piaceného Odbérateiem v následujicim züëtovacIm obdobI
stanovi Provozovatel na zãkladé mno±stvI vody dodané Odbérateli a mno±stvi odpadnich vod
odveden9ch pro Odbératele v predchezejicIm züOtovacIm obdobI a na základë piatné ceny a formy
vodného a stoëného.

IX. Odpovëdnost za vady, rekiamace

1. Odbératel je oprávnèn uplatnit vüOi Provozovateli práva z odpovédnosti za vady v souladu s obecnè
závazn~’mi pravnImi predpisy a Reklamaönim i’ãdem Provozovateie. Platné znénI RekiamaOnIho radu je
zv&rejnéno na webov9ch stránkách Provozovateie a je k dispozici v jeho zákaznickém centru. Odbèratel
tImto prohia~uje, ±e byl s ReklamaOnim redem Provozovatele seznamen, a ±e mu porozumél v piném
rozsah u.

2. Jakost pitné vody je urãena piatn~7mi právnImi predpisy, kter~’mi se stanovI po~adavky na zdravotnI
nezávadnost pitne vody a rozsah a ëetnost jejI kontroly.

3. Organ ochrany verejného zdravI mü±e povolit na Oasové omezenou dobu u±iti vody v souladu
s pIatn~’mi právnImi predpisy, která nesplñuje meznI hodnoty ukazateiU vody pitné, s v~jimkou
mikrobiologick~’ch ukazateiü za podmInky, ~e nebude ohro±eno verejné zdravi. Podle mIstnich
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podmmnek mohou b~’t stanoveny odchylné provozné závazné parametry jakosti a tiaku s prihlédnutlm k
technologick~’m podminkãm vodãrensk~ch zai~lzenl a to na Oasovë vymezenou dobu. V takovém
prmpadë budou dotëené ukazatele kvality vody posuzovény ye vztahu k maximálnlm hodnotãm
dotOen~’ch ukazatelO stanoven9ch v rozhodnutl orgánu ochrany verejného zdravI.

4. Vzniknou-Ii chyby nebo omyly pN Uëtováni vodného nebo sto~ného nespravn~m odeOtem, pou±itlm
nesprãvné ceny vodného a stoöného, poãetni chybou apod., mail Odbératel a Provozovatel prãvo na
vyrovnánl nesprávné üôtovan~’ch ãástek. Odbèratel je povinnen uplatnit reklamaci nesprãvné
üOtovan~ch öástek bez zbyteöneho odkladu poté, co mel mo~nost takovou vadu zjistit, a to pisemne
nebo osobnë v zákaznickém centru Provozovatele. NeuplatnI-li v~ak Odbêratel reklamaci nesprãvnè
Uôtovan~’ch öástek nejpozdëji do dne splatnosti prlslu~né faktury, je povinen takovou fakturu uhradit.

5. Provozovatel reklamaci prezkouma a v~’sledek pisemné oznámi Odbèrateli ye lhüté 30 dnü ode dne,
kdy rekiamaci obdr±el. Je-li na základé rekiamace vystavena opravnã faktura, pova~uje se souOasné za
pisemné oznámeni a v~’sledku reklamace.

X. Dal~i práva a povinnosti Smluvnich stran

Odbèratel se zavazuje bez zbyteöného odkladu, nejpozdëji v~ak ye lhi~té 15 dnü ode dne OOinnosti
zmëny, oznámit Provozovateli pIsemné ka~dou zmënu skuteönostl v této Smlouvé uveden~’ch
rozhodn~’ch pro plnënl, je± je piedmétem této Smlouvy. Za rozhodné skuteãnosti se pova±uji zejména
identifikaënl Odaje o Odbèrateli alnebo o Odbérném mIsté a/nebo üdaje pro fakturaci vodného a
stoöného. Do doby spinéni této povinnosti se Odbèratel specifikovan~’ touto smlouvou zavazuje hradit
vodné a stoãné Provozovateli. Vznikne-li nenahlá~enim takové zmény Provozovateli Ojma, je Odbératel
povinen ji v piném rozsahu uhradit.

2. Provozovatel je oprávnèn provádét kontrolu Iimitü zneOi~téni odpadnich vod podle podminek platného
mistnë pilslu~ného Kanallzaöniho iádu, pilpadne povolenI vodoprávniho Uiadu. K v~’zve Odbératele je
Provozovatel povinen poskytnout OdbërateH informace o jakosti pitné vody, povolene mire zneOi~téni
odpadnl vody a povinnostech Smluvnlch stran vypl~’vajicich z Kanalizaënhho iádu, vöetnë zãvazn~’ch
hodnot ukazatelü iimitü zneëi~tëni odpadni vody.

3. Byl-li Smiuvnlmi stranami dohodnut elektronick~’ pienos faktur, budou tyto doruöovány Odbérateli na
emailovou adresu uvedenou v záhlavl této Smiouvy.

4. Odbératei je povinen u±ivat vnitini vodovod a vnitini kanalizaci takov~’m zpüsobem, aby nedo~lo k
ohro±enl jakosti vody ye vodovodu. Odbératel je povinen u~ivat vnitini vodovod a vnitinl kanalizaci v
souladu s technick~’mi po±adavky na vnitini vodovod a vnitini kanalizaci, zejména ye vztahu k pou±lvãnl
materiálü pro vnitini vodovod. PotrubI vodovodu pro veiejnou potiebu vöetné jeho pilpojek a na né
napojen~ch vnitinlch rozvodü nesmI b~’t propojeno s vodovodnIm potrubim z jiného zdroje vody, ne~ je
vodovod pro veiejnou potiebu. Odbératel je dale povinen ildit se pu vypou~téni odpadnlch vod platn~’m
Kanalizaãnim iádem a respektovat závazné hodnoty ukazatelü limitii zneOi~téni odpadni vody v tomto
KanalizaOnim iádu uvedené. Kanalizaëni iäd je k dispozici na webov~’ch strãnkách Provozovatele a v
zãkaznick~’ch centrech Provozovatele. Odbératel je dale povinen v mIsté a rozsahu stanoveném
KanalizaOnim iádem kontrolovat limity zneôi~ténh vypou~tén~ch odpadnIch vod do kanalizace a doruöit
Provozovateli v originale nebo ovëiené kopii protokol a v~’sledclch takové kontroly provedené k tomu
opravnénou osobou do 30 dnü ode dne doruöenh takového protokolu Odbèrateli. Neprovede-li
Odbëratel tuto kontrolu v souladu s KanalizaOnlm iãdem, je Provozovatel opravnén provést takovou
kontrolu sam nebo prostiednictvmm tietI osoby a v~’sledek takové kontroly pou±lt jako podklad pro
pulpadné stanoveni smluvni pokuty die Ol. XI. této Smiouvy. Odbératel je v takovém pilpade povinen
uhradit Provozovateli nékiady takové kontroly.

5. Vodomér ke zji~t’ovánl mno±stvi odebirané vody a mëiicl zailzenl Odbëratele ke zji~t’ovánl mno±sM
vypou~tén~’ch odpadnich a odvádén~’ch srá~kov~ch vod podléhá üiednimu ovéienl podie piatn~ch
prãvnlch piedpisü a toto ovëiovánl je povinen zajistit v pilpadé vodoméru na své naklady Provozovatel
a v pulpadé méiiciho zailzeni Odbèrateie ke zji~t’ovani mno±stvi vypou~tén~’ch odpadnich a
odvádën~ch sra±kov9ch vod Odbèratel. Dodavky a siu±by souvisejicI se ziizenim, provozem a
zru~enlm mëiiclho zailzeni ye viastnictvl Odbératele provede Provozovatel za uplatu a v rozsahu a za
podminek stanoven~’ch dohodou Smluvnlch stran.

6. Odbératel je povinen umofrit Provozovateli puistup k vodoméru, zejména za Uöelem provedenI odeôtu z
vodoméru a kontroly, opravy nebo v~’mény vodoméru, chránit vodomér pied poékozenlm, ztrátou nebo
odcizenim, vOetné zailzenl pro daikov~’ odeëet a dalélho piisiu~enstvi vodoméru, montã±nh plomby a
plomby prokazujici üiedni ovéienh vodoméru podle obecnè zavazn~7ch právnich piedpisü a bez
zbyteöného odkladu prokazatelné oznámit Provozovateli jejich po~kozenl ãi zavady v méienl. ByIa-ii
nefunkönost vodoméru nebo po~kozenl vodoméru, zaiizeni pro dálkov~’ odeöet Oi dal~iho pilsiu~enstvl
vodoméru nebo montá2ni piomby a plomby prokazujici Oiednl ovéienl vodoméru podle obecnè
závazn~ich prãvnich piedpisü zpOsobeno nedostateönou ochranou Odbératelem nebo piim~’m zãsahem
Odbérateie, hradi Ujmu a nãklady s timto spojene Odbératel. Jak~’koliv zásah do vodoméru, zaiizenI pro
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dälkov~’ odeöet ëi daI~iho p~ris~u~enstvI vodoméru nebo montá2nI plomby a plomby prokazujIci ü~ednI
overeni vodoméru bez souhlasu Provozovatele je neprIpustn~’. Provozovatel ma právo zajistit jednotlivé
ãásti vodoméru nebo jeho prIsIu~enstvI proti neoprävnéne manipulacL Odbératel je povinen dodr±et
podmInky umIsténi vodoméru stanovené Provozovatelem. Pokud je vodomér umIstèn v ~achté, je
Odbëratel povinen zajistit, aby tato ~achta byla Provozovateli prIstupna a odvodnéná. Je-li ~achta HumIsténa na misté verejnosti prfstupném, ma Odbératel právo p0 dohodé s Provozovatelem ~achtu
zajistit proti neoprãvnénému vniknuti; tim nenI dot~ena povinnost jejiho zpristupñováni Provozovateti.
Pokud pripojka nebo vnitrnI vodovod nevyhovuje po±adavküm pro montá~ vodoméru, je Odbératel
povinen na vyzvánI Provozovatele provest v primerene thtité potrebné Qpravy. Je-li mno~sM
vypou~tén~’ch odpadnich a odvádèn~ch srá~kov9ch vod mereno mericim zarizenim Odbératete, je
Provozovatel oprãvnén prübé~né kontrolovat funkOnost a správnost mériciho zarizenI a Odbératel je
povinen umo±nit Provozovateli pristup k tomuto mericimu zarIzeni. Pristup k vodoméru nebo mericImu
zarizeni Odbératele je Odbératel povinen umo~nit Provozovateli v nezbytném rozsahu a tak, aby byly
dodr±eny po±adavky bezpeãnosti a ochrany zdravI pri prãci stanovené obecné závazn~’mi právnimi
predpisy.

7. SmluvnI strany se dohodly, ~e v dOvodn9ch pripadech je Odbèratel povinen umo~nit Provozovateli na
zãk!adé jeho v9zvy v nezbytnem rozsahu pristup k vodovodni a kanalizaãnI prIpojce nebo k vnitrnImu
vodovodu a vnitrni kanalizaci, zejména za üöelem kontroly u~iváni vnitrniho vodovodu a vnitrnI
kanalizace a plnéni podminek stanoven~’ch touto Smlouvou nebo obecné závazn~’mi právnimi predpisy.

8. Provozovatel je oprávnén preru~it nebo omezit dodávku vody nebo odvädéni odpadnIch vod za
podminek stanoven9ch zákonem.:

9. VlastnIkem vodoméru je vlastnIk vodovodu, s v~’jimkou pripadu, kdy prede dnem nabyti üöinnosti
zákona o vodovodech a kanalizacIch se prokazatelné stat vlastnikem vodoméru Provozovatel. DaI~I
podminky mereni a zpOsobu zji~t’ovánI dodãvané vody a odvädèn~’ch odpadnich vod jsou upraveny
zákonem o vodovodech a kanalizacIch a provádécimi predpisy k tomuto zékonu.

10. Pokud je zrIzen na vodovodni pripojce po~ãrni obtok, Ize ho vyu~ivat v~hradné pro prime ha~enI po±áru
nebo pri po±ärnich revizIch a to v9luöné osobou k tomu oprávnènou. Pokud dojde k tomuto vyu~itI a v
souvislosti s tim k poru~eni plomby, je Odbératel povinen tuto skuteãnost neprodlené oznámit pIsemné
Provozovateli. Byto —Ii po~kozenF plomby na po2árnim obtoku zp~isobeno nedostateãnou ochranou
Odbératelem nebo prim9m zásahem Odbératele, hradi üjmu a náklady s tImto spojene Odbératel.

II. Provozovatel mCi.~e vodomër kdykotiv opravit nebo vyménit. Odbératel je povinen tyto öinnosti umo~nit a
v pripadech potreby poskytnout potrebnou souöinnost. Odbèratel nebo jim poverena osoba ma právo
b~’t pri v~’ménë vodoméru ptitomen a overit si stay vodoméru a neporu~enost plomb. Pokud tohoto
svého prãva Odbèratel nevyu~ije, nemU±e pozdèji provedeni téchto ükonü zpochybñovat.

12. CenIk Provozovatele stanovi (ihrady za daI~i v~’kony a Oinnosti Provozovatele provádëné na základè
~ádosti Odbératete. Cenik dale stanovuje pau~älni naklady, které je Odbératel povinen uhradit
Provozovateli v souvislosti s uplatnénim pohledavky Provozovatele z této Smiouvy. Cenikje k dispozici
na webov9ch stránkách Provozovatele a v zákaznick~ch centrech Provozovatele. Odbératel timto
prohla~uje, ±e byl s tImto cenikem Provozovatele pred podpisem této Smiouvy seznámen, a ~e mu
porozumél v piném rozsahu.

XI. Zaji~tënI závazkü SmluvnIch stran, platby a nãhrady p~i poru~enI smluvnich ëi právnIch
povinnostI

Pro pripad prodleni kterékoliv Smluvni strany s plnénim pené~itého zãvazku podle této Smlouvy, se
povinna Smluvni strana zavazuje zaplatit opravnéné Smluvni strané za ka~d~ den prodlenI Urok z
prodleni ye v~i stanovené v souladu s piatn~mi právnimi predpisy.

2. Provede-li odbëratel takova opatreni, aby vodomér bud’ odbér nezaznamenat nebo jej zaznamenal
nespravné ke ~kodé provozovatele, popripade u~[vá-Ii védomé po~kozeného vodoméru anebo jestli±e
vodomér po~kodil nebo po~kodii plombu a neohlásil jeho nahodilé po~kozeni do tn dniD p0 tom, kdy je
zjistil a dale vodoméru pou±ival, uhradi odbèratet provozovateli ve~kerou zaznamenanou spotrebu, v
pnipade, ±e vodomOr zaznamenával üdaje nesprávné ke ~kodé provozovatele, zaplati smluvni pokutu
rovnajici se trojnásobné platbé züötované za pnedchozI odpoötové obdobI, minimãlné v~ak 3000 KO.

3. Pou±il-Ii odbératel po~arni obtok vodoméru k jin~’m üëelüm ne± po~árnim, po~kodil plombu nebo jeji
po~kozeni neprodiené nenahlásil, uhradi odbëratel provozovateli smluvni pokutu rovnajicI se
petinasobne platbé zQOtované za predchozI odpoötove obdobi, minimátné v~ak 3000,- Kë.

4. Za neoprávnéné odbéry die bodu 11.1 a 11.2 pnIslu~i dale provozovateli üplata ye v~i odpovidajici
mno±stvi odebrané vody zji~téne technick9m propoetem, pniOem~ se vychazi ze svétlosti potrubi, z
prokazane nebo piedpokládane doby odbéru vody a üôelu, k nému± bylo vody pou~ito.

5. V pnipade, ~e odbèratel poru~il svou povinnost udr±ovat vodomérnou ~achtu ye stavu urOeném OSN 75
5411, je povinen odstranit zji~téné závady. DIe vyhla~ky 268/2009 Sb. o technick~’ch po±adavcich na
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stavby nesmi b~’t vodovodni prIpojka pitné vody z vodovodu pro verejnou pot~ebu a vnitrnI vodovod

pitne vody propojeny s jin~m zdrojem vody. Dale vodovodni p~ipojka musi b~’t vybavena zarizenim proti

zpétnému nasátI zneOi~téné vody z vnirnIho vodovodu. Poru~enIm téchto podminek je provozovatel

oprávnèn preru~it odbêrateli dodávku vody.

6. V p~ipadé obnoveni dodávky P0 p~eru~eni nebo omezeni dodavky vody z dOvodu poru~enI smiouvy

nebo tèchto v~eobecn~’ch podminek, uhradi odbératel ve~keré naklady na preru~eni a obnoveni

dodávky, a to v minimálni v~i 700,-- Kö za ka±d~’ jednotIiv~’ pi~ipad. Pri opakovaném preru~eni nebo

omezeni dodávky vody u stejného odbëratele budou náklady nãsobkem poOtu opakovan~’ch p~eru~eni.

Pokud bude uskuteãnén v~jezd k p~eru~eni dodavky vody a dlu~ná öástka bude uhrazena na misté

je~té pred uzav~enIm vodovodni p~ipojky, zaplati odbératel naklady vzniklé s v~’jezdem, minimálnë v~ak

300,- Kö

7. Za vypou~tëni látek, které nejsou v souladu s kanalizaãnim ~rádem pro prisIu~nou lokalitu, zaplati

odbëratel provozovateli smluvni pokutu ye v~i mm 15.000,-- Kë, pri~em± tim neni dotOena povinnost

uhradit vzniklou ~kodu

8. Odbératel se dopusti prestupku öi správniho deliktu tim, ~e znemo±ni bez zvIá~tnIho düvodu vstup na

pozemky nebo stavby v souvislosti s üdrftou vodovodu nebo kanalizace nebo za Uãelem spinéni

povinnostI spojen~’ch s provozovénim vodovodu nebo kanalizace (~ 7 odst. 1), po~kodi vodovod nebo

kanalizaci nebo jejich souöásti Ol prislu~enstv[, neopravnéné manipuluje se za~izenim vodovodü nebo

kanalizaci. Za prestupek Ize ulo±it pokutu do 100 000 KO.

9. Provozovatel je opravnén uzavrit pNpojku vody I p~i neplaceni záloh za vodné a stoOné, Oi neuzavreni

této smiouvy..

XII. Doba platnosti a ukonëenI Smiouvy

Tato Smiouva je uzavrena okam~ikem podpisu posledni smluvni stranou a uzavIrá se na dobu

neuröitou.

2. Tuto Smiouvu jsou obé Smluvni strany oprávnény jednostranné pisemné vypovédét S v~’povédni lhütou

tN mésice. V~’povédni lhüta zaOiná bë±et prvnI den kalendá~niho mésIce nãsledujIcIho p0 doruëeni

v~’povédi druhé Smluvni strané.

3. Kterãkoliv ze Smluvnich stran je oprávnéna od této Smiouvy odstoupit jen v pripadech stanoven~ch

obecné závazn~’mi právnImi p~edpisy. Tato Smiouva zaniká té~ odpojenim vodovodni I kanalizaOnI

pflpojky od vodovodu nebo kanalizace nebo odpojenIm jen jedné z nich, je-li p~edmètem Smiouvy jen

dodãvka vody/odvádéni odpadnich vod.

4. Uzavrenim nové smlouvy o dodávce vody a odvadeni odpadnich vod mezi SmluvnImi stranami pro

Odbérné misto uvedené v ölãnku I. této Smlouvy se tato Smiouva pova±uje za ukonãenou. UzavrenIm

této Smiouvy se ru~i v~echny mezi Smluvnimi stranami d~ive uzav~ené smlouvy o dodavce vody a

odvádénI odpadnich vod pro stejné Odbërné misto.

5. Smluvni strany se dohodly, ±e pro p~ipad, ±e Odbëratel tuto Smlouvu radne neukonëi v souvislosti se

zménou vlastnictvI pi’ipojené nemovitosti (Odbërného mIsta), zaniká tato Smlouva dnem, kdy nov~’

vlastnIk pripojené nemovitosti prokã±e Provozovateli nabytI vlastnického prava k nI a uzavre novou

smlouvu o dodávce vody a odvádénI odpadnich vod k tému~ Odbérnému mistu.

6. Smluvni strany se dohodly, ~e pri jakémkoliv ukonöenI této Smiouvy, je Odbëratel povinnen na své

náklady umo±nit Provozovateli provést koneôn~’ odeöet vodoméru a kontrolu mériciho zarizenI

Odbératele, je-li mno~stvi vypou~tén~’ch odpadnIch vod a odvãdOn~’ch srá~kov~ch vod méreno. Pokud

bezprostredne p0 skonëeni této Smiouvy nenabude UOinnosti obdobna smlouva o dodávce vody a

odvádëni odpadnIch vod vztahujici se k tému± Odbérnému mistu, je Odbératel povinen na své náklady

umo±nit Provozovateli take prIpadnou demontá± vodoméru a dal~i Oinnosti nezbytné k ukonöeni

dodávky vody a odvádéni odpadnIch vod. Dojde-li k ukonöeni této Smiouvy, je Provozovatel souOasnè

oprávnën provést odpojeni vodovodni nebo kanalizaônI prIpojky.

7. V pripade, ~e Provozovatel za dobu trvani této Smiouvy pozbude pravo uzavirat s odbérateli smluvni

vztahy, jejich~ predmetem je dodãvka vody a/nebo odvádéni odpadnIch vod, prechazeji prava a

povinnosti z této Smlouvy na vlastnIka vodovodu a kanalizace a Odbératel s timto prechodem pray a

prevzetim povinnosti uzavrenim této Smlouvy v~’slovnë souhiasi.

XIII. Ostatril a závéreëná ujednánI

Provozovatel timto informuje odbératele v souladu s § 11 zak. ô. 101/2000 Sb., ±e shrom&d’uje a

zpracovává jeho osobni üdaje, které odbératel uvedl v této smlouvé. Odbératel dava tImto v souladu s §
5 zák.~. 101/2000 Sb. 0 ochrané osobnIch üdajO provozovateli, jako správci Udajü, souhias

shroma~d’ovat v rozsahu nutném pro tuto smlouvu a jeji zpracovani a uchováni pro UOely naplnéni pray

a povinnost! z této smiouvy. Dale I k vedeni agendy o dodavkach vod a odvádéni odpadnlch vod v

souladu se zakonem O. 274/2001 Sb. a to p0 celou dobu platnosti smlouvy a dale ~0 dobu nutnou pro
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jejI uchovánI v souladu s p~isl. právnimi pi~redpisy. Dojde-ii v prübëhu smluvnIho vztahu ke zméné v
osobë provozovatele, prechazeji na nového provozovatele prava a povinnosti plynouci z této smiouvy.

2. V pripade, ±e dojde pri uzavreni této smiouvy k dohodé die § 8 odst. 7 zákona 274/2001 Sb. a torn, ±e
odbêratelem je tretI osoba odli~nä od zãkonného odbèratele (vlastnika, majitele), odbératel (vlastnik,
majitel) prohla~uje, ±e v souladu s § 2018 oböanského zákoniku bere na sebe povinnost zaplatit dluh za
vodné a stoOné pro prIpad, ~e tretI osoba (“plátce’) svoji povinnost k Uhradé nespini.

3. Tato smiouva v piném rozsahu ru~I predchozi smiouvy.
4. Provozovatel doruöuje Odbérateli pIsemnosti zpravidla prosffednictvim dr~itele po~tovnI licence na

adresu pro doruöovãnI uvedenou v zählavI této Smiouvy, na posledni známou adresu pisemné
oznámenou Odbératelem Provozovateli nebo na adresu Odbérného mIsta, prIpadné osobné na
jakékoliv misto, kde Ize Odbératele zastihnout. Ma se za to, ±e do~lá zásilka odeslaná s vyu~itim
provozovatele po~tovnich slu~eb do~la treti pracovnI den pa odeslánI, byla-li v~ak odeslána na adresu v
jinern státu, pak patnact~’ pracovni den pa odesláni. Uvedi—li Odbëratel v~e podrobnosti svého el.
kontaktu, souhiasi Odbératel s doruãovánIm pIsemnosti I timto zpüsobem.

5. Pokud je v Olánku I. této Smiouvy uvedeno, ±e predmetem této Smiouvy je pouze dodávka vody nebo
pouze odvãdéni odpadnich vod kanalizaci, jsou ustanoveni o odvãdénI odpadnIch vod kanalizaci v
prvnIm piIpadè, respektive ustanovenI o dodávce vody v druhém prIpadé neQãinná.

6. Ve v~ech ostatnIch otázkách, v~’sIovné neupraven~’ch touto Smlouvou, se postupuje podle pIatn~’ch
pravnich predpisii, zejména podie zákona a vodovodech a kanalizacich a podle ustanoveni obOanského
zákoniku. Je-li Odbératel podnikatelem, pak se na smluvni vztah zaio±en~’ touto Srnlouvou neuplatni
ustanovenI § 1799, § 1800 zákona ö. 89/2012 Sb., obOansk~’ zákonik.

7. Tato Smlouva je vyhotovena ye dvou vyhotovenich, z nich~ ka~dã SmluvnI strana obdr2I jedno.

8. Zménu Smiouvy Ize provést pouze pisemnou formou. Pokud jak9koliv zãvazek vypl~’vajIcI z této
Smiouvy, av~ak netvorIci jeji podstatnou nále~itost, je nebo se stane neplatn9m nebo nevymahateln~’m
jako celek nebo jeho öást, je pine oddèIiteIn~’m ad ostatnich ustanoveni této Smiouvy a taková
nepiatnost nebo nevymahatelnost nebude mit ~ádn~’ viiv na platnost a vymahatelnost jak~’chkoiiv
ostatnIch závazkO z této Smiouvy. Smluvni strany se zavazujI v rámci této Smiouvy nahradit formou
dodatku k této Srnlouvé tento neplatn~ nebo nevymahateln~’ oddéien~’ závazek takov~’m nov~’m pIatn~’rn
a vyrnahateln~m zãvazkem, jeho± predmet bude v nejvy~i mo~né mire odpovidat predmetu püvodniho
oddéleného zãvazku. Pokud v~ak jak~’koliv závazek vypi~’vajicI z této Smiouvy a tvo~Ici jeji podstatnou
näIe~itost je nebo kdykoliv se stane neplatn~m nebo nevymahateln~’m jako celek nebo jeho öãst,
Smiuvni strany nahradI neplatn~’ nebo nevymahateln~ závazek v rámci nave smiouvy takov~’m nov9m
platn~’m a vymahatein~m závazkem, jeho± predrnet bude v nejvy~I mo±né mire odpovIdat predmetu
püvodniho zävazku obsa2enému v této Smiouvé.

9. Obé Smiuvni strany timto prohla~uji a zaruOuji, ~e ve~kerä ustanoveni, terminy a podminky této
Smiouvy byly dohodnuty Smluvnimi stranami svobodné, urOité a vá±né, nikoliv pod nátiakem nebo za
napadne nev9hodn~’ch podminek, na d~ikaz Oeho± pripojuji své podpisy k této Smiouvé.

10. Provozovatel vyluöuje ye smyslu ustanoveni § 1740 odst. 3, véta druhá OZ prijetI nabidky s dodatky
nebo odchylkami.

XIV. Zve~ejnënI v registru smluv
1. Tato Smiouva nab~’vá platnosti a UOinnosti dnem jejIho uverejnenI v registru smluv v souladu se

zãkonem ö. 340/2015 Sb., a zvlá~tnich padrninkách üöinnosti nékter~’ch smluv, uverejnovani téchto
srnluv a a registru smluv (zákon a registru smluv).

2. Odbératei za~le tuto Smiouvu správci registru smiuv k uverejneni bez zbyteôného odkladu, nejpozdèji
v~ak do 30 dn~i ad uzavrenI Smiouvy. Odbèratei preda Provozovateli dokiad a uverejnenI Smiouvy v
registru smiuv podle § 5 odst. 4 zákona O. 340/2015 Sb., a registru smluv, jako potvrzeni skuteOnosti, ~e
Smiouva nabyla üOinnosti.

3. Pro üëely uverejneni v registru smluv smluvnI strany navzajem prohla~uji, ~e Smiouva neabsahuje
±adne obchodni tajemstvi.

4. Strany této smiouvy se zverejnovanirn informaci souhiasI, a to i ye vztahu k osobnim Qdajürn. Strany
téta smiouvy prohiaéuji, ~e jsou aprávnény tenta souhias d~t I za sve pracovniky neba daI~i osoby
uvedené ye smiouvé ãi vjin9ch dokumentech vytvoren~’ch v ramci tohoto smluvniho vztahu.
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V Havijokove Brodé dne 15.08.2017 V .
. .~‘d14~• dne. g~ZS. ~

/ VOL “ ~CE

4 -~
/ Mao. Chot~bo~

Provozovatel Odbèratel
o~res HavlackL. D~Vodovody a kanalizace Havlickuv Brod, as.

majitel, pokud je odbëratelem nájemce
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PLNA PJIOC

Pro zastoupeni ostatnich poduloWch spoluvlastnjlcü s vèt~inou podilu na Odbërném misté ke
Smlouvë o dodávce vody a odvádënI odpadnich vod ë. SML-2008-OO1-000702

ZMOCNENEC:
Jméno, prIjmeni, titul : Mate~ská ~koIa Chotébo~, B~ezová 272, okres HavII~küv Brod
U~ice: B~ezová 272
Obec: Chotëbo~
PSC: 58301

ZMOCNITELE:

Jméno, p~IjmenI, titul (Firma):

BydIi~té, pokud je odN~né:

Rodné OIsIo, (firma-IOO): Podpis:

Jméno, p~IjmenI, titul (Firma):

BydIi~té, pokud je odIi~né:

Rodné OIslo, (firma-I~O): Podpis:

Jméno, p~Ijmeni, titul (Firma):

BydIi~té, pokud je odIi~né:

Rodné ãislo, (firma-IOO): Podp~s:

Jméno, p~Ijmenh, titul (Firma):

BydIi~té, pokud je odIi~né:

Rodné ãislo, (firma-IOO): Podpis:

Jméno, p~IjmenI, titul (Firma):

BydIi~té, pokud je odIi~né:

Rodné öislo, (firma-IOO): Podpis:

Jméno, p~IjmenI, titul (Firma):

BydIi~té, pokud je odIi~né:

Rodné Oislo, (firma-IOD): Podpis:

Jméno, piIjmenI, titul (Firma):

BydIi~té, pokud je odli~né:

Rodné öislo, (firma-IOO): Podpis:
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