
Smlouva a dodávce vody a odvádënh odpadnIch vod é. SN1L-2000-001-003998

~
(dale jen ,,Smlouva) uzav~ená v souladu s p~isiuan~mi ustanovenimi zákona O. 274/2001 Sb.,

o vodovodech a kanalizacich pro verejnou pot~ebu, v pI.znèni (dale jen ,,zákon”) mezi smluvnimi stranami:

viastnik vodovodu: Vodovody a kanalizace HavII~kUv Brad, a. s., 2i~kova 832, HavliëkCiv Brad,

PSC 58001 , IC: 48173002

vlastnik kanalizace: Vodovody a kanalizace HavliëkCiv Brod, a. s., ~kova 832, HavIIëk~iv Brod,

PSC 58001 , IC: 48173002

(dale spoleônè jen ,,viastnIkü’), za nëho~ jedná provozovatel oprávnèn~’ die § 8 odst. 6 zákona ye vztahu k

odbèrateli:

PROVOZOVATEL:

Vodovody a kanalizace HavII~küv Brod, a. s.
se sidlem Zi~kova 832, Havllëküv Brod, 580 01
ICC: 481 73 002 DIC: CZ48173002

zapsan~’ ye v&rejném rejsti’iku, oddil B., vio~ka 971, u Krajského soudu v Hradci Kráiové

zastoupen~: Ing. Jan Kadlec, ~editel a.s.

kontaktnI Odaje:
tel.: 569 430 211, fax: 569 430 299 web: www.vakhb.cZ

ID datové schranky: z9egxzy
bankovni spojeni: Fio banka as. öislo U~tu:
(dale jen ,,Provozovatel’)
a

ODBERATEL: MateFská ~koIa Chotëbo~, B~ezová 272, okres HavlIëküv Brad

ObchodnI firma:
Sidlo: B~ezová 272, 58301 Chotëbo~

IC: 70156701 DIC:CZ70156701

Za kterou právnè jedná Eva Niklová - ~editeIka
Telefon 569624783
E-mail materska.skola@Chot.cZ
(dale jen ,,Odbératel”)

MAJITEL:
Mésto Chotèbo~
Sidlo: Trëki~ z LIpy 69, 58301 Chotëboi
Provozovatel a Odbèratei budou dale spoleãné oznaëováni jako ,,Smiuvni strany”, samostatné pak k&d9

jako ,,Smluvni strana.

Spoluvlastflictvi
V p~Ipadé spoluvlastnictvI pozemku nebo stavby jedné Odbèratei na základè pIne moci v zastoupeni

ostatnich podiIov~ch spoluvlastnikü s vët~inou podilu na Odbérném misté. Tato pina moc je nedilnou

souOãstl této Smlouvy.

I. P~edmèt smiouvy

1. P~edmétem této smlouvy je üprava vztahü, pray a povinnosti mezi Provozovatelem a Odbératelem pfl:

- dodávce vody
- odvádënI odpadnIch vod

Uöel dodávky vody a odvádëni odpadnIch vod: pro Veiejn~ sektor (ostatni)

Po~adavek na délenI spotreby na fakture domácnost I v&rejn~’(podnikateI):
domácnost % podnikatel %

VlastnIk vodovodni pNpojky: odbëratel

Vlastnik kanalizaëni piipojky: odbëratel
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2. SmluvnI strany se dohodly, ±e mIstem dodávky vody a/nebo odvádènI odpadnich vod je stavba nebo
pozemek pripojen~’ prIpojkou na vodovod nebo kanafizaci (dale jen ,,Odbêrné mIsto”):
EvidenënI ëIslo Odbërného mIsta: 329-09400-00000
Adresa odbérného mista:
Obec: Chotëbo~ 400
Ulice: Na Chmelnicj
O.p./parc.c.: 266
k. ü.:

3. SmluvnI strany se dohodly, ±e mno~stvI dodávané vody bude zji~t’oväno:
vodomérem umIstên~m v

4. SmluvnI strany se dohodly, 2e mno±stvI odvädén~’ch odpadnIch vod bude zji~fováno:
die mno~stvI vody dodané do nemovitosti vodovodem ye v~i zji~tëné vodomérem

5. V~’po~et mno~stvI srã~kov~’ch vod odvádén~’ch do kanalizace:
Diouhodob~’ srá~kov~’ normal: 660,3 mm/rok

Klasifikace ploch podle § 20 odst.6 zákona Zpoplatnene Osvobozené ad platby za
100,00 srá±kove vody

Druh plochy Odtokov9 Plocha Redukovaná Plocha Redukovaná
souëinitel (m2) plocha (m2) m2 plocha (m2)

zastavéne plochy
A 0,90 976,00 878,40 0,00

të~ce propustne plochy

B ehce propustné plochy 0,40 0,00 0,00 0,00

C plochy kryte vegetaci 0,05 4 447,00 222,35 0,00

Souëet ploch 5423,00 1 100,75 0,00 0,00

Roëni mno~stvi odvádén~ch srá~kov~ch vod Q v m3 727,00 0,00
= souëet redukovari~ch ploch (Plocha x Odtokov~ souOinitel) v m2 krãt dIouhodob~ sra~kov9 format v m/rok.

V p~ipadè, ~e dojde ke zméné podminek zákona pro osvobozen[ ploch ad platby za srá~kove vody, je Odbèratel povinen do
15 dnO p~edat Provozovateli podklady pro prisluénou zménu Smiouvy.

SmluvnI strany se dohodly, ~e Provozovatel je oprávnên Odaj o hodnotë diouhodobého srá~kového
normálu pou±it~’ pro v~’poöet mno~stvi srã±kov~’ch vod odvädén~’ch do kanalizace pravidelné aktualizovat
na základè statistick~’ch üdajü poskytn ut~’ch Oesk~m hydrometeorolog ick~’m Ostavem nebo jakoukollv
jinou organizacI jej nahrazujIci tak, aby üdaje obsa±ené v této tabulce nebyiy star~I ne± 10 let. Platné
hodnoty dlouhodob~’ch srá~kov~’ch normálü budou uverejneny prostrednictvIm vlastnIch webov~’ch
strének Provozovatele nebo jin~’m v mIstë obvykl~’m zpüsobem a budou k dispozici na pracovi~tIch
Provozovatele (zákaznická centra).

6. SmluvnI strany se dohodly, ~e limit mno±stvi dodávané vody a prIpustné limity zneöi~tènI odvádén~’ch
odpadnich vod budou:
Limit mno~stvI dodévané vody:
Mno±stvI ur~ujlcI kapacitu vodoméru/profil prIpojky: 6 m3Ih I 25 mm
Limit mno±stvi vypou~téné odpadni vody:
Limity mno~stvi a zneOi~ténI odpadni vody jsou stanoveny die mistné p~isIu~ného KanalizaönIho radu,
neni-li v této smlouvé stanoveno jinak. Bilance zneëi~tënI vypou~tèn9ch odpadnich vod je dana souãtem
prOmérného dennIho mno±stvI odvádèn~’ch odpadnIch vod a nejvy~i prIpustné mIry zneëi~tènI.

7. Poöet trvale pripojen~’ch osob pro dodávku vody öini die sdéienI odbèratele: ...... osob
PoOet trvaie pñpojen~ich osob pro odvádèni odpadnich vod ãini die sdèleni odbèrateie~ osob

8. Tlakové poméry v misté vodovodnI pripojky: minimálnI tiak: 0,15 MPa maximálnI tlak: 0,7 MPa
9. Ukazatelejakosti dodãvané pitné vodyjsou:

Hodnota vápnIku: 30-90 mgII
Hodnota horOiku: 5-30 mgII
Hodnota dusiônanO: 50 mgIl

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

ii. StanovenI ceny vodného a stoëného a zpüsob jejIho vyhIá~enI
1. Stanoveni ceny vodného a stoöného odpovIda platn9m cenov~’m predpistim.
Ceny vodného a stoOného jsou k dispozici v sidle Provozovateie a na webov~’ch strankach www.vakhb.cz.

III. PlatebnI podmInky
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1. Fakturace a piatby die odeOtO, se spiatnostI faktur 14 dnU, pokud neni dohodnuto jinak.
zp~isob ührady fakturace: P~evodem
zpüsob uhrady prepiatky: P~evodem
zmëna na “p~evodem” Anal Ne~ öislo üötu:
Provozovatel si vyhrazuje mo±nost zmèny mésice, ëetnosti odeOtu a násiedné fakturace.

2. SmiuvnI strany sedohodly, ±e vodné a stoôné hradi Odbératel Provozovateli formou zãiohov~’ch plateb
a na zãkladé vyOOtovanI vodného a stoOného ye v~i: 3000,-Kë mësIënë
variabilni symbol (SIPO): 32909400
s násIedn~’m vyüötovánIm lx roônè se splatnosti do 25. dne následujIcIho mésIce
Platby budou provadeny: P~evodem
P~epiatek koneëného vyüötovãni vodného a stoöného v limitu do v9~e 200 Kã platby bude pou~it na jeji
Ohradu v dal~Im züOtovacIm obdobi, pokud nebude mezi smluvnimi stranami dohodnuto jinak. Zb~’vajIcI
preplatek bude Odbérateli Provozovatelem vrácen do 15 dnü ode vyüötovánI vodného a stoOného. V~e
limitu mü±e b~t zv~ena nejv~e o 10% roöné.

IV. EIektronick~ p~enas faktur a dokumentU
ANO Zménit na~

E-mailovã adresa pro p~enos eIektronick~’ch faktur: materska.skoIa~chot.cz

V. PodmInky dodávky vody z vodovodu a odvãdënI adpadnIch vod kanalizacI

1. Provozovatel so zavazuje za podmInek stanoven~ch obecnë závazn~’mi právnimi predpisy a touto
Smlouvou dodãvat Odbérateli ye sjednaném Odbérném misté z vodovodu pitnou vodu V jakosti
p~edepsané pIatn~’mi právnimi p~edpisy a odvãdét kanalizaci odpadni vody vzniklé nakládánIm s takto
dodanou vodou, srá±kové vody a odpadni vody ziskané z jin~’ch zdrojO.

2. Odbératel se zavazuje platit Provozovateli vodné a stoOné v souladu a za podmInek stanoven~’ch touto
Smlouvou. K vodnému a stoOnému je Provozovatel oprãvnën pripooltat DPH v souladu s pIatn~’mi
prãvnimi predpisy.

3. Nedohodnou-Ii se SmluvnI strany jinak, jsou ~oVIflfl~ si poskytovat vzájemnã pineni za podminek
stanoven~’ch touto Smlouvou ode dne jejI OOinnosti.

VI. ProhIá~enI smluvnIch stran

1. Provozovatel prohIa~uje, ~e je vlastnikem vodovodü a kanalizacI pro verejnou pot~ebu a osobou
opravnënou k provozovanI vodovodü a kanalizaci ye smyslu p~isIu~n~ch ustanoveni platn~’ch právnich
p~edpisO. PrIpadn~’ odli~n9 viastnIk je uveden v záhiavi smiouvy.

2. SmiuvnI strany prohla~uji, ±e ve~keré ~idaje uvedené v této Smlouvé jsou pravdivé a správné. Odbératei
dale prohia~uje, ~e splñuje 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 odvádèn~ch odpadnIch vod
1. SmIuvni strany se dohodly, ~e mno~stvi dodané vody, mno±stvi vypou~ten~’ch odpadnich voci a

odvádën~’ch sra±kov9ch vod bude zji~t’ováno Provozovatelem zpüsobem stanoven~’m v Olánku I. této
Smlouvy. Mno±stvI clodané vody, vypou~tén~’ch odpadnich vod a odvàdén~’ch srä~kov~’ch vod zji~téne
zpüsobem stanoven9m v öiãnku I. této Smiouvy je podkladem pro vyOötovánI dodavky vody a vyCiôtovánI
odvádénI odpadnlch vod (fakturaci vodného a stoöného).

2. Neni-li mno±stvi vypou~tén~’ch odpadnfch vod mereno, predpoklada Se, ~e Odbératel, kter~’ odebirá
vodu z vodovodu, vypou~ti do kanalizace takové mno±stvI vody, které podie odeOtu na vodoméru nebo
podle v~’poãtu v souladu s pIatn~’mi prãvnImi predpisy z vodovodu odebrai, s pripadn~’m pripootenim
odveden~’ch srä~kov~’ch vod. V pi’Ipade, kdy je méren odbér z vodovodu, ale je take mo~nost odbëru
z jin~’ch zdrojü, pou~ijI se pro zji~tëni spotreby vody smèrnã Olsia roönI potreby nebo se k namé~renému
odbéru z vodovodu pripoote mno~stvI vody zIskané z jin~’ch, provozovatelem vodovodu meren~’ch
zdrojO. Z pioch osvobozen~’ch ze zãkona od povinnosti platit za odvádénI srá±kov~’ch vod, Odbératel
hradI pouze mno~stvI odváden9ch odpadnIch vod zji~téné die véty prvnI bez srã~kov~’ch vod. Takto
zji~téné mno±stvi vypou~tén~ch odpadnich vod je podkiadem pro vyüëtováni stoOného (fakturaci
stoëného).

3. Jestli±e Odbératel vodu dodanou vodovodem zöästi spotrebuje bez vypu~teni do kanalizace a toto
mno±stvi je prokazateiné vët~i ne2 30 m3 za rok, zjisti se mno±stvI odpadnIch a srá±kov~’ch vod
odvádén~’ch do kanaiizace bud’ merenim, nebo odborn~m v9poOtem podie technick~’ch Udajü
predlo±en~’ch Odbërateiem a overen~’ch Provozovatelem, pokud se predem Provozovatel s Odbérateiem
nedohodli jinak. Nebude-ii mno~stvI spotrebovane dodané vody nevypou~tene do kanalizace méreno
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vodomérem Odbératele umIstën~m na samostatné odboOce, je Odbératel povinen prokázat
Provozovateli mno~sM spotrebovane dodané vody nevypou~tene do kanalizace jin~’m vhodn~’m
zpOsobem tak, aby bylo mo~né provést odborn~’ v9poOet.

4. V pripade, ±e je kanalizace ukonOena ãistirnou odpadnich vod, neni dovoleno vypou~tét do kanalizace
odpadni vody pies septiky ani p~res ±umpy. Poru~eni této povinnosti je klasifikovãno jako závada na
p~ipojce.

5. Ma-li odbëratel pochybnosti o sprãvnosti mé~eni nebo zjisti-li zãvadu na vodoméru ma právo po±adat 0
jeho p~ezkouaenI. Toto právo Ize uplatnit nejpozdeji pñ v~imëné vodoméru. Provozovatel je povinnen na
.zãkladè pIsemné ~ádosti, uvedené v ReklamaônIm radu Provozovatele, zajistit do 30 dnü ode dne
doruOeni ~ádosti prezkou~eni vodoméru u autorizované zku~ebny, pri Oem± Odbëratelje povinen
poskytnout Provozovateli k odeOtu I v~’mèné vodoméru nezbytnou souöinnost. V~’sIedek prezkou~enI
oznámi Provozovatel neprodlené pisemné odbérateli.

VIII. Zpi~sob stanovenI vodného a stoëného, fakturace

1. Cena a forma vodného a stoöného je stanovována podle cenov~’ch predpisu a rozhodnutI vlastnIka
vodovodu a kanalizace na prIsluane cenové obdobi, kter9m je zpravidla obdobI 12 mèsicü. Cena a
forma vodného a stoOného jsou uverejneny prostrednictvIm webov~’ch stránek Provozovatele.

2. Zmèna cen a formy vodného a stoOného neni pova~ována za zménu této Smiouvy. Pokud dojde ke
zménè ceny nebo formy vodného a stoöného v prübéhu züötovacIho obdobI, rozdèlI Provozovatel
spot~ebu vody v pomOru doby platnosti pOvodni a nové v~e ceny nebo formy vodného a stoôného.

3. Vodné a stoöné ma jednoslo2kovou nebo dvouslo~kovou formu. Jednoslo±kovä forma vodného a
stoãného je souOinem ceny a mno~stvI odebrané nebo vypou~tëné odpadnI vody a srä±kov~’ch vod
stanoven~’m v souladu s toutoSmiouvou. Dvouslo±ková forma vodného a stoöného obsahuje sIo~ku,
která je souãinem ceny podle cenov~’ch predpis~i a mno~stvI odebrané nebo vypou~tené odpadni vody
a srá±kov~’ch vod, a pevnou slo~ku stanovenou v souladu s platn9mi pravnImi predpisy. Je-li stanovena
dvouslo±ková forma vodného a stoOného a Odbératel neodebere v prIsIu~nem zQOtovacIm obdobI
dodávanou vodu nebo nevypusti ±ádné odpadnI vody, je povinnen zaplatit Provozovateli pevnou sio±ku
vodného a stoëného.

4. Pokud Odbératel pri ühradé plateb za dodãvku vody a odvádén[ odpadnIch vod neuröI, na kter~’
závazek pini, pou~ije Provozovatel plnéni nejprve na smluvni pokutu, naklady spojene s vymahani
pohledavky, pak na üroky z prodienI, a poté na ühradu zbytku nejstar~Iho splatného závazku vOëi
Provozovateli.

5. Provozovatel je oprávnén zapoOIst pripadn9 preplatek bdbératele na uhrazenf ve~ker~’ch splatn~’ch
pohiedávek na jin~’ch odbern9ch mistech tého± Odbérateie. 0 takto proveden~’ch zápoötech bude
Provozovatel Odbèratele informovat.

6. Povinnost Odbérateie zapiatit Provozovateli pene~ité plnéni podie této Smiouvy je splnéna okam±ikem
pripsanI pf1siu~né ôástky ye prospéch bankovnfho üötu Provozovatele uvedeného na faktu~e nebo
rozpisu záloh, a to tehdy, je-li platba oznaôena spravn~’m variabilnIm symboiem. Neidentifikovatelné
platby je Provozovatel oprávnén vratit zpét na üOet, z nëho~ byly zasiany, OIm± nenI dotöena povinnost
Odbératele splnit zavazky die této Smlouvy.

7. Provozovatel je opravnen jednostranné zmènit v~i a Oetnost zàlohov~ch nebo pravideln9ch plateb a
ôetnost koneOného vyu~tovanI podle Olánku Ill. této Smlouvy tak, aby jejich v~e a öetnost odpovidala
p?edpokiadané v~i vodného a stoOného placeného Odbèrateiem v näsledujIcIm züOtovacIm obdobi.
P~edpoklãdanou v~i vodného a stoãného placeného Odbëratelem v následujIc[m z(iötovacIm obdobI
stanovI Provozovatel na zaklade mno±stvI vody dodané Ddbérateii a mno±stvI odpadnIch vod
odveden~’ch pro Odbératele v predchazejIcim züötovacim obdobI a na základé platné ceny a formy
vodného a stoOného.

IX. Odpovëdnost za vady, reklamace

1. Odbêratel je opravnen uplatnit vüOi Provozovateli prãva z odpovednosti za vady v souladu s obecné
zavazn~7mi pràvnimi p~edpisy a Reklamaönim radem Provozovatele. Platné znénI ReklamaënIho ~ádu je
zveiejneno na webov~’ch stránkách Provozovatele a je k dispozici v jeho zakaznickém centru. Odbératel
tImto prohIa~uje, ±e byl s ReklamaônIm radem Provozovatele seznámen, a ±e mu porozumél v pinem
rozsahu.

2. Jakost pitné vody je urOena platn9mi právnimi predpisy, kter~’mi se stanovi po±adavky na zdravotnI
nezavadnost pitné vody a rozsah a öetnost jejI kontroly.

3. organ ochrany ve~ejného zdravI mO~e povolit na Oasové omezenou dobu u~iti vody v souladu
s platn~’mi pravnImi p~edpisy, která nesplñuje meznI hodnoty ukazatelO vody pitne, s v~’jimkou
mikrobioiogick~’ch ukazatelü za podmmnky, ±e nebude ohro±eno verejne zdravi. Podie mIstnIch

329-09400-00000 SML-2000-001-003998 Strana 4



podminek mohou b9t stanoveny odchylné provoznè závazné parametry jakosti a tiaku s pNhlédnutIm k
technoIogick~’m podmlnkám vodárensk~’ch zarIzenh a to na öasovê vymezenou dobu. V takovém
pripade budou dotOené ukazatele kvality vody posuzovãny ye vztahu k maximãlnIm hodnotám
dotOen~ch ukazatelO stanoven~’ch v rozhodnutI organu ochrany ve~ejného zdravi.

4. Vzniknou-Ii chyby nebo omyly p~i üötováni vodného nebo stoOného nesprãvn~’m odeëtem, pou~itIm
nesprávné ceny vodného a stoöného, poeetnl chybou apod., majI Odbératel a Provozovatel právo na
vyrovnãnI nesprävnë i~tovan~’ch öástek. Odbératel je povinnen uplatnit rekiamaci nesprãvné
üëtovan~’ch öastek bez zbyteëného odkladu pote, co mel mo±nost takovou vadu zjistit, a to pIsemné
nebo osobnè v zákaznickém centru Provozovatele. Neuplatni-H vCak Odbèratel rekiamaci nesprávné
Uôtovan~ch Oástek nejpozdéji do dne splatnosti prisluené faktury, je povinen takovou fakturu uhradit.

5. Provozovatel rekiamaci prezkoumá a v~’sIedek pisemné oznámI Odbérateli ye lhUtë 30 dnü ode dne,
kdy reklamaci obdr±el. Je-li na základë rekiamace vystavena opravná faktura, pova~uje se souOasné za
pisemné oznámenI o v9sledku reklamace.

X. DaI~I práva a povinnosti Smluvnich stran

Odbèratel se zavazuje bez zbyteOného odkladu, nejpozdêji v~ak ye lhüté 15 dn~ ode dne Ciöinnosti
zmény, oznámit Provozovateli pisemné ka~dou zmënu skuteOnosti v této Smlouvé uveden~’ch
rozhodn~’ch pro plnènI, je± je predmetem této Smiouvy. Za rozhodné skuteönosti se pova±ujI zejména
identifikaônh üdaje o Odbérateli a/nebo o Odbërném mIsté a/nebo Odaje pro fakturaci vodného a
stoôného. Do doby splnéni této povinnosti se Odbératel specifikovan~’ touto smlouvou zavazuje hradit
vodné a stoëné Provozovateli. Vznikne-Ii nenahIá~enim takové zmény Provozovateli üjma, je Odbératel
povinen ji v pinem rozsahu uhradit.

2. Provozovatel je oprávnén provãdet kontrolu Iimitü zneë~téni odpadnich vod podle podmInek platného
mIstné prislu~neho KanalizaönIho rádu, pi’ipadnë povoleni vodoprãvniho uradu. K v~’zvé Odbératele je
Provozovatel povinen poskytnout Odbèrateii informace o jakosti pitne vody, povolené mIre zneöi~téni
odpadnI vody a povinnostech Smluvnich stran vypl9vajicich z Kanaiizaãniho radu, vöetné závazn~ch
hodnot ukazatelO limitO zneöi~téni odpadni vody.

3. Byl-li SmluvnImi stranami dohodnut elektronick9 prenos faktur, budou tyto doruOovány Odbërateli na
emailovou adresu uvedenou v zãhlavI této Smiouvy.

4. Odberatel je povinen u±Ivat vnitrnI vodovod a vnitrnl kanalizaci takov~’m zp~isobem, aby nedo~io k
ohro±enI jakosti vody ye vodovodu. Odbèratei je povinen u~ivat vnitrnl vodovod a vnitrnI kanalizaci v
souladu s technick~’mi po~adavky na vnitrnl vodovod a vnitrnI kanalizaci, zejmena ye vztahu k pou±IvánI
materiãlü pro vnitrnl vodovod. Potrubi vodovodu pro verejnou potrebu vOetné jeho prlpojek a na né
napojen~’ch vnitrnich rozvodü nesmI b~’t propojeno s vodovodnIm potrubIm z jiného zdroje vody, ne~ je
vodovod pro verejnou potrebu. Odbératel je dale povinen rIdit se pri vypou~ténI odpadnich vod platn~’m
Kanalizaônim radem a respektovat závazné hodnoty ukazateiü limitü zneeiatenI odpadnI vody v tomto
KanalizaOnIm radu uvedené. KanalizaënI rad je k dispozici na webov~’ch stránkách Provozovatele a v
zãkaznick~’ch centrech Provozovatele. Odbératel je dale povinen v misté a rozsahu stanoveném
KanalizaönIm radem kontrolovat limity zneoiatenl vypou~ten~’ch odpadnIch vod do kanalizace a doruöit
Provozovateti v originale nebo overené kopii protokol o v~’siedcich takové kontroly provedené k tomu
oprávnénou osobou do 30 dnü ode dne doruöeni takového protokolu Odbérateii. Neprovede-li
Odbératet tuto kontrolu v souladu s Kanalizaönim rádem, je Provozovatel oprávnën provést takovou
kontrolu sam nebo prostiednictvim tretl osoby a v~’sledek takové kontroly pou±it jako podklad pro
pripadne stanovenh smluvnh pokuty die ël. Xl. této Smlouvy. Odbératel je v takovém pripade povinen
uhradit Provozovateli naklady takové kontroly.

5. Vodomér ke zji~t’ovãnI mno~stvi odebirané vody a mend zanIzenI Odbératele ke zji~t’ováni mno~stvI
vypouaten9ch odpadnich a odvádén~’ch srä±kov~ch vod podléhã urednimu overenh podle platn9ch
pravnich predpisu a toto overovanI je povinen zajistit v prIpade vodoméru na své naklady Provozovatel
a V prIpade meniciho zanIzenh Odbératele ke zjiat’ovani mno~stvI vypouaten~’ch odpadnich a
odvádën~’ch srá~kov~’ch vod Odbératel. Dodavky a slu~by souvisejIdI se znIzenim, provozem a
zru~enIm meniciho zarbzenI ye vlastnictvI Odbèratele provede Provozovatel za üplatu a v rozsahu a za
pod mInek stanoven~’ch dohodou Smluvn ich stran.

6. Odbératel je povinen umo~nit Provozovateli pnIstup k vodoméru, zejména za üôelem provedeni odeötu z
vodoméru a kontroly, opravy nebo v~’mény vodoméru, chrãnit vodomér pred poakozenIm, ztrátou nebo
odcizenim, vöetné zanIzenh pro dálkov~’ odeöet a dalaIho pnIsiuaenstvi vodoméru, montá~nI plomby a
piomby prokazujicI uredni overeni vodoméru podle obecné zãvazn~’ch právnIch predpisu a bez
zbyteëného odkladu prokazatelné oznâmit Provozovateli jejich poakozeni at zavady v mereni. Byla-li
nefunkönost vodoméru nebo poakozeni vodoméru, zanizenI pro dálkov~’ odeöet Oi dal~iho pnlsluaenstvI
vodoméru nebo montá~ni plomby a plomby prokazujici urednl overenI vodoméru podle obecné
zãvazn~’ch pravnIch predpisu zpüsobeno nedostateônou ochranou Odbératelem nebo pnIm~’m zãsahem
Odbëratele, hradb üjmu a nakiady s timto spojene Odbératel. Jak9koliv zasah do vodoméru, zanizeni pro
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dálkov9 odeöet Ol daI~f ho p~is~u~enstvi vocioméru nebo montá~nI plomby a plomby prokazujici uredni
ovéreni vodoméru bez souhiasu Provozovatele je nepripustn~’. Provozovatel ma právo zajistit jednotlivé
ôásti vodoméru nebo jeho pi~rislu~enstvI proti neoprávnéne manipulaci. Odbëratel je povinen dodr~et
podminky umIstènI vodoméru stanovené Provozovatelem. Pokud je vodomér umIstén v ~achtè, je
Odbêratel povinen zajistit, aby tato ~achta byla Provozovateli prIstupna a odvodnèná. Je-li ~achta
umisténa na mIsté verejnosti prIstupném, ma Odbératel právo p0 dohodé s Provozovatelem ~achtu
zajistit proti neoprávnénemu vniknutI; tim nenI dotôena povinnost jejiho zprIstupñovani Provozovateli.
Pokud pripojka nebo vniti~ni vodovod nevyhovuje po~adavküm pro montá± vodoméru, je Odbératel
povinen na vyzvanI Provozovatele provest v pnmerene IhOté potrebné üpravy. Je-li mno±stvI
vypou~tén9ch odpadnIch a odvádén~’ch srá~kov9ch vod mereno méricIm zarizenim Odbératele, je
Provozovatel oprávnën prübe~rie kontrolovat funkãnost a správnost mericiho zarizenI a Odbèratel je
povinen umo±nit Provozovateli pristup k tomuto mèñcImu zarizeni. Pristup k vodomèru 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 dOvodn~’ch prIpadech je Odbérate? povinen umo~nit Provozovateli na
základé jeho v~’zvy v nezbytném rozsahu pristup k vodovodni a kanalizaãni prIpojce nebo k vnitrnImu
vodovodu a vnitrnI kanalizaci, zejména za üöelem kontroly u±iväni vnitrniho vodovodu a vnitrni
kanalizace a pinéni podminek stanoven~ch touto Smlouvou nebo obecnè zãvazn~’mi prävnimi predpisy.

8. Provozovatel je oprãvnèn preru~it nebo omezit dodávku vody nebo odvádéni odpadnIch vod za
podmInek stanoven9ch zákonem.:

9. Vlastnikem vodoméru je vlastnik vodovodu, s v~jimkou pripadu, kdy prede dnem nabyti üOinnosti
zákona o vodovodech a kanalizacich se prokazatelné stal vlastnIkem vodoméru Provozovatel. DaI~I
podmInky merenI a zpüsobu zji~t’ovánI dodávané vody a odvaden~’ch odpadnIch vod jsou upraveny
zákonem o vodovodech a kanalizacich a provádécImi predpisy k tomuto zékonu.

10. Pokud je zrizen na vodovodni pripojce po±árnI obtok, Ize ho vyu±ivat v~’hradné pro prime ha~eni po~áru
nebo pri po~árnich revizich a to v~’luôné osobou k tomu oprávnênou. Pokud dojde k tomuto vyu±iti a v
souvislosti s tim k poru~eni plomby, je Odbératel povinen tuto skuteënost neprodlené oznamit pisemné
Provozovateli. Bylo —Ii po~kozeni plomby na po~árnim obtoku zpUsobeno nedostateOnou ochranou
Odbëratelem nebo prIm~’m zásahem Odbèratele, hradI Ojmu a naklady s timto spojene Odbératel.

11. Provozovatel mO±e vodomér kdykoliv opravit nebo vyménit. Odbèratel je povinen tyto öinnosti umo~nit a
v prIpadech potreby poskytnout potrebnou souöinnost. Odbérate! nebo jim poverena osoba ma právo
b~’t pri v9mèné vodoméru prItomen a overit si stay vodoméru a neporu~enost p10mb. Pokud tohoto
svého práva Odbératel nevyu±ije, nemCi±e pozdëji provedenI téchto ükonO zpochybñovat.

12. Cenik Provozovatele stanovi ührady za dalai v9kony a ëinnosti Provozovatele provádéné na základé
±adosti Odbératele. Cenik dale stanovuje pau~alni nãklady, které je Odbêratel povinen uhradit
Provozovateli v souvislosti s uplatnénIm pohledávky Provozovatele z této Smiouvy. Cenikje k dispozici
na webov~’ch stránkách Provozovatele a v zakaznick9ch centrech Provozovatele. Odbératel timto
prohla~uje, ±e byl s timto cenikem Provozovatele pred podpisem této Smiouvy seznãmen, a ±e mu
porozumél v plném rozsahu.

XI. Zaji~töni závazkU SmluvnIch stran, platby a náhrady p~i poru~eni smluvnIch ~i právnich
povinnostI

Pro pripad prodieni kterékoliv Smluvni strany s plnénIm penè~itého závazku podle této Smiouvy, se
povinna Smluvni strana zavazuje zaplatit oprávnéné Smluvni strané za ka±d~’ den prodleni ürok z
prodlenI ye v~i stanovené v souladu s pIatn~’mi právnimi predpisy.

2. Provede-li odbëratel takové opatreni, aby vodomér bud’ odbér nezaznamenal nebo jej zaznamenal
nespravne ke ~kodé provozovatele, poprIpade u2Ivã-li védomé po~kozeného vodoméru anebo jestli±e
vodomér po~kodiI nebo po~kodiI plombu a neohlásil jeho nahodilé po~kozeni do tn dnü po torn, kdy je
zjistil a dale vodoméru pou±Ival, uhradi odbératel provozovateli ve~kerou zaznamenanou spotrebu, v
pnipadé, ±e vodomér zaznamenával Udaje nesprávné ke ~kodé provozovatele, zaplati smiuvnI pokutu
rovnajIci se trojnäsobné platbé zUötované za predchozI odpoOtové obdobi, minimãlné v~ak 3000 Kö.

3. Pou~il-li odbèratel po±árni obtok vodoméru k jin~m üöel~im ne~ po±árnim, poakodil plombu nebo jeji
po~kozenI neprodlené nenahlásil, uhradI odbératel provozovateli smluvnI pokutu rovnajIci se
petinasobne platbé züötované za predchozi odpoOtove obdobi, minimalne v~ak 3000,- Kô.

4. Za neoprávnëne odbëry die bodu 11.1 a 11.2 pnislu~i dale provozovateli Uplata ye v~i odpovIdajici
mno±stvi odebrané vody zji~téné technick~’m propoãtem, pniOem~ se vychãzi ze svétlosti potrubi, z
prokãzané nebo predpokladane doby odbéru vody a üôelu, k nému± bylo vody pou±ito.

5. V prIpade, 2e odbératel poru~il svou povinnost udr~ovat vodomérnou ~achtu ye stavu urëeném ~SN 75
5411, je povinen odstranit zjiatene závady. Die vyhla~ky 268/2009 Sb. o technick~’ch po±adavcich na
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stavby nesmI b~’t vodovodni prIpojka pitne vody z vodovodu pro verejnou potrebu a vnftrni vodovod
pitné vody propojeny s jin~’m zdrojem vody. Dale vodovodnI prlpojka musi b~’t vybavena zarizenim proti
zpëtnému naséti zneO~tèné vody z vnirnIho vodovodu. Poru~enIm tèchto podminek je provozovatel
oprávnén preru~it odbérateli dodávku vody.

6. V p~Ipadë obnoveni dodavky pa p~eru~enI nebo omezeni dodávky vody z di~vodu poru~enI smiouvy
nebo téchto v~eobecn~’ch podmInek, uhraciI odbératel ve~keré náklady na preru~enI a obnovenI
dodávky, a to v minimálni v~éi 700,-- KO za ka±d~’ jednotliv~ pripad. P~i opakovanem preru~eni nebo
omezeni dodavky vody u stejného odbératele budou náklady nãsobkem poôtu opakovan9ch p~eru~eni.
Pokud bude uskuteönén v~’jezd k p~eruéeni dodãvky vody a dlu~nã ãástka bude uhrazena na misté
jeété peed uzavrenIm vodovodni prIpojky, zaplati odbèratel nãklady vzniklé s v~’jezdem, minimélné v~ak
300,- Kë

7. Za vypou~ténI Iátek, které nejsou v souladu s kanallzaOnim radem pro prislu~nou lokalitu, zaplati
odbèratel provozovateli smluvni pokutu ye v~i mm 15.000,-- Kô, prioem~ tim nenI dotöena povinnost
uhradit vzniklou ~kodu

8. Odberatem se dopusti prestupku öi spravniho deliktu tim, ~e znemo~ni bez zvIá~tnIho düvodu vstup na
pozemky nebo stavby v souvislosti s Odr~bou vodovodu nebo kanalizace nebo za Uëelem spineni
povinnosti spojen~’ch s provozovãnim vodovodu nebo kanalizace (~ 7 odst. 1), po~kodi vodovod nebo
kanalizaci nebo jejich souãásti öi prislu~enstvr, neoprãvnéné manipuluje se zarizenim vodovodü nebo
kanalizaci. Za prestupek ze ulo±it pokutu do 100 000 Kó.

9. Provozovatel je oprãvnën uzavrIt pripojku vody I pN neplaceni záloh za vodné a stoöné, am neuzavreni
této smiouvy..

XII. Doba platnosti a ukonëeni Smiouvy
1. Tato Smiouva je uzavrena okam±ikem podpisu posledni smluvni stranou a uzavirá se na dobu

neurOitou.
2. Tuto Smiouvu jsou obé SmluvnI strany oprãvnèny jednostranné pisemné vypovédét s v~’povédnI lhütou

tn mèsice. V9povednI Ihüta zaOIná bé~et prvni den kalendãrniho mésIce následujiciho pa doruOenI
v~’povédi druhé SmluvnF strané.

3. Kterákoliv ze Smluvnich stran je opravnena od této Smiouvy odstoupit jen v pnipadech stanoven~’ch
obecné závazn~’mi právnImi predpisy. Tato Smiouva zaniká té~ odpojenIm vodovodni I kanalizaöni
pnipojky od vodovodu nebo kanalizace nebo odpojenIm jen jedné z nich, je-il predmetem Smiouvy jen
dodavka vody/odvádeni odpadnich vod.

4. UzavnenIm nové smlouvy a dodávce vody a odvédéni odpadnich vod mezi Smluvnimi stranami pro
Ddbérné misto uvedené v ãlánku I. této Smiouvy se tato Smiouva pova~uje za ukonëenou. Uzavnenim
této Smiouvy se ru~i v~echny mezi Smluvnimi stranami drive uzavrene smlouvy a dodavce vody a
odvãdëni odpadnich vod pro stejné Odbérné misto.

5. SmluvnI strany se dohodly, ±e pro pnipad, ±e Odbératel tuto Smiouvu rádne neukonëi v souvislosti se
zménou vlastnictvi pnipojené nemovitosti (Odbérného mista), zaniká tato Smiouva dnem, kdy nov~’
vlastnik pnipojené nemovitosti prokã~e Provozovateli nabyti vlastnického préva k ni a uzavne novou
smlouvu o dodávce vody a advédéni odpadnich vod k tému~ Odbérnému mistu.

6. Smluvni strany se dohodly, ~e pni jakémkoliv ukonëenI této Smiouvy, je Odbératel povinnen na sve
náklady umo±nit Provozovateli provést koneön~’ odeOet vodoméru a kontrolu meniciho zanIzeni
Odbératele, je-li mno~stvI vypou~ten~’ch odpadnIch vod a odvadén9ch srá±kov~ch vod meneno. Pokud
bezprostnedne pa skonöeni této Smiouvy nenabude üöinnosti abdobnä smlouva a dodãvce vody a
odvédéni adpadnIch vod vztahujic[ se k tému2 Odbérnému mIstu, je Odbèratel povinen na své naklady
umo±nit Provozovateli take pnIpadnou demontá± vodoméru a dal~I Oinnosti nezbytné k ukonOenI
dodavky vody a odvãdénI adpadnich vod. Dajde-Ii k ukonOenI této Smiouvy, je Provozovatel souöasné
opravnén provest odpojenI vodovodni nebo kanalizaënI prIpajky.

7. V pnipade, ~e Provozovatel za dobu trváni této Smiouvy pozbude právo uzavirat s odbérateli smluvni
vztahy, jejich2 predmetem je dodãvka vody a/nebo odvédénI odpadnich vod, prechazeji prava a
povinnosti z této Smlouvy na vlastn[ka vodovodu a kanalizace a Odbératel s timto pnechodem pray a
pnevzetIm pavinnosti uzavnenIm této Smiouvy v~’sIovnè souhiasi.

XIII. OstatnI a zãvêreëná ujednãnI
1. Provozovatel timto informuje odbératele v souladu s § ii zék. ~. 101/2000 Sb., ±e shroma~cfuje a

zpracovávä jeho osobni Odaje, které odbératel uvedl v této smiouvé. Odbératel dava tImto v souladu s §5 zäk.ö. 101/2000 Sb. a ochranè asobnIch Udajü pravozovateli, jako spravcl üdajü, souhias
shroma~d’ovat v rozsahu nutném pro tuto smlouvu a jejI zpracováni a uchovéni pro Oöely napinéni pray
a povmnnosti z této smiouvy. Dale m k vedenI agendy a dodavkach vod a odvédéni odpadnIch vod v
souladu se zákonem ö. 274/2001 Sb. a to pa celou dobu platnosti smiouvy a dale pa dobu nutnou pro

329-09400-00000 SML-2000-001 -003998 Strana 7



jeji uchovánI v souladu s prisi. právnimi predpisy. Dojde-li v prCibèhu smluvnIho vztahu ke zméné v
osobë provozovatele, prechazejI na nového provozovatele prava a povinnosti plynouci z této smiouvy.

2. V pripade, ~e dojde pñ uzavi~renI této smlouvy k dohodé die § 8 odst. 7 zákona 274/2001 Sb. 0 tom, ~e
odbératelem je treti osoba odli~ná od zákonného odbérateie (viastnIka, majitele), odbèratei (viastnIk,
majitel) prohia~uje, ±e v souladu s § 2018 obOanského zàkonIku bere na sebe povinnost zapiatit dluh za
vodné a stoëné pro p~Ipad, ±e treti osoba (“piátce”) svoji povinnost k Uhradè nespinI.

3. Tato smiouva v piném rozsahu ru~i predchozI smiouvy.

4. Provozovatel doruöuje Odbérateli pisemnosti zpravidla prostrednictvIm dr±itele po~tovni licence na
adresu pro doruOováni uvedenou v záhiavi této Smiouvy, na posiednI znãmou adresu plsemne

oznãmenou Odbératelem Provozovateli nebo na adresu Odbèrného mista, pflpadnè osobnO na
jakékoiiv mIsto, kde Ize Ddbératele zastihnout. Ma se za to, ~e do~lá zásiika odesIaná s vyu±itim
provozovatele po~tovnIch slu±eb doéia treti pracovni den po odeslánI, byla-li v~ak odeslána na adresu v
jiném státu, pak patnáct~’ pracovnI den po odesiáni. Uvedi—li Odbératel v~’ée podrobnosti svého el.
kontaktu, souhlasI Odbératei s doruOovánIm pIsemnostI i timto zp~isobem.

5. Pokud je v Oiánku I. této Smiouvy uvedeno, ~e predmatem této Smiouvy je pouze dodávka vody nebo
pouze odvádènI odpadnich vod kanalizacI, jsou ustanovenI o odvádéni odpadnIch vod kanalizacI v
prvnIm p~ipadé, respektive ustanoveni o dodávce vody v druhém pripadé neUãinná.

6. Ve v~ech ostatnIch otãzkách, v~’slovné neupraven~’ch touto Smiouvou, se postupuje podie platn~’ch
právnIch p~edpisü, zejmena podie zákona o vodovodech a kanalizacich a podie ustanovenI obôanského
zákonIku. Je-li Odbératel podnikatelem, pak se na smiuvnI vztah zalo±en~’ touto SmIouvou neuplatni
ustanoveni § 1799, § 1800 zékona ô. 89/2012 Sb., obôansk~’ zãkonIk.

7. Tato Smiouva je vyhotovena ye dvou vyhotovenIch, z nich~ ka±dã SmiuvnI strana obdr±I jedno.

8. Zménu Smiouvy Ize provest pouze pisemnou formou. Pokud jak~koIiv závazek vypl~’vajicI z této
Smiouvy, av~ak netvo~IcI jejf podstatnou nále±itost, je nebo se stane neplatn9m nebo nevymahateIn9m
jako celek nebo jeho öást, je pine oddéIiteln~’m od ostatnich ustanoveni této Smiouvy a taková
nepiatnost nebo nevymahateinost nebude mit ~ãdn~’ vliv na platnost a vymahateinost jak9chkoiiv
ostatnich závazkü z této Smiouvy. SmluvnI strany se zavazujI v rámci této Smiouvy nahradit formou
dodatku k této Smiouvé tento neplatn~’ nebo nevymahateln~ oddéIen~’ zãvazek takov9m nov~’m pIatn~’m
a vymahateIn~’m zãvazkem, jeho± predmet bude v nejvy~I mo±né mI~re odpovidat predmetu püvodniho
oddéleného závazku. Pokud v~ak jak9koliv zãvazek vypi~’vajIcI z této Smiouvy a tvoNcI jeji podstatnou
náIe~itost je nebo kdykoliv se stane nepIatn~’m nebo nevymahatein~’m jako celek nebo jeho öãst,
SmIuvni strany nahradf nepIatn~’ nebo nevymahateln~ závazek v rámci nové smlouvy takov~’m nov~’m
piatn~’m a vymahatein~’m závazkem, jeho~ predmet bude v nejvy~I mo~né mire odpovidat predmetu
p~ivodniho závazku obsa~enému v této Smiouvé.

9. Obé Smluvni strany tImto prohia~ujI a zaruãujI, ~e ve~kerá ustanovenI, terminy a podminky této
Smiouvy byiy dohodnuty SmluvnImi stranami svobodnè, urOité a vá±né, nikoiiv pod nátiakem nebo za
napadné nev~’hodn9ch podmInek, na dükaz ôeho± pripojuji své podpisy k této Smiouvé.

10. Provozovatel vyluOuje ye smyslu ustanoveni § 1740 odst. 3, véta druhá OZ p~ijeti nabIdky s dodatky
nebo odchylkami.

XIV. ZveiejnënI v registru smluv
1. Tato Smiouva nab~’vá platnosti a üöinnosti dnem jejiho uverejnenI v registru smluv v souladu se

zákonem O. 340/2015 Sb., o zviá~tnich podminkãch üOinnosti nëkter~’ch smluv, uverejñovani téchto
smluv a o registru smiuv (zákon o registru smluv).

2. Odbératei za~le tuto Smiouvu spravci registru smluv k uvei~ejnèni bez zbyteôného odkiadu, nejpozdeji
v~ak do 30 dnü od uzavreni Smiouvy. Odbératei pi’redá Provozovateli dokiad o uverejnenh Smlouvy v
registru smiuv podie § 5 odst. 4 zãkona ö. 340/2015 Sb., o registru smiuv, jako potvrzenI skuteënosti, ±e
Smiouva nabyla Oãinnosti.

3. Pro CiOeiy uverejnenI v registru smluv smiuvni strany navzájem prohia~ujI, ±e Smiouva neobsahuje
±ädné obchodni tajemstvi.

4. Strany této smiouvy se zverejnovanim informaci souhiasi, a to i ye vztahu k osobnim Cidajüm. Strany
této smiouvy prohia~uji, ±e jsou oprávnény tento souhias dat I za sve pracovnIky nebo dal~i osoby
uvedené ye smiouvé Oi v jin~’ch dokumentech vytvoren~’ch v rãmci tohoto smiuvniho vztahu.
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V HavlIôkovè Brodé dne 15.08.2017 V ~ dne. .~

f VODOV~ /47 --
~ u.S. /7 .~ Mateiskâ

provozovatel Odberatel

Vodovody a kanalizace HavlIOküv Brod, a.s.
~V B~

majifel, pokud je odbératelem najemce
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ZMOCNENEC:
Jméno, p~Ijmenh, titul Mateiská ~koIa Chotëbor, B~ezová 272, okres HavlIëküv Brod
Ulice: B~ezová 272
Obec: Chotëbo~
PSC: 58301

ZMOCNITELE:

Jméno, p~IjmenI, titul (Firma):

BydIi~tè, pokud je odIi~né:

Rodné OIsIo, (firma-IOO):

Jméno, p~IjmenI, titul (Firma):

BydIi~té, pokud je odIi~né:

Rodné öislo, (firma-IOO):

Jméno, pNjmenI, titul (Firma):

BydIi~té, pokud je odIi~né:

Rodné öislo, (firma-I~O):

Jméno, p~IjmenI, titul (Firma):

BydIi~tè, pokud je odli~né:

Rodné OisIo, (firma-I~O):

Jméno, prIjmeni, titul (Firma):

BydIi~té, pokud je odIi~né:

Rodné OisIo, (firma-lOO):

Jméno, p~Ijmenh, titul (Firma):

Bydli~té, pokud je odIi~né:

Rodné ~IsIo, (firma-I~O):

Jméno, p~IjmenI, titul (Firma):

BydIi~té, pokud je odIi~né:

Podpis:Podpis:

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Rodné OisIo, (firma-IOO): Podpis:

PLNAMOC

Pro zastoupenI ostatnich podIloWch spoluvlastnIkU s vèt~inou podulu na Odbèrném misté ke
Smlouvë a dodávce vody a odvádënI odpadnIch vod ë. SML-2000-001-003998
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