
Přistoupení k platbám vodného a stočného 
(dále jen „dohoda o přistoupení“) 

 

1. Odběratel: 

Firma: Město Tábor 
IČ: 00253014 Plátce DPH - DIČ: CZ00253014 

 

Č.o.: 

Tábor 

2 
39001 

Žižkovo nám. 
Tábor 

Obec: 

Č.p.: Ulice: 
PSČ: Část obce: 

2 

Stát: Česká republika 
Adresa: 

 E-mail: 
 Fax:  Telefon: 

ID datové schránky: 5zrb8iz 
 

2. Oprávněná osoba: 

Firma: Restaurant Palcát s.r.o. 
CZ26038765 Plátce DPH - 

DIČ: 
26038765 IČ: 

v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 199646 Zápis: 
 

Č.o.: 

Vestec 

398 
25250 

Okružní 
Vestec 

Obec: 

Č.p.: Ulice: 
PSČ: Část obce: 

 

Stát: Česká republika 
Adresa: 

xxxxx
xxxxx

 Fax: xxxxxxxxx
xxxxXxxxx
ID datové schránky:  

 

Č.o.: 

Restaurant Palcát s.r.o. 

Vestec 

398 Okružní 
Vestec 

Obec: 

Č.p.: Ulice: 
Část obce: 

Zasílací 
adresa: 

 

Stát: Česká republika 
Adresa: 
Firma: 

xxxxx
xxxxx

 Fax: xxxxxxx
xxxxxxX

Dodací pošta:  25250 PSČ: 

 

Zápis: 

www.cevak.cz xxxxxx
xxxxxx

+420 387 761 225 Fax: 844 844 870 Telefon: 
v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 657 

3. Dodavatel: 

ČEVAK a.s. 

Plátce DPH - DIČ: CZ60849657 60849657 IČ: 
Severní 2264/8, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice Adresa: 

Firma: 

Internet: 
3ndg7rf ID datové schránky: 

 

Č.o.: 
Tábor 

312 Svatošova 
Tábor Obec: 

Č.p.: Ulice: 
Část obce: 

Adresa odběru: 

 

Popis připojené stavby nebo pozemku: Stavba - restaurace 

208000115 

Č.parc.: 

Evidenční číslo: 

393 Tábor Kat. území: 
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převodním příkazem na č. účtu 212900553/0300 

převodním příkazem 

převodním příkazem 

sjednán na e-mailovou adresu uvedenou u Zasílací adresy Elektronický přenos účetních dokladů: 

Zúčtování záloh a vyúčtování vodného a stočného bude provedeno fakturou (daňovým dokladem) s uvedenou 
lhůtou splatnosti, na základě odečtu měřidel (u neměřených odběrů na základě přiznaných skutečností), který 
probíhá podle odečtových cyklů dodavatele. 
Faktury budou oprávněnou osobou hrazeny následujícím způsobem: 

Smluvní strany se dohodly, že případné přeplatky a nedoplatky z vyúčtování do výše 100 Kč může dodavatel 
převést do dalšího zúčtovacího období. 
Případné přeplatky z vyúčtování vrací dodavatel oprávněné osobě následujícím způsobem: 

1. Dodavatel a odběratel prohlašují, že spolu před uzavřením této dohody uzavřeli smlouvu o dodávce vody a o 
odvádění odpadních vod (dále jen „smlouva“) na odběrném místě ve smlouvě specifikovaném jako adresa odběru. 
Oprávněná osoba prohlašuje, že se se smlouvou, podmínkami ke smlouvě o dodávce vody a o odvádění odpadních 
vod (dále jen „podmínky ke smlouvě“) a reklamačním řádem před podpisem této dohody o přistoupení seznámila a 
souhlasí s nimi. 

 
2. Vzhledem k tomu, že oprávněná osoba a odběratel mají shodný zájem na tom, aby vodné a stočné s příslušenstvím 

a další platby podle smlouvy (dále jen „platební závazky") hradila přímo oprávněná osoba, dohodli se účastníci této 
dohody, že po dobu její platnosti: 

- oprávněná osoba přistupuje k platebním závazkům odběratele, 
- odběratel a oprávněná osoba jsou zavázáni k úhradě platebních závazků společně a nerozdílně, 
- dodavatel bude předepisovat zálohové faktury, zasílat zúčtovací faktury a další korespondenci na jméno a 

zasílací adresu oprávněné osoby, uvedenou v této dohodě, 
- oprávněná osoba bude plnit platební závazky vůči dodavateli podle pravidel stanovených smlouvou, 

podmínkami ke smlouvě, reklamačním řádem a předpisem záloh. 
Zálohové platby za vodné a stočné budou oprávněnou osobou hrazeny do termínu splatnosti uvedeného na 
příslušném dokladu zaslaném dodavatelem následujícím způsobem: 

Čísla / stavy měřidel k tomuto datu: 
Plnění poskytnuto ode dne: 16.10.2018 

3. Účastníci této dohody o přistoupení činí nesporným, že dodávka vody, resp. odvádění odpadních vod na dané 
adrese odběru bylo dodavatelem uskutečňováno již přede dnem podpisu této dohody, a to s následujícími údaji:   

2518 0098672601 / m³ 
Účastníci této dohody o přistoupení prohlašují, že při jeho úhradě se budou řídit ujednáními dohodnutými touto 
dohodou o přistoupení. 

4. Veškerá ostatní práva a povinnosti ze smlouvy zůstávají zachována odběrateli a dodavateli. Odběratel se nadále 
považuje za odběratele ve smyslu § 2 odst. 6 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění 
pozdějších předpisů.  

5. Odběratel tímto uděluje oprávněné osobě plnou moc, kterou zmocňuje oprávněnou osobou k výkonu všech práv a 
plnění povinností jménem odběratele a na jeho účet, které odběrateli vyplývají z uzavřené smlouvy a právních 
předpisů, jimiž se smluvní vztah řídí. Oprávněná osoba toto zmocnění přijímá. Dodavatel v souvislosti s takto 
udělenou plnou mocí prohlašuje, že si vyhrazuje právo ve zvlášť závažných případech podle své volby požadovat 
uplatnění práv a plnění povinnosti ze smlouvy přímo po odběrateli, zvláště pokud by mohla být výkonem práv a 
plněním povinností v zastoupení oprávněnou osobou dotčena práva a oprávněné zájmy odběratele nebo dodavatele. 
Oprávněná osoba a odběratel tuto výhradu přijímají. Takto udělená plná moc oprávněné osoby zaniká nejdéle ke dni 
zrušení této dohody o přistoupení.  

6. Tato dohoda o přistoupení se ukončuje nejpozději zánikem smluvního vztahu mezi dodavatelem a odběratelem.  

7. Tato dohoda o přistoupení se ukončuje ke dni, kdy bude uzavřena nová dohoda o přistoupení týkající se téže 
smlouvy a adresy odběru s novou oprávněnou osobou. Závazky vzniklé přede dnem ukončení této dohody o 
přistoupení však jsou povinni i nadále uhradit odběratel a oprávněná osoba společně a nerozdílně. 

čitelně HŮLKOVÝM PÍSMEM 

podpis:  podpis:  

jméno a příjmení:  
čitelně HŮLKOVÝM PÍSMEM 

jméno a příjmení:  

8. Tuto dohodu o přistoupení je možné zrušit dohodou účastníků. Pokud oprávněná osoba neposkytne součinnost, je 
možné tuto dohodu zrušit pouze dohodou dodavatele a odběratele. 

vedoucí obchodní kanceláře funkce: 

za oprávněnou osobu: za dodavatele: 

V 
dne 

V 
dne 

za odběratele: 
dne 

jméno a příjmení: 

V 

podpis:   
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