Vodovody a kanalizace Krom

íž, a.s., Kojetínská 3666/64, 767 01 Krom

íž

: 49451871 DI : CZ49451871 KB Krom íž, íslo ú tu 2002691/0100

Spole nost je zapsána v obchodním rejst íku, vedeném Krajským soudem v Brn v oddíle B vložka 1147

Smlouva íslo:
o dodávce pitné vody
o dodávce pitné vody a odvád ní odpadních vod
o odvád ní odpadních vod
o dodávce pitné vody a odvád ní a išt ní odpadních vod
o odvád ní a išt ní odpadních vod
uzav ená v souladu se zákonem . 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro ve ejnou pot ebu,
v platném zn ní a vyhláškou . 428/2001Sb., v platném zn ní a ob anským zákoníkem zákon .
89/2012 Sb., v platném zn ní mezi smluvními stranami :
DODAVATEL

Vodovody a kanalizace Krom íž, a.s.
Kojetínská 3666/64, 767 01 Krom íž
zapsaná v obchodním rejst íku vedeném
u Krajského soudu v Brn , oddíl B, vložka 1147
zastoupená na základ pov ení ze dne 1.4.2014
Ing. Terezou Andrýskovou – obchodní manažerkou

: 49451871 DI : CZ49451871
Tel.: 573 517 111
Fax: 573 331 278
Bankovní spojení: KB Krom íž
íslo ú tu: 2002691/0100
e-mail : vak.km@vak-km.cz

Jako vlastník a provozovatel
Dále jen dodavatel
Vlastník p ipojené nemovitosti - plátce
Název / Jméno a p íjmení:
Trvale bytem / Ulice, .p./ .o.:
ást obce:
PS Obec:
Rodné íslo (datum narození):
:
Bankovní spojení (banka):
íslo ú tu:
Telefon:
Email:
Zastoupeni (Jednající):
Se sídlem:
Zapsán

DI :

Dále jen odb ratel
Ostatní spoluvlastníci p ipojené nemovitosti
Název / Jméno a p íjmení:
Trvale bytem / Ulice, .p./ .o.:
ást obce:
PS Obec:
Rodné íslo (datum narození):
:

DI :

Kontaktní údaje odb ratele pro doru ování veškerých písemností:
Název / Jméno a p íjmení:
Trvale bytem / Ulice, .p./ .o.:
ást obce:
PS Obec:
:

DI :
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ÚVODNÍ USTANOVENÍ
I.
edm t smlouvy
edm tem smlouvy je
dodávka pitné vody
dodávka pitné vody a odvád ní odpadních vod
dodávka pitné vody a odvád ní a išt ní odpadních vod
odvád ní odpadních vod
odvád ní a išt ní odpadních vod
(dále jen Smlouva) a úprava vztah s tím souvisejících, v etn práv a povinností vznikajících mezi
dodavatelem a odb ratelem. Smlouva obsahuje Všeobecné podmínky dodávky pitné vody a odvád ní
a išt ní odpadních vod, jež tvo í její nedílnou sou ást.

II.
Místo pln ní
Adresa OM (Obec, ulice, .p. / .o.)

íslo OM

Druh odb ru

Profil
ípojky

Tlakové pom ry v míst
ípojky

Vodné
Sto né
Srážková voda
Po et trvale p ipojených osob (dle sd lení odb ratele v den podpisu smlouvy) :
Poznámky:
Vodné
Sto né
Vlastník vodovodní p ípojky:

0,15MPa-0,6MPa
v od vodn ných
ípadech až 0,7MPa

Vlastník kanaliza ní p ípojky:
Vlastník vodovodu:
Vlastník kanalizace:

III.
Množství dodávané vody a odvád ní odpadních vod
1) Pitná voda dodávaná:
P. . Ukazatel

1.
2.

Podle pot eby odb ratele
V množství maximáln za rok

ANO / NE
m3

Dle vodom ru

Zp sob zjiš ování množství a limity dodávané pitné vody:
P. . Ukazatel

1.
2.
3.
4.

Vodom rem umíst ným (šacht , sklep , jinde)
ANO / NE
Umíst ní:
Podle sm rných ísel ro ní pot eby vody
ANO / NE
Odborným výpo tem
ANO / NE
Limit množství dodávané vody je dán kapacitou vodom ru nebo profilem p ípojky.

2) Odvád ní a išt ní odpadních vod:
P. . Ukazatel

1.
2.
3.
4.

Odb
Odb
Odb
išt

ANO/NE

ratel vypouští do kanalizace pouze vodu dodanou vodovodem
ratel vypouští do kanalizace vodu z jiných zdroj než vodovodu
ratel vypouští do kanalizace srážkové vody
ní odpadních vod

m3/rok

ANO / NE
ANO / NE
ANO / NE
ANO / NE

3) Množství srážkové vody s jejím výpo tem
1. Není-li množství srážkových vod odvád ných do kanalizace p ímo p ípojkou nebo p es uli ní vpust
eno, vypo te se toto množství zp sobem stanoveným dle p ílohy .16 k vyhlášce .428/2001
Sb., a to na základ dlouhodobého úhrnu srážek v oblasti, ze které jsou srážkové vody odvád ny do
kanalizace, zjišt ného u p íslušné regionální pobo ky eského hydrometeorologického ústavu a
podle druhu a velikosti ploch nemovitostí a p íslušných odtokových sou initel . Pro ú ely výpo tu
sto ného se množství odvedených srážkových vod vypo ítává samostatn pro každý pozemek a
stavbu, ze které jsou tyto vody odvedeny p ímo p ípojkou nebo p es volný výtok do deš ové (uli ní)
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vpusti a následn do kanalizace. Odb ratel prohlašuje, že výpo et nemovitostí, z nichž jsou
odvád ny srážkové vody je úplný.
2. V budoucím období se bude výše dlouhodobého úhrnu srážek v oblasti, ze které jsou srážkové vody
odvád ny do kanalizace, m nit podle sd lení p íslušné pobo ky eského hydrometeorologického
ústavu a odb ratel se zavazuje zaplatit p íslušnou ástku dle takto stanoveného úhrnu. Výši úhrnu
oznámí dodavatel odb rateli v dostate ném asovém p edstihu.
Výpo et množství srážkových vod
Druh plochy

A
B
C

Odtokový sou initel

Zastav ná plocha a t žce propustné plochy
Lehce propustné zpevn né plochy
Plochy kryté vegetací

Druh
plochy

íslo odb ru

Plocha v m2

0,9
0,4
0,05

Odtokový
sou initel

Redukovaná plocha
v m2

A
B
C

Srážkový
pr
r

Celkem
M3

0,6635
0,6635
0,6635

Dlouhodobý pr

rný srážkový úhrn za okres Krom íž: 663,5 mm

Zp sob zjiš ování množství odvád ných a išt ných vod
P. .

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Ukazatel

ANO/NE

M ícím za ízením odb ratele (ne vodom rem)
Podle množství vody dodané do nemovitosti vodovodem zjišt ného vodom rem
Podle množství vody dodané do nemovitosti vodovodem zjišt ného vodom rem
s p ipo tením odpadních vod z jiných zdroj než vodovodu
Podle množství vody dodané do nemovitosti vodovodem zjišt ného vodom rem s ode tením
množství vody spot ebované ve výrob
(k tomuto kroku dodá výrobce technologický postup výroby)
Podle sm rných ísel ro ní spot eby vody dle vyhlášky .428/2001 Sb. s tím, že pokud se
sm rné íslo bude m nit, bude písemn odb rateli oznámeno na adresu uvedenou ve
smlouv a dále zve ejn no na internetových stránkách spole nosti www.vak-km.cz
množství odvád ných srážkových vod provedené výpo tem dle platných právních p edpis
(výpo et je nedílnou sou ástí této smlouvy)
Podle srovnatelného m eného p edchozího období

ANO / NE
ANO / NE
ANO / NE
ANO / NE

ANO / NE
ANO / NE
ANO / NE

IV.
Jakost vody a limity zne išt ní odpadních vod
Jakost dodávané pitné vody odpovídá platným obecným právním p edpis m (zejm. Zákon o ochran
ve ejného zdraví a o zm
n kterých souvisejících zákon v platném zn ní, Vyhl. Min. zdravotnictví,
kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a etnost její kontroly, p ípadn podmínky
stanovené hygienickým orgánem).
Ukazatele pitné vody podle vyhlášky 252/2004Sb. (Vyhláška, kterou se stanoví hygienické požadavky
na pitnou a teplou vodu a etnost a rozsah kontroly pitné vody).
Hodnoty pitné vody v míst odb ru:
Aktuální hodnota v den podpisu smlouvy

Dusi nany
Nejvyšší mezní hodnota = 50 mg/l
Vápník
Doporu ená hodnota = 40-80mg/l
Ho ík
Doporu ená hodnota = 20-30mg/l
Doporu ená hodnota je stanovena z hlediska zdravotního, nikoliv technického.
ehledy parametr dle jednotlivých obcí jsou k dispozici na stránkách www.vak-km.cz.
Kvalita odpadních vod odpovídá platným obecným právním p edpis m a platnému kanaliza nímu ádu.
Kanaliza ní ád je uložen na p íslušném m stském nebo obecním ú ad .
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V.
Zp sob sjednání ceny vodného a sto ného a jejího vyhlášení
Cena za dodávky pitné vody a odvád ní a išt ní odpadních vod se sjednává ve výši ur ené platným
cenovým p edpisem a je cenou maximální. Cenu a její zm ny zve ej uje dodavatel ve ve ejných
sd lovacích prost edcích, na svých internetových stránkách (www.vak-km.cz) a oznamuje ji místn
íslušným obecním a m stským ú ad m.

VI.
Zp sob fakturace a plateb
Smluvní strany se tímto dohodly na následujícím zp sobu úhrady ceny a to na základ
vystavených dodavatelem:
P. .

1.
2.
3.
4.
5.
6.

faktur

UKAZATEL

Fakturace - perioda
sí
Zálohové platby (Ano/ne) (SIPO, p ev.p íkaz atd.)
Platby budou provád ny
evodním p íkazem / Poštovní poukázka
Strany se dohodly, že faktury budou doru ovány
elektronickou poštou na adresu
Po et dn splatnosti
14
íslo objednávky

Smluvní strany se tímto dohodly, že p eplatky z fakturace dodavatel odešle na bankovní ú et odb ratele
používaný p i platebním styku s dodavatelem, pop . budou p eplatky vráceny formou poštovních
poukázek.

VII.
Zm na v osob odb ratele a ostatních údajích smlouvy
Odb ratel se zavazuje neprodlen oznámit a prokázat dodavateli zm nu v osob odb ratele – a to
podáním návrhu na vklad vlastnického práva ( i návrhu na zápis na p echod vlastnického práva) nebo
jiný obdobný doklad k p ipojené nemovitosti do katastru nemovitostí. Do doby spln ní této povinnosti je
odb ratel uvedený v této smlouv povinen hradit vodné a sto né dodavateli.
V p ípad , že odb ratel neuhradí jakékoliv pen žité pln ní, v etn smluvních pokut sjednaných touto
smlouvou i v souvislosti s ní, nebo dle všeobecných podmínek dodávky pitné vody a odvád ní a išt ní
odpadních vod, zavazují se je zaplatit ostatní spolumajitelé p ipojené nemovitosti.
Odb ratel je povinen bez zbyte ného odkladu, nejpozd ji však do 14 dn , oznámit písemn dodavateli
i každou další zm nu údaj uvedených v této smlouv . Vznikne-li nenahlášením takové zm ny
dodavateli újma, je odb ratel povinen ji v plném rozsahu uhradit.
Odb ratel je povinen oznámit dodavateli 14 dn p edem, že podává návrh na insolvenci (v etn
oddlužení), jinak je povinen zaplatit smluvní pokutu dohodnutou v této smlouv v ásti Všeobecné
podmínky dodávky pitné vody a odvád ní a išt ní odpadních vod.

VIII.
Doba pln ní
Tato smlouva je uzav ena:
P. .

Ukazatel

1.

Na dobu ur itou s ú inností
Platnost smlouvy skon í uplynutím sjednané doby.
Na dobu neur itou
Platnost smlouvy uzav ené na dobu neur itou skon í dohodou
smluvních stran, uplynutím výpov dní lh ty nebo odstoupením od
smlouvy nebo zm nou odb ratele nebo zrušením p ípojky.
Výpov dní lh ta se sjednává v délce 1 m síce a za íná b žet od
prvého dne m síce následujícího po doru ení výpov di.

2.
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IX.
Záv re ná ustanovení
1. Dodavatel tímto informuje odb ratele v souladu s § 11 zák. . 101/2000 Sb., že shromaž uje a
zpracovává jeho osobní údaje, které odb ratel uvedl v této smlouv . Odb ratel dává tímto
v souladu s § 5 zák. . 101/2000 Sb. o ochran osobních údaj dodavateli, jako správci údaj
souhlas shromaž ovat v rozsahu nutném pro tuto smlouvu a její zpracování a uchování pro
ely napln ní práv a povinností z této smlouvy. Dále i k vedení agendy o dodávkách pitné vody
a odvád ní a išt ní odpadních vod v souladu se zákonem . 274/2001 Sb. a to po celou dobu
platnosti smlouvy a dále po dobu nutnou pro její uchování v souladu s p íslušnými právními
edpisy. Dojde-li v pr
hu smluvního vztahu ke zm
v osob dodavatele, p echázejí na
nového dodavatele práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy.
2. V p ípad zm ny platných právních p edpis se budou právní vztahy vyplývající ze smluvního
vztahu mezi odb ratelem a dodavatelem ídit obdobnými ustanoveními nové právní úpravy.
3. Smlouva je vypracována ve dvou stejnopisech s platností originálu, jedno vyhotovení obdrží
odb ratel, jedno dodavatel. Po et vyhotovení smluv lze upravit podle po tu ú astník .
4. Tato smlouva v plném rozsahu ruší smlouvu ze dne:
5. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu v etn všeobecných podmínek dodávky pitné vody a
odvád ní odpadních vod d kladn p etly, že smlouva byla uzav ena dle jejich pravé a
svobodné v le, na d kaz ehož ji podepisují.
6. Veškeré p ílohy, které jsou ke smlouv p iloženy, jsou její nedílnou sou ástí.

V Krom íži dne:

V Krom íži dne:

...................................... ......................................

.......................................... .............................................

Ing. Tereza Andrýsková
obchodní manažer

odb ratel

.................................................................................................... .....................................................................................................

ostatní spoluvlastníci
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VŠEOBECNÉ PODMÍNKY DODÁVKY PITNÉ VODY, ODVÁD NÍ A IŠT NÍ ODPADNÍCH VOD
PLATNÉ OD 1. 1. 2014
1. Obecná ustanovení
1.1. Všeobecné podmínky se vztahují na dodávky pitné vody, odvád ní a išt ní odpadních vod a jsou nedílnou
sou ástí Smlouvy o dodávce pitné vody, odvád ní a išt ní odpadních vod (dále jen Smlouvy).
2. Vymezení pojm
2.1. Opravou vodovodní a kanaliza ní p ípojky dochází k odstra ování ú ink áste ného fyzického opot ebení
nebo poškození za ú elem uvedení do p edchozího nebo provozuschopného stavu (jedná se o lokální poškození
ípojky apod.) O opravu se však nejedná, resp. jde o vým nu p ípojky financovanou majitelem nemovitosti, pokud
je p ípojka totáln poškozena, je celkové zkorodovaná, zarostlá inkrusty a je zcela nefunk ní i je provedena
z nevhodného materiálu, nap . z olova nebo pozinkové oceli, nebo není vhodn technicky provedena. V p ípad
opravy i údržby vodovodní a kanaliza ní p ípojky se postupuje dle zákona . 274/2001 Sb. v platném zn ní.
2.2. Kanaliza ní ád stanovuje nejvyšší p ípustnou míru zne ist ní odpadních vod vypoušt ných do kanalizace,
pop ípad nejvyšší p ípustné množství t chto vod do kanalizace vypoušt ných a další podmínky jejího provozu.
V p ípad , že není možné dodržet p ípustnou míru zne išt ní u vypoušt ných odpadních vod, musí odb ratel tyto
vody p ed istit vlastním za ízením tak, aby spl ovaly podmínky kanaliza ního ádu. Kanaliza ní ád je p ístupný na
íslušných m stských a obecních ú adech.
2.3. Ukon ení odb ru je ukon ení dodávky vody vodovodní p ípojkou nebo ukon ení odvád ní odpadních vod
kanaliza ní p ípojkou. Provádí jej dodavatel na žádost a na náklady odb ratele. Smluvní vztah trvá do doby
odpojení p ípojky od vodovodu nebo kanalizace, nebo do doby p evodu odb ru na nového odb ratele. P evodem
odb ru je ukon ení Smlouvy s p vodním odb ratelem a uzav ení Smlouvy s novým odb ratelem. Oba odb ratelé
písemn potvrdí datum p evodu a stav m idla p i p evodu.
3. Spole ná práva a povinnosti dodavatele a odb ratele
3.1. Odb ratel se zavazuje platit dodavateli vodné a sto né v souladu a za podmínek sjednaných touto Smlouvou.
K vodnému a sto nému je dodavatel oprávn n p ipo ítat DPH v souladu s platnými právními p edpisy. Odb ratel
že zmocnit jinou osobu i k úkon m spojeným s b žným provozem p ípojky v i dodavateli (vstup na pozemek,
kontrola a vým na vodom
apod.)
3.2. Pokud je pozemek nebo stavba p ipojena na vodovod nebo kanalizaci v souladu s právními p edpisy, vzniká
odb rateli nárok na uzav ení písemné Smlouvy o dodávce pitné vody, odvád ní a išt ní odpadních vod. Tento
nárok nevzniká, pokud se okolnosti, za kterých došlo k povolení p ipojení na vodovod nebo kanalizaci, zm nily
natolik, že nejsou spln ny podmínky pro uzav ení této Smlouvy na stran odb ratele. Dodavatel je oprávn n
prov it údaje uvedené odb ratelem a požadovat zm nu smluvního vztahu dle zjišt né skute nosti.
3.3. Odb ratel je povinen umožnit dodavateli p ístup k p ípojce a vodom ru. Pokud není odb rné místo v dob
ode tu p ístupné, je odb ratel povinen na zvláštním tiskopise ohlásit dodavateli p esný stav po ítadla vodom ru
do 5 dn (tiskopis k ohlášení stavu vodom ru zanechá u odb ratele zam stnanec a.s. provád jící ode et). Jestliže
tak odb ratel neu iní, je dodavatel oprávn n vyfakturovat množství vycházející z pr
rné dodávky vody za
srovnatelné období p edešlého roku, pop . jiným zp sobem dle zákona. Termín ode tu stanoví dodavatel.
Odb ratel souhlasí s tím, že ode et m že být dodavatelem proveden elektronickým dálkovým p ístupem (vodom r
osazený hlavicí s rádiovým výstupem pro dálkový ode et).
4. Práva a povinnosti odb ratele
4.1. Odb ratel je povinen p ed uzav ením Smlouvy prokázat vlastnictví k pozemku nebo stavb p ipojené na
vodovod nebo kanalizaci.
4.2. Odb ratel je povinen poskytnout dodavateli pot ebné údaje v souvislosti se Smlouvou, jakož i údaje o rozd lení
spot eby na domácnosti a ostatní a vým ru odkanalizovaných ploch pro srážkovou vodu.
4.3. Odb ratel je povinen chránit vodom r p ed poškozením (mechanickým, ohn m, mrazem) a bez zbyte ného
odkladu oznámit dodavateli závady v m ení. Jakýkoliv zásah do vodom ru ze strany odb ratele je nep ípustný a
dodavatel má právo jednotlivé ásti vodom ru zajistit proti neoprávn né manipulaci Poškození tohoto zajišt ní je
hodnoceno jako porušení Smlouvy. Byla-li nefunk nost nebo poškození vodom ru zp sobeno p ímým zásahem
nebo nedostate nou ochranou vodom ru odb ratelem, hradí škodu a náklady spojené s vým nou vodom ru
odb ratel. Pokud je vodom r umíst n v šacht , je odb ratel povinen zajistit, aby tato šachta byla p ístupná a
odvodn ná.
4.4. Odb ratel si m že na sv j náklad osadit na vnit ním vodovodu podružný vodom r. Odpo et podružného
vodom ru nemá vliv na ur ení množství dodané vody.
4.5. Pokud není ve Smlouv ujednáno jinak, odb ratel m že odebírat vodu z vodovodu a vypoušt t odpadní vody
do kanalizace pouze pro pot ebu uživatel p ipojené nemovitosti.
4.6. Odb ratel má právo zažádat o osazení podružného vodom ru (pro zálivku), kdy vodu odebranou neodvede
v plné výši do kanalizace, za p edpokladu, že toto množství je prokazateln vyšší než 30 m3 za rok. V p ípad
instalace podružného vodom ru je odb ratel povinen platit po celou dobu jeho užívání ro ní poplatek dle platného
ceníku spole nosti, a to: u pr
ru 3-5 poplatek 200 K , u pr
ru 7-10 poplatek 200 K , u pr
ru 40 poplatek
400 K , u pr
ru 50 poplatek 450 K , u pr
ru 80 a 100 poplatek 600 K . K cen poplatku bude p ipo tena
platná sazba DPH. Ro ní poplatky budou placeny na základ faktur vystavených dodavatelem a to po ínaje datem
instalace vodom ru.
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5. Práva a povinnosti dodavatele
5.1. Dodavatel je oprávn n p erušit nebo omezit dodávku vody nebo odvád ní odpadních vod bez p edchozího
upozorn ní jen v p ípadech živelné pohromy, p i havárii vodovodu i kanalizace, vodovodní nebo kanaliza ní
ípojky nebo p i možném ohrožení zdraví lidí nebo majetku.
5.2. Dodavatel je dále oprávn n p erušit nebo omezit dodávku vody nebo odvád ní odpadních vod do doby, než
pomine d vod p erušení nebo omezení:
a) p i provád ní plánovaných oprav, udržovacích a revizních pracích,
b) nevyhovuje-li za ízení odb ratele technickým požadavk m tak, že jakost nebo tlak vody ve vodovodu m že
ohrozit zdraví a bezpe nost osob a zp sobit škodu na majetku,
c) neumožní-li odb ratel provozovateli po jeho opakované písemné výzv p ístup k vodom ru, p ípojce nebo
za ízení vnit ního vodovodu nebo kanalizace za podmínek uvedených v uzav ené smlouv
d) bylo-li zjišt no neoprávn né p ipojení vodovodní p ípojky nebo kanaliza ní p ípojky,
e) neodstraní-li odb ratel závady na vodovodní p ípojce nebo kanaliza ní p ípojce nebo na vnit ním vodovodu
nebo vnit ní kanalizaci zjišt né provozovatelem ve lh
jím stanovené, která nesmí být kratší než 3 dny,
f) p i prokázání neoprávn ného odb ru vody nebo neoprávn ného vypoušt ní odpadních vod
g) v p ípad prodlení odb ratele s placením vodného a sto ného podle sjednaného zp sobu úhrady delšího než
30 dn
h) v p ípad neuzav ení Smlouvy ze strany odb ratele
5.3. P erušení nebo omezení dodávky vody nebo odvád ní odpadních vod podle odstavce 5.2 je dodavatel povinen
oznámit odb rateli v p ípad p erušení nebo omezení dodávek vody nebo odvád ní odpadních vod
a) podle odstavce 5.2 písm. b) až h) alespo 3 dny p edem,
b) podle odstavce 5.2 písm. a) alespo 15 dn p edem sou asn s oznámením
doby trvání provád ní plánovaných oprav, udržovacích nebo revizních prací.
5.4. V p ípad p erušení nebo omezení dodávky vody nebo odvád ní odpadních vod podle odstavce 5.1. a 5.2.
písm. a) je dodavatel oprávn n stanovit podmínky tohoto p erušení nebo omezení a je povinen zajistit náhradní
zásobování pitnou vodou nebo náhradní odvád ní odpadních vod v mezích technických možností a místních
podmínek.
5.5. V p ípad , že k p erušení nebo omezení dodávky vody nebo odvád ní odpadních vody došlo podle odstavce
5.2 písmen b) až h), hradí náklady s tím spojené odb ratel.
6. Dodávka vody - stanovení množství dodané pitné vody
6.1. Povinností odb ratele je dodržet podmínky umíst ní vodom ru stanovené dodavatelem. Pokud vnit ní vodovod
nevyhovuje požadavk m pro montáž vodom ru, je odb ratel povinen provést na písemné vyzvání dodavatele v jím
stanovené p im ené lh
pot ebné úpravy na p ipojované stavb nebo pozemku.
6.2. Osazení, údržbu a vým nu vodom
provádí dodavatel. Jeho povinností je oznámit odb rateli vým nu
vodom ru alespo 15 dn p edem, sou asn s vymezením asu v rozsahu maximáln 3 hodin, a to i v p ípad , že
vodom r je pro provozovatele p ístupný bez ú asti odb ratele, pokud se s vlastníkem nedohodne jinak.
ítomnému odb rateli se sou asn s vým nou p edává potvrzení obsahující zaznamenaný stav m ení
odebraného vodom ru a u nov osazeného vodom ru jeho íslo a zaznamenaný stav. Oprávn nou osobou se
považuje osoba, která umožní p ístup k vodom ru, pop . osoba, která se v p ipojené nemovitosti nachází.
6.3. Vodom r podléhá ú ednímu ov ení podle zvláštních právních p edpis . Má-li odb ratel pochybnosti o
správnosti m ení, nebo zjistí-li závadu na vodom ru, má právo požádat o jeho p ezkoušení. Toto právo lze uplatnit
nejpozd ji p i vým
vodom ru. Provozovatel je povinen na základ písemné objednávky odb ratele do 30 dn
ode dne doru ení žádosti zajistit p ezkoušení vodom ru u subjektu oprávn ného provád t státní metrologickou
kontrolu m idel, p emž odb ratel je povinen poskytnout provozovateli k ode tu i vým
vodom ru nezbytnou
sou innost. Výsledek p ezkoušení oznámí provozovatel neprodlen písemn odb rateli.
6.4. Odb ratel má právo zajistit si na své vlastní náklady metrologickou zkoušku vodom ru na míst instalace, a to
nezávislým m idlem, p ipojeným na odbo ení s uzáv rem za osazeným vodom rem na potrubí vnit ního vodovodu
ed jeho prvním rozd lením. Tuto zkoušku provede za p ítomnosti provozovatele vodovodu na základ smlouvy
s odb ratelem eský metrologický institut, pokud to vnit ní vodovod umož uje. Zjistí-li se odchylka v tší, než
ipouští zvláštní právní p edpis, vodom r se považuje za nefunk ní a p i stanovení množství dodané vody pro
vypo ádání p ípadné reklamace se postupuje podle § 17 odst. 4 písm. a) Zákona . 274/2001 Sb.
7. Odvád ní odpadních vod a jejich m ení
7.1. Kanalizací mohou být odvád ny odpadní vody jen v limitech zne išt ní a v množství stanoveném v
kanaliza ním ádu a ve Smlouv o odvád ní odpadních vod. V p ípad , že je kanalizace ukon ena istírnou
odpadních vod, není dovoleno vypoušt t do této kanalizace odpadní vody p es septiky a istírny odpadních vod,
pokud se nejedná o istírny odpadních vod k odstran ní zne išt ní, které p evyšuje limity zne išt ní uvedené
kanaliza ním ádem. Porušení této povinnosti je klasifikováno jako závada na kanaliza ní p ípojce.
7.2. Množství odpadních vod vypoušt ných do kanalizace m í odb ratel svým m icím za ízením, jestliže to
stanoví kanaliza ní ád.
7.3. Jestliže odb ratel vodu dodanou vodovodem z ásti spot ebuje bez vypušt ní do kanalizace a toto množství je
prokazateln v tší než 30 m3 za rok, zjistí se množství vypoušt né odpadní vody do kanalizace bu m ením, nebo
odborným výpo tem podle technických propo
p edložených odb ratelem a ov ených dodavatelem, pokud se
edem dodavatel s odb ratelem nedohodli jinak.
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7.4. Vypouští-li odb ratel do kanalizace vodu z jiných zdroj než z vodovodu a není-li možno zjistit množství
vypoušt né odpadní vody m ením nebo jiným zp sobem stanoveným provád cím právním p edpisem, zjistí se
množství vypoušt ných odpadních vod odborným výpo tem ov eným dodavatelem.
7.5. Povinnost platit srážkové vody se nevztahuje na plochy dálnic, silnic, místních komunikací a ú elových
komunikací ve ejn p ístupných, plochy drah celostátních a regionálních v etn pevných za ízení pot ebných pro
ímé zajišt ní bezpe nosti a plynulosti drážní dopravy s výjimkou staveb, pozemk nebo jejich ástí využívaných
pro tyto služby, které nesouvisí s inností provozovatele dráhy nebo drážního dopravce, zoologické zahrady a
plochy nemovitostí ur ených k trvalému bydlení a na domácnosti.
7.6. Pokud není množství vypoušt ných odpadních vod m eno, p edpokládá se, že odb ratel, který odebírá vodu
z vodovodu, vypouští do kanalizace takové množství vody, které odpovídá zjišt ní na vodom ru, nebo sm rným
ísl m ro ní spot eby vody, pokud nejsou instalovány vodom ry. V p ípad , kdy je m en odb r z vodovodu, ale je
také možnost odb ru z jiných zdroj , použijí se ke zjišt ní spot eby vody sm rná ísla ro ní spot eby, nebo se
k nam enému odb ru z vodovodu p ipo te množství vody získané z jiných, provozovatelem vodovodu m ených
zdroj .
8. Neoprávn ný odb r vody a vypoušt ní odpadních vod, hrubé porušení smlouvy
8.1. Neoprávn ným odb rem vody z vodovodu je odb r:
a) p ed vodom rem,
b) bez uzav ené písemné Smlouvy o dodávce vody nebo v rozporu s ní,
c) p es vodom r, který v d sledku zásahu odb ratele odb r nezaznamenává, nebo zaznamenává odb r menší,
než je odb r skute ný
d) p es vodom r, který odb ratel nedostate
ochránil p ed poškozením.
8.2. Neoprávn ným je vypoušt ní odpadních vod do kanalizace:
a) bez uzav ené písemné Smlouvy o odvád ní odpadních vod nebo v rozporu s ní
b) v rozporu s podmínkami stanovenými kanaliza ním ádem
c) p es m icí za ízení neschválené dodavatelem, nebo p es m icí za ízení, které v d sledku zásahu odb ratele
množství vypušt ných odpadních vod nezaznamenává, nebo zaznamenává množství menší, než je množství
skute né.
8.3. Hrubým porušením Smlouvy na stran odb ratele je:
a) neumožn ní zam stnanc m dodavatele p ístup k m ícímu za ízení za ú elem provedení údržby, ode tu a
ípadné vým ny (a to nejmén ve dvou p ípadech)
b) poškození i zni ení m ícího za ízení, neoznámení poruchy m ícího za ízení a jiné závady
c) uvedení nesprávných i nepravdivých údaj , které mají vliv na práva i povinnosti sjednané ve Smlouv
d) nezaplacení záloh na platby pokud jsou sjednány, faktur, smluvních pokut a úrok z prodlení
e) propojení vnit ních rozvod napojených na vodovod pro ve ejnou pot ebu s vodovodním potrubím z jiného
zdroje vody, než je vodovod pro ve ejnou pot ebu.
9. Smluvní pokuty a náhrada škody
Za neoprávn ný odb r vody z vodovodu, za neoprávn né vypoušt ní odpadních vod do kanalizace, neoprávn ný
zásah do vodovodního nebo kanaliza ního za ízení nebo zásah do vodom ru nebo jiného za ízení dodavatele, je
odb ratel povinen zaplatit dodavateli smluvní pokutu dle platného ceníku prací a služeb ve výši 5000 K . V p ípad
poškození vodom ru uhradí odb ratel skute né náklady na opravu. Dále je v t chto p ípadech odb ratel povinen
uhradit dodavateli škodu ve výši, jak bude dodavatelem vyú tována. Pokuta i náhrada škody je splatná ve lh
splatnosti uvedené ve vyú tování dodavatele. V p ípad , že odb ratel nenahlásí dodavateli 14 dn p edem, že
podává návrh na insolvenci (v etn oddlužení), nebo nesd lí, že na n j byl podán návrh na insolvenci i zahájeno
exeku ní ízení na majetek neprodlen po té, co se o této okolnosti dozví, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve
výši 3000 K .
10. Doru ování
Veškeré písemnosti a da ové doklady (faktury) jsou zasílány na adresu odb ratele pop . na doru ovací adresu
uvedenou ve Smlouv , pokud se liší od adresy odb ratele. V p ípad , že dodavatel odešle fakturu nebo jinou
písemnost vyhotovenou v souvislosti s pln ním závazku z této Smlouvy na adresu trvalého bydlišt odb ratele,
nebo adresu pro doru ování uvedenou ve Smlouv , považuje se tato listina za doru enou pátý den po jejím
vystavení.
V p ípad doru ování faktur elektronickou poštou platí, že faktura byla doru ena 3. den po jejím odeslání, což platí
i v p ípad , že adresát poštu nep etl.
11. Platební podmínky a fakturace
11.1. Dodávky vody pitné a odvád ní odpadních vod se fakturují za cenu dohodnutou ve smlouv . Tato cena je
cenou maximální a propo ítává se v souladu se zákonem . 526/1990 Sb., o cenách ve zn ní pozd jších p edpis ,
a p edpisem jej provád jícím, cenovým vým rem ministerstva financí, platným pro p íslušné kalkula ní období a
podle vyhlášky .428/2001Sb. v platném zn ní, kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích pro ve ejnou
pot ebu.
Zm na ceny je dodavatelem zve ejn na minimáln 15 dn p ed její platností ve sd lovacích prost edcích, na
internetových stránkách dodavatele a p edána obcím ke zve ejn ní. Zm na ceny není považována za zm nu
Smlouvy.
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11.2. V p ípad , že dojde k úprav cen pro vodné a sto né a nebude proveden fyzický ode et stavu vodom ru,
provede se fakturace na základ pr
rné denní spot eby propo tené po tem dní za p vodní cenu, respektive
po tem dní od doby platnosti nové ceny do doby provedení fyzického ode tu. Tento postup se uplatní i v p ípad
zm ny sazby DPH, pokud to p íslušná novela zákona o DPH bude umož ovat.
11.3. Na úhradu odebrané, dosud nevyfakturované vody nebo za odvád ní odpadních vod m že si odb ratel platit
zálohy. Jejich výši stanoví odb ratel. Dodavatel i odb ratel jsou oprávn ni výši záloh zm nit, jestliže nastaly
skute nosti, které ovlivní výši zú tování, p edevším v p ípad zm ny ceny, zm ny souvisejících da ových p edpis
a zm ny výše spot eby u odb ratele.
11.4. V platebním styku budou používány variabilní symboly a bankovní ú ty uvedené na p íslušné faktu e.
11.5. Pokud odb ratel, který hradí faktury, p ipojí k úhrad nesprávný variabilní symbol, nebo ji provede na jiné
bankovní spojení dodavatele, než je uvedeno na faktu e, m že mu dodavatel p íslušnou platbu vrátit zp t jako
neumístitelnou.
11.6. P i prodlení se zaplacením faktur na dodávku vody a odvád ní odpadních vod, m že ú tovat dodavatel úrok
z prodlení z nezaplacené ástky ve výši stanovené platným právním p edpisem.
11.7. V p ípad prodlení s úhradou faktury fyzickou osobou, nepodnikatelem, se výše úroku z prodlení ídí
íslušným právním p edpisem.
11.8. Dodavatel m že na úhradu svých pohledávek za odb ratelem (faktur, smluvních pokut, úrok z prodlení)
zapo íst p eplatky fakturace, p ípadn i zálohy.
11.9. Termín uhrazení splatných pohledávek (faktur, smluvních pokud, úrok z prodlení) se rozumí datum p ipsání
na ú et dodavatele.
11.10. V p ípad , že se odb ratel dostane do insolven ního ízení, zavazuje se dohodnout s insolven ním
správcem na placení m sí ních záloh na dodávky vody pitné a odvád ní a išt ní odpadních vod splatné vždy do
konce p íslušného m síce. Záloha bude vypo tena z pr
rné spot eby za p edchozí faktura ní období. V p ípad ,
že si odb ratel zálohy nesjedná nebo bude v prodlení s jejich placením, bude dodavatel postupovat dle §9 odst. 6
písm. g) zákona . 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro ve ejnou pot ebu v platném zn ní a p eruší
odb rateli dodávku pitné vody.
12. Reklamace
Odb ratel má právo reklamovat vady dodávky a fakturace v souladu s reklama ním ádem. Reklamace uplatní
v zákaznickém centru Kojetínská 3666, Krom íž nebo v Holešov – Všetuly, ulice Za cukrovarem nejpozd ji do
30 dn od zjišt ní vady. Dodavatel reklamaci prošet í a výsledek šet ení oznámí odb rateli nejpozd ji do 30 dn
ode dne, kdy reklamaci obdržel.
Reklama ní ád je umíst n na webových stránkách spole nosti www.vak-km.cz nebo odb ratel m že požádat o
jeho p edložení na zákaznických centrech.
13. Záv re ná ustanovení
13.1. Smlouva o dávce pitné vody, odvád ní a išt ní odpadních vod nabývá ú innosti dnem zahájení dodávky
vody nebo odkanalizování, stejn tak i tyto všeobecné podmínky, pokud není ve smlouv dohodnuto jinak.
13.2. Právní vztahy, které vznikají z práv a povinností sjednaných ve Smlouv se ídí p íslušnými právními p edpisy
eské republiky a to zejména t mi, které jsou ve Smlouv nebo v t chto všeobecných podmínkách uvedeny i
s nimi souvisí.
13.3. Žádná z obou smluvních stran bez písemného souhlasu druhé strany neposkytne informace o obsahu této
Smlouvy a to ani v díl ím rozsahu, t etí stran s výjimkou p ípad uvedených v právních p edpisech.
13.4. Pokud se všeobecné podmínky zm ní v d sledku právních p edpis , tak odb ratel souhlasí s tím, že
dodavatel je oprávn n je zm nit tak, aby odpovídaly zm
né právní úprav , a toto sd lí v dostate ném asovém
edstihu odb rateli. Oznámení bude zve ejn no na webových stránkách spole nosti www.vak-km.cz. a na
zákaznických centrech v Krom íži a v Holešov .

V Krom íži dne:

V Krom íži dne:

...................................... ......................................

.......................................... .............................................

Ing. Tereza Andrýsková
obchodní manažer

odb ratel

.................................................................................................... .....................................................................................................

ostatní spoluvlastníci
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