SMLOUVA
o dodávce vody a odvádění odpadních vod
I. Smluvní strany
DODAVATEL
(vlastník vodovodu a kanalizace / provozovatel vodovodu a kanalizace)

Obchodní společnost:
se sídlem:
IČ, DIČ:

Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.
Jičín, Na Tobolce 428, PSČ 506 45,
60109149, CZ60109149

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vl. 1045

číslo účtu / kód banky: 1500541/0100 vedený u Komerční banky a.s., pobočka Jičín
zástupce:
Ing. Richard Smutný, ředitel společnosti
ve věci této smlouvy je oprávněn(a) jednat a podepisovat Marta Kubínová – obchodní referent
(dále jen dodavatel)
a

ODBĚRATEL
(vlastník vodovodní a kanalizační přípojky a připojené stavby nebo pozemku)

Jméno/ název:
Bydliště/místo podnikání:
IČ nebo rodné číslo (event. datum narození):
zastoupený ……………………………………..
kontaktní údaje: e-mail:…………………..………………, telefon:…………………………
(dále jen odběratel)
a

PLÁTCE
( dohodnutý odběratelem, příjemce zdanitelného plnění)

Jméno:
Bydliště/místo podnikání:
IČ nebo rodné číslo (event. datum narození):
zastoupený ………………………………….
kontaktní údaje: email:…………………..………………, telefon:…………………………
(dále jen plátce)

II. Předmět smlouvy
Provozovatel se zavazuje dodávat z vodovodu odběrateli ve sjednaném odběrném místě pitnou vodu ve
stanovené jakosti a odvádět odpadní vody kanalizací, a to za podmínek stanovených obecně závaznými právními
předpisy a v souladu s touto smlouvou. Odběratel se za to zavazuje platit provozovateli vodné a stočné v souladu
a za podmínek stanovených touto smlouvou včetně daně z přidané hodnoty v souladu s platnými právními
předpisy.
Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:
Podmínky dodávky vody z veřejného vodovodu a odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací
Podklady pro výpočet množství srážkových vod odváděných do kanalizace
Seznam odběrných míst

III. Odběrné místo
Evidenční /technické číslo odběru

Ulice a č.p./ev.č.

Obec

IV. Počet trvale připojených osob
Ke dni podpisu této smlouvy je trvale připojeno ……... osob.
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Číslo parcely

Katastrální území

V. Podmínky dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod
Limit množství dodávané vody- max. kapacita vodoměru: 3 m3 /h
Způsob zjišťování množství dodávané vody: …………………………………. Určený díl:………………
Tlakové poměry v místě přípojky: minimální 0,15 MPa, maximální 0,6 MPa v místě napojení vodovodní přípojky
Ukazatele jakosti dodávané vody: obsah vápníku – max. 300 mg/l, obsah hořčíku – max. 50 mg/l, obsah
dusičnanů – max. 50 mg/l
Limit množství vypouštěné odvádění odpadních vod: 3 m3/h
Způsob zjišťování množství odvádění odpadních vod: …………………….. Určený díl:…………….
Limity znečištění odpadních vod jsou stanoveny v souladu s Kanalizačním řádem, který stanovuje nejvyšší
přípustnou míru znečištění odpadních vod.

VI. Jakost dodávané vody a limity znečištění odpadních vod
Jakost dodávané vody odpovídá obecně závazným právním předpisům. Aktuální hodnoty ukazatelů jakosti
dodávané pitné vody jsou k dispozici na webových stránkách dodavatele.
Jakost odpadních vod musí odpovídat obecně závazným právním předpisům a schválenému kanalizačnímu řádu
platnému v místě odvádění, případně zvláštním ujednáním uvedeným v dodatku této smlouvy. Kanalizační řády
jsou k nahlédnutí na webových stránkách dodavatele, případně na místně příslušném obecním resp. městském
úřadě.

VII. Způsob fakturace a plateb
Perioda fakturace
Forma úhrady
Zálohy (perioda)
Vyúčtování (doplatek/přeplatek)
Variabilním symbolem pro platbu záloh je technické číslo odběru.

VIII. Doba plnění
Smlouva se uzavírá na dobu …………………. s účinností od ………………….
Smlouva se uzavírá v důsledku změny v osobě odběratele*) - plátce*) , a to za stavu ___________m3 na
počítadle vodoměru*) ke dni nabytí účinnosti ( *) není-li tomu tak nebo není-li možno určit stav počítadla vodoměru, proškrtněte).
Platnost smlouvy uzavřené na dobu neurčitou skončí dohodou smluvních stran nebo uplynutím výpovědní lhůty.
Výpovědní lhůta se sjednává v délce jednoho měsíce a začíná běžet prvním dnem prvního nového kalendářního
měsíce po doručení výpovědi.

IX. Stanovení ceny vodného a stočného a způsob jejího vyhlašování
Ceny vodného a stočného stanovuje dodavatel v souladu s obecně závaznými cenovými předpisy, a to na
příslušné cenové období, kterým je zpravidla období 12 měsíců. Kalkulace těchto cen jsou k nahlédnutí v sídle
dodavatele a na místně příslušných obecních resp. městských úřadech, kterým také dodavatel písemně oznámí
všechny změny cen. Dojde-li ke změně ceny vodného a stočného a nebude proveden fyzický odečet měřidla ke
dni změny ceny, stanoví se z údajů podle článku IV. této smlouvy průměrná denní spotřeba za zúčtovací období,
která se použije pro výpočet celkové ceny za období od posledního vyúčtování do dne změny ceny ve staré
sazbě a od tohoto dne včetně v nové sazbě.

X. Změny v osobě odběratele a ostatních údajích ve smlouvě, ručení odběratele
1. Odběratel se zavazuje neprodleně oznámit a prokázat dodavateli změnu v osobě odběratele, a to podáním
návrhu na vklad převodu (resp. na zápis o přechodu apod.) vlastnického práva k předmětné nemovitosti do
katastru nemovitostí. Do doby splnění této povinnosti je odběratel uvedený v této smlouvě povinen hradit vodné a
stočné dodavateli. I každou další změnu skutečností majících vliv na údaje uvedené v této smlouvě je odběratel
povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od jejich vzniku, písemně oznámit dodavateli.
Vznikne-li dodavateli nesplněním této povinnosti újma, je odběratel povinen ji nahradit v plném rozsahu. V
případě zrušení a fyzické likvidace odběrního místa je odběratel povinen neprodleně nahlásit tuto skutečnost
dodavateli, aby tento mohl na náklady odběratele provést zaslepení přípojky na vodovodním resp. kanalizačním
řadu.
2. V případě, že je plátce odlišnou osobou od odběratele, odběratel vůči dodavateli výslovně prohlašuje, že
jestliže plátce nesplní svůj dluh vůči dodavateli za dodávku pitné vody nebo odvádění odpadních vod podle této
smlouvy, přebírá odběratel za plátce ručení a výslovně se zavazuje uspokojit celý dluh za plátce; odběratel se tak
stává se dodavatelovým dlužníkem. Dodavatel jako věřitel podpisem této smlouvy odběratele jako ručitele za dluh
plátce přijímá.
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XI. Závěrečná ustanovení
1. Dodavatel tímto odběratele informuje v souladu s § 11 zák. č. 101/2000 Sb., že shromažďuje a zpracovává
jeho osobní údaje uvedené v této smlouvě. Odběratel tímto v souladu s § 5 zák. č. 101/2000 Sb. dává dodavateli
jako správci údajů souhlas se shromažďováním osobních údajů v rozsahu nutném pro naplnění práv a povinností
z této smlouvy a dále pro vedení agendy o dodávkách vody a odvádění odpadních vod v souladu se zák.č.
274/2001 Sb. a to po dobu účinnosti této smlouvy a dále po dobu nutnou pro její uchování podle příslušných
právních předpisů. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu ke změně v osobě dodavatele, přecházejí na nového
dodavatele práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí. Při změně právních předpisů se budou právní vztahy
vyplývající ze smluvního vztahu mezi odběratelem a dodavatelem řídit obdobnými ustanoveními nové právní
úpravy. Vyjma případů uvedených ve smlouvě jsou jiné změny této smlouvy možné v důsledku změn podmínek
dodávky pitné vody nebo odvádění odpadních vod, vždy na základě dohody všech smluvních stran.
2. Uvedením e-mailové adresy v záhlaví této smlouvy odběratel a plátce souhlasí se zasíláním faktur za vodné a
stočné, výzev a upomínek v elektronické podobě prostřednictvím e-mailové komunikace.
3. Smlouva je vyhotovena ve ______ stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze
smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že jsou důkladně seznámeny se zněním smlouvy včetně všech jejích
příloh, uvedených v článku II. smlouvy, a že smlouva byla uzavřena dle jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz
čehož ji podepisují.

-------------------------------Místo podpisu, datum

--------------------------------Místo podpisu, datum

-----------------------------Místo podpisu, datum

------------------------------dodavatel

--------------------------------odběratel

------------------------------plátce

__________________________________________________________________________________________
Vysvětlivky ke kódům způsobu zjišťování množství dodané a odvedené vody:
Zkrácený popis:

Úplný popis:

vodoměrem
směrným číslem x N
odborným výpočtem
měřením odběratele
předpisovým výpočtem
dle dodávky vody
dodávka – spotřeba

vodoměrem s platným cejchem, evidovaným dodavatelem
podle směrných čísel roční potřeby vody pro 1 osobu x počet přihlášených osob (N)
odborným výpočtem po dohodě s odběratelem (zakotvené ve zvláštních ujednáních)
měřicím zařízením odběratele
dle platných právních předpisů pro výpočet množství odváděných srážkových vod
množství vody odváděné je shodné s množstvím vody dodávané
dle množství vody dodávané s odpočtem poměrné části spotřebované v technologickém
procesu vyjádřené v procentech množství vody dodávané
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