Smlouva o odvádění odpadních vod kanalizací sloužící veřejné potřebě
V souladu s ustanovením § 8 odst. 6 a odst. 17 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech
a kanalizacích) se smluvní strany

Obec Roudné
IČ 00245372, DIČ CZ00245372, Roudenská 120, 370 07 České Budějovice
coby vlastník a provozovatel kanalizace sloužící veřejné potřebě v obci Roudné
(dále jen „dodavatel“)
zastoupená Gustavem Hadem, starostou

a

Odběratel, coby vlastník níže uvedené připojené nemovité věci
jméno a příjmení (název, obch. firma)
datum narození (IČ)
ulice, č.p.
PSČ, obec
osoba zastupující odběratele, funkce*
* vyplňte jen u právnických osob a dále u fyzických osob, za nějž jedná zástupce

Připojená nemovitá věc
budova č.p./č.e. (pozemek parc. č.)
obec, katastrální území

obec Roudné, katastr. území ???

vlastník přípojky

odběratel prohlašuje, že je vlastníkem přípojky

určení místa připojení

přípojka je připojena na kanalizační stoku v ulici
před připojenou nemovitou věcí

počet trvale připojených osob*
zdroj odpadních vod



vodovod ve vlastnictví dodavatele



studna / vrt na pozemku parc. č. ???

* údaj podle sdělení odběratele.

dohodly na smlouvě o odvádění odpadních vod kanalizací sloužící veřejné potřebě:
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I.
Předmět smlouvy
Za podmínek sjednaných smlouvou se
1.

dodavatel odběrateli zavazuje od něj přebírat odpadní vody vytékající z připojené
nemovité věci kanalizační přípojkou do kanalizace sloužící veřejné potřebě ve
vlastnictví dodavatele a

2.

odběratel se za to dodavateli zavazuje platit stočné.

II.
Podmínky vypouštění
Odběratel je povinen udržovat kanalizační přípojku a vnitřní kanalizaci vodotěsné podle
příslušné ČSN (těsnost při vodním sloupci min. 6 m).
Odběratel je oprávněn vypouštět odpadní vody kanalizační přípojkou v množství podle potřeb
uživatelů připojené nemovité věci.
Odběratel je oprávněn vypouštět odpadní vody jen z výše sjednaného zdroje(ů) a pouze
z připojené nemovité věci.
Odběratel není oprávněn vypouštět do kanalizace srážkové vody.
Limity znečištění odpadních vod jsou stanoveny v kanalizačním řádu. Odběratel uhradí
dodavateli

zvýšené

náklady

vynaložené

na

opatření

vyvolaná

překročením

stanovené

koncentrační nebo bilanční hodnoty znečištění vypouštěných odpadních vod, nebo vypouštěním
látek, které nejsou odpadními vodami nebo jejichž vniknutí do kanalizace musí být zabráněno,
jakož i na opatření potřebná ke zjištění těchto skutečností.
Odběratel je povinen bez odkladu dodavateli umožnit přístup k
1. vnitřní kanalizaci a kanalizační přípojce,
2. zdrojům odpadní vody (studna, vrt apod.) a jejich vodovodním vedením k připojené
nemovité věci, resp. jejich vedením ke kanalizační přípojce a vnitřní kanalizaci,
a to na základě výzvy dodavatele, která může být učiněna i ústně na místě samém.
Odběratel dodavateli sděluje, že v připojené nemovité věci kanalizaci trvale využívá počet
fyzických osob (tj. obyvatel připojené nemovitosti) uvedený výše v tabulce „Připojená
nemovitá věc“. Dodavatel je oprávněn aktuálnost tohoto údaje ověřovat. V případě změny
tohoto údaje se odběratel zavazuje o tom dodavatele písemně vyrozumět. Oznámení
odběratele, resp. zjištění počtu osob dodavatelem se považují za změnu tohoto smluvního
údaje, a to i zpětně ke dni, kdy ke změně došlo.
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III.
Objem odpadních vod
Množství odváděných odpadních vod se stanovuje


měřením objemu odváděných odpadních vod měřidlem* odběratele



měřením objemu vod na jejich zdroji


objem vod dodaných vodovodem měřidlem* vlastníka vodovodu



objem vod z jiného zdroje (vrt, studna apod.) měřidlem* odběratele



podle směrných čísel roční potřeby vody (příloha č. 12 vyhlášky č. 428/2001 Sb.)**



technickým výpočtem***, ověřeným dodavatelem.
*

Měření probíhá pracovním měřidlem stanoveným, tj. měřidlem s úředním ověřením ve smyslu metrologických
předpisů.

**

Podle směrných čísel roční potřeby vody se postupuje, není-li některý ze zdrojů měřen; pokud objem vod
z měřených zdrojů přesáhne objem podle směrných čísel roční potřeby vody, pak je rozhodný objem vod
z měřených zdrojů.

*** Technický výpočet se užije tehdy, nelze-li užít ani směrná čísla roční potřeby vody.

IV.
Cena a její vyhlášení
Cena pro stočné je jednosložková.
Cena pro stočné je založena na výpočtu podle cenových a právních předpisů (nyní výměr
Ministerstva financí č. 01/2016 a přílohy č. 19 a č. 19a vyhlášky č. 428/2001 Sb.). Cena musí
být dodavatelem vyhlášena předem.
Výpočet provádí dodavatel, výši ceny pro stočné vyhlašuje na úřední desce obecního úřadu
Roudné, popř. dalšími způsoby (např. internetové stránky dodavatele).

V.
Stočné
Stočné je úplatou za odvádění a čištění nebo jinou likvidaci odpadních vod.
Výše stočného je rovna součinu objemu odpadních vod, které odběratel vypustil do kanalizace,
s cenou pro stočné.
Dodavatel je oprávněn stočné vyúčtovat jednou ročně. Ve vhodných případech je oprávněn
stočné účtovat častěji nebo i mimo pravidelný cyklus.
Odběratel se zavazuje zaplatit dodavateli stočné ve výši a způsobem uvedeným ve vyúčtování
stočného (faktuře). Není-li uvedena delší splatnost, odběratel je povinen stočné zaplatit ve
lhůtě 14 dní od doručení vyúčtování.
Dodavatel je oprávněn stanovit odběrateli povinnost platit měsíční nebo čtvrtletní zálohy
doručením předpisu záloh. Výše zálohy nesmí přesahovat poměrnou část stočného podle
posledního vyúčtování s přihlédnutím k vývoji ceny pro stočné.
3

VI.
Některé důsledky porušení smlouvy
Závady v plnění smlouvy ze strany dodavatele odběratel reklamuje podle reklamačního řádu
dodavatele, jehož aktuální znění je uveřejněno na internetových stránkách dodavatele.
Za každý den prodlení s úhradou peněžitého dluhu je dlužník povinen věřiteli zaplatit též úrok
z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky.
Za každé jednotlivé neoprávněné vypouštění do kanalizace (tj. vypouštění v rozporu se
zákonem, smlouvou nebo kanalizačním řádem) se sjednává smluvní pokuta ve výši 5 000 Kč,
za neoprávněné vypouštění trvající alespoň 3 měsíce nebo za neoprávněné vypouštění
opakující se do 3 let od předešlého se sjednává smluvní pokuta ve výši 10 000 Kč. Právo na
smluvní pokutu nenahrazuje právo na náhradu ztráty tím vzniklé, na náhradu škody ani právo
na náhradu osobních a věcných výdajů souvisejících s řešením neoprávněného vypouštění.
Odstoupení od smlouvy je účinné doručením jeho písemného vyhotovení, popř. pozdějším
dnem v něm uvedeným. Vzájemná práva a povinnosti řádně uspokojené, resp. splněné před
odstoupením od smlouvy se nevypořádávají.

VII.
Závěrečná ustanovení
Smlouva se sjednává na dobu neurčitou. Měnit ji lze jen písemně.
Práva a povinnosti odběratele na místě samém (odečty vodoměru, zpřístupnění kanalizační
přípojky a jiných zdrojů odpadních vod atp.) může za odběratele vykonávat zletilý člen jeho
domácnosti, nájemce a jiný uživatel, správce budovy, vedoucí provozovny apod., třebaže
k tomu nebyl výslovně zmocněn.
Dodavatel i odběratel jsou oprávněni smlouvu písemně vypovědět, a to i bez udání důvodu. Na
základě výpovědi smluvní vztah skončí na konci třetího celého měsíce od doručení výpovědi
druhé straně. K tomu dni je dodavatel povinen na náklady odběratele kanalizační přípojku
odpojit od kanalizace a odbočení z kanalizace zaslepit.

V Roudném dne _________ 2016

_______________________

_______________________

Gustav Had

[jméno/název odběratele]

starosta, obec Roudné

[funkce (u právnických osob)]
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