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ID Datové schránky: yzzamr5
E-mail: tsu@mestouvaly.cz
Web: www.tsuvaly.cz

Smlouva o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod
uzavřená dle § 8 odst. 6 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění
Číslo smlouvy
Číslo odběru
1. SMLUVNÍ STRANY
Dodavatel:
Technické služby města Úvaly, p. o.
se sídlem:

Riegerova 12, 250 82 Úvaly

zastoupený:

Mgr. Ing. Pavlínou Slavíkovou

IČ:

04441869

tel.:

281 091 522, 735 172 722

Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, 1467 Pr
a
Odběratel:
Jméno (fyzická osoba nebo obchodní firma): _______________________________________________________________________
Zastoupený: _________________________________________________________________________________________________
Trvale bytem/se sídlem:________________________________________________________________________________________
adresa k doručování (e-mail): ___________________________________________________________________________________
IČ: ________________________________________________________________________________________________________
Adresa připojené stavby nebo pozemku: __________________________________________________________________________
Telefon: ____________________________________________________________________________________________________
Bankovní spojení: ____________________________________________________________________________________________
Smluvní strany uzavírají smlouvu o (vyberte z následujících možností):
☐ dodávce pitné vody
☐ odvádění odpadních vod
☐ odvádění a čištění odpadních vod za následujících podmínek:
V případě uzavření smlouvy mezi dodavatelem a odběratelem buď jen na dodávku pitné vody nebo jen na odvádění odpadních vod nebo jen na
odvádění a čištění odpadních vod, jsou obě smluvní strany srozuměny s tím, že pro takovou smlouvu jsou účinná pouze ta ujednání všeobecných
obchodních podmínek, která se výslovně týkají dodávky pitné vody nebo jen odvádění a čištění odpadních vod.
2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Předmětem smlouvy je úprava vztahů, práv a povinností mezi dodavatelem a odběratelem při dodávkách pitné vody z vodovodu pro veřejnou
potřebu a při odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu.
Dodavatel jako provozovatel vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu byl k uzavírání smluv s odběrateli smluvně pověřen vlastníkem
vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu (dále „VaK“), kterým je Město Úvaly. Provozovatel prohlašuje, že je na základě oprávnění

uděleného Krajským úřadem Středočeského kraje a dle smlouvy o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací, uzavřené s Městem Úvaly
dne 25. září 2015 oprávněn a povinen ke všem úkonům souvisejícím s tímto nájmem a provozováním.
Odběratelem je odběratel předmětu smlouvy ve smyslu § 2 odst. 6 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, ve znění
pozdějších předpisů, ve vztahu k zákonu 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen “občanský zákoník“), jako
fyzická osoba nepodnikající (spotřebitel dle § 419 zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku, anebo fyzická osoba podnikající nebo
právnická osoba (§ 20 občanského zákoníku) jako smluvní strana této smlouvy.
Ve věcech neupravených v této smlouvě se vztahují všeobecné obchodní podmínky dodavatele podle § 1751 a následujících občanského
zákoníku.
Je-li odběratel spotřebitelem ve smyslu § 1810 a následujících občanského zákoníku, vztahují se na tuto smlouvu podmínky spotřebitelské
smlouvy.
Odběratel je srozuměn, že dodavatel eviduje, využívá
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
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3. ZPŮSOB STANOVENÍ CENY PRO VODNÉ A PRO STOČNÉ A JEJÍHO VYHLÁŠENÍ
Cena pro vodné a stočné je schválena statutárním orgánem vlastníka VaK dle platných cenových předpisů.
Cena pro vodné a stočné je k dispozici u vlastníka VaK i u dodavatele, je zveřejněna vlastníkem VaK na internetových stránkách města Úvaly a
na internetových stránkách dodavatele.
Cena pro vodné a stočné má v souladu s § 20 zákona č. 274/2001 Sb. jednosložkovou formu a je stanovena zpravidla na období 12 měsíců. Ke
změně ceny pro vodné a stočné nebo její formy není nutný souhlas odběratele.
4. LIMITY MNOŽSTVÍ DODÁVANÉ PITNÉ VODY A ODVÁDĚNÝCH ODPADNÍCH VOD
Množství dodávané pitné vody bude zjišťováno (vyberte z následujících možností):
☐ vodoměrem č. ________________________
Limit dodávané pitné vody je dán profilem přípojky a kapacitou vodoměru.
Množství pitné vody určující kapacitu vodoměru: Qmax = __________________ m3/hod.
☐ výpočtem dle směrných čísel roční potřeby vody stanovených vyhláškou č. 428/2001 Sb. (není-li osazen vodoměr), _____________m3/rok,
přičemž proměnné v tomto výpočtu podléhají změnám, a to tak, aby vždy odpovídaly skutečnému stavu (zejména pokud jde o počet
připojených osob).
☐ odběratel není napojen na vodovod pro veřejnou potřebu.
Počet trvale připojených (užívajících) osob ______________________, počet sezonně připojených (užívajících) osob _____________________
Parametry pro dodávku pitné vody:
-

Profil přípojky: DN _____________

-

Minimální a maximální hodnoty tlaku vody jsou 0,15 a 0,7 MPa.

-

Ukazatele jakosti dodávané vody: vápník 40-80 mg/l, hořčík 20-30 mg/l, dusičnany max. 50 mg/l. Po dobu trvání této smlouvy mohou tyto
hodnoty kolísat v rozmezí hodnot stanovených platnými právními předpisy, přičemž jejich aktuální hodnoty jsou uvedeny na internetových
stránkách dodavatele.

Odběratel vypouští do kanalizace odpadní vodu z těchto zdrojů (vyberte z následujících možností):
☐ pouze z vodovodu pro veřejnou potřebu
☐ z vodovodu pro veřejnou potřebu a jiného zdroje (např. studna) (kombinace zdrojů)
☐ pouze z jiného zdroje (např. studna)
☐ odběratel není napojen na kanalizaci pro veřejnou potřebu.
Množství odváděné a čištěné odpadní vody je stanoveno (vyberte z následujících možností):
1. u odběru vody pouze z vodovodu:
☐ ve výši množství pitné vody dodané z vodovodu, zjištěné vodoměrem;
☐ výpočtem dle směrných čísel roční potřeby vody stanovených vyhláškou č. 428/2001 Sb. _____________ m3 /rok, přičemž proměnné v tomto
výpočtu podléhají změnám, a to tak, aby vždy odpovídaly skutečnému stavu (zejména pokud jde o počet připojených osob).
Odběratel v tomto případě prohlašuje, že na daném odběrném místě není žádný jiný zdroj vody, z nějž by byla voda vypouštěna do kanalizace.
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2. u vody získané z jiného zdroje nebo v kombinaci zdrojů:
☐ jako množství vody získané z jiných zdrojů (typ zdroje: ____________________________ které bude zjišťováno:
☐ měřícím zařízením odběratele,
☐ výpočtem dle směrných čísel roční potřeby vody stanovených vyhláškou č. 428/2001 Sb. _______________ m3/rok, přičemž proměnné v
tomto výpočtu podléhají změnám, a to tak, aby vždy odpovídaly skutečnému stavu (zejména pokud jde o počet připojených osob);
☐ jako součet množství pitné vody dodané (odebrané) z vodovodu a množství vody získané z jiných zdrojů (typ zdroje:
________________________), které bude zjišťováno měřícím zařízením odběratele;
☐ jako vyšší z těchto hodnot: množství pitné vody dodané (odebrané) z vodovodu nebo množství vody získané z jiných zdrojů, které bude
zjišťováno výpočtem ________________ m3/rok, přičemž proměnné v tomto výpočtu podléhají změnám, a to tak, aby vždy odpovídaly
skutečnému stavu (zejména pokud jde o počet připojených osob);
☐ ve výši vypuštěné odpadní vody zjištěné vodoměrem odběratele (umístění __________________ typ _________________).
Počet trvale připojených (užívajících) osob ________________ počet sezonně připojených (užívajících) osob ____________________
V případě, že odběratel není připojen na kanalizaci pro veřejnou potřebu, je zneškodňování odpadní vody zajišťováno dodavatelem
_____________ (pokud jím nejsou Technické služby města Úvaly, p. o.).
Voda srážková (pouze pro podnikatele a organizace) je řešena dodatkem smlouvy.
Dodavatel si vyhrazuje právo ověřit údaje o počtu osob a o rozsahu užívání napojené nemovitosti. V případě zjištění a prokázání nesouladu
odběratelem uváděných údajů s údaji ve smlouvě, má dodavatel právo od této smlouvy odstoupit.
5. JAKOST DODÁVANÉ PITNÉ VODY A LIMITY ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
Jakost pitné vody, dodávané z vodovodu pro veřejnou potřebu do zařízení odběratele odpovídá platným obecně závazným právním předpisům.
Jakost odpadních vod vypouštěných do kanalizace pro veřejnou potřebu za zařízení odběratele musí odpovídat platným obecně závazným právním
předpisům a místně závazným právním předpisům z nich vycházejícím.
Množství, míra a bilance znečištění vypouštěných odpadních vod jsou stanoveny platným kanalizačním řádem, který je k nahlédnutí u dodavatele
a na jeho internetových stránkách.
6. ZPŮSOB FAKTURACE A PLATEB VODNÉHO A STOČNÉHO
Platba odběratele za vodné a stočné bude uskutečněna formou čtvrtletních úhrad na základě vystaveného daňového dokladu (faktury) pořízeného
po provedení odečtu vodoměru či na základě pravidelných plateb (není-li množství dodávané pitné a odváděné odpadní vody měřeno) včetně DPH.
Faktury budou zasílány (vyberte z následujících možností):
☐ poštou
☐ e-mailem na adresu: ____________________________________________________________
Úhrada bude splatná do 15. dne ode dne vystavení u složenek a do 15. dne u faktur na účet dodavatele.
Platby budou hrazeny (vyberte z následujících možností):
☐ složenkou
☐ jednorázovým příkazem k úhradě
☐složením hotovosti v pokladně provozovatele.
7. TŘETÍ OSOBA
V odběrném místě je provozována podnikatelská činnost nájemce: _________________________________________________
Adresa: ___________________________________________________________________________________________________
PSČ: ______________________________________________________________________________________________________
DIČ: ______________________________________________________________________________________________________
IČ: _______________________________________________________________________________________________________
Telefon: ____________________________________________________________________________________________________
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Žádáme o rozdělení spotřeby:
☐ domácnost ______________________ m3
☐ podnikání _______________________ m3
☐ domácnost ______________________ %
☐ podnikání _______________________ %
8. DOBA PLATNOSTI SMLOUVY
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma stranami.
9. ZMĚNA A UKONČENÍ SMLOUVY
Odběratel se zavazuje případné změny ve výše uvedených údajích neprodleně nahlásit dodavateli nejpozději do 15 dnů.
Změny smlouvy je možné činit pouze písemným dodatkem smlouvy, potvrzeným oběma stranami.
Sjednání výpovědní lhůty se řídí § 1998 zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, výpovědní lhůta pro zúčastněné strany činí tři měsíce a počíná
běžet prvním dnem kalendářního čtvrtletí následujícím po doručení výpovědi, resp. po vrácení nedoručené zásilky s výpovědí zpět odesílateli
z důvodu na straně adresáta.
Všeobecné obchodní podmínky dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod platné ke dni podpisu této smlouvy jsou přílohou této Smlouvy.
Strany sjednávají, že dodavatel může tyto všeobecné obchodní podmínky změnit v souladu s občanským zákonem, a to tak, že znění těchto
obchodních podmínek vyvěsí na webových stránkách dodavatele a doručí odběrateli na adresu k doručování. Odběratel má právo změny smlouvy
dle všeobecných obchodních podmínek odmítnout ve lhůtě 1 měsíc po doručení, a pokud tak neučiní, má se za to, že změnu smlouvy akceptuje.
Znění všeobecných obchodních podmínek je účinné dnem následujícím po marném uplynutí akceptační doby, není-li ve všeobecných obchodních
podmínkách uvedeno datum účinnosti pozdější.
10. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Odběratel prohlašuje, že jím poskytnuté informace jsou pravdivé, splnil podmínky pro připojení na vodovod a kanalizaci.
Odběratel bere na vědomí a souhlasí, že reklamační řád dodavatele je k dispozici v sídle dodavatele a na jeho internetových stránkách.
Tato smlouva ruší veškeré doposud uzavřené smlouvy o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod, jejichž vznik je vázán na vodovod a
kanalizaci pro veřejnou potřebu s vyznačenými zapojovacími a výpustními místy.
Dodavatel vylučuje přijetí nabídky s dodatky nebo odchylkami ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku a tuto smlouvu lze
změnit pouze písemně za souhlasu obou smluvních stran, s výjimkou ustanovení o stanovení ceny a formy stanovení ceny a všeobecných
obchodních podmínek dodavatelem.
Strany sjednávají doručování na adresu (e-mail), které strany uvedly v této smlouvě; stran mohou komunikovat i prostřednictvím datové schránky,
která je pro tyto účely považována za sjednanou adresou pro doručování. Bližší podmínky doručení upravují všeobecné obchodní podmínky.
Smlouva se vystavuje ve dvou vyhotoveních, jedno obdrží odběratel, jedno dodavatel.
V __________________ dne __________________

_____________________________________________
Odběratel (hůlkovým písmem + podpis)

V __________________ dne __________________

_____________________________________________
Dodavatel

V případě nevyplnění všech údajů nenabývá smlouva platnosti.
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