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Podmínky pro osazení podružného vodoměru k využití pro zálivku 

 

Jestliže odběratel vodu dodanou veřejným vodovodem zčásti spotřebuje bez vypuštění do 
kanalizace a toto množství je prokazatelně větší než 30 kubíků za rok, může uplatňovat nárok 
na slevu. V těchto případech se instaluje tzv. "podružný fakturační vodoměr". 

Zákon na tyto případy pamatuje ustanovením § 19 odst. 7 zákona č. 274/2001 Sb. o 
vodovodech a kanalizacích v platném znění. 

Pro uplatnění nároku na slevu musí odběratel (fyzická osoba) splnit vedle zákonné podmínky 
(množství neodvedené do kanalizace musí být větší, než 30 m3 za rok) také povinnost 
prokazovat toto množství dle platného fakturačního měřidla. Jinými slovy - k prokázání 
množství vody neodvedené do kanalizace je nutné nechat si nainstalovat tzv. "podružný 
fakturační vodoměr". 

Podružný fakturační vodoměr je vždy v majetku odběratele a musí v souladu s platnou 
legislativou splňovat veškeré náležitosti platného normalizovaného fakturačního měřidla 
včetně jeho osazení (vodoměrná sestava). Množství vody odvedené do kanalizace je 
vypočteno jako rozdíl mezi množstvím vody zjištěném odečtem hlavního fakturačního 
vodoměru a množstvím vody zjištěném odečtem podružného fakturačního vodoměru. 

Pro uplatnění slevy, respektive odečtu spotřeby pro zálivku zahrad je nutné splnit 

následující podmínky:  

 

a) Množství vody neodvedené do kanalizace musí činit nejméně 30 m³ za kalendářní rok ve 

smyslu ustanovení § 19, odst. 7 zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. 

Odběratel bere na vědomí, že nárok na slevu na stočném nemá, pokud množství vody 

neodvedené do kanalizace bude menší než 30 m³ za kalendářní rok.  

b) Pokud vypočtený rozdíl mezi fakturačním a podružným vodoměrem bude nižší než 

stanovená spotřeba dle směrných čísel pro daný počet skutečně žijících obyvatel 

v objektu, bude stočné účtováno podle těchto směrných čísel.  

c) Odběratel si zajistí na své náklady osazení vodoměrné fakturační sestavy včetně 

zaplombování podružného vodoměru oprávněnou firmou proti neoprávněné manipulaci 

a doloží Obecnímu úřadu doklad o provedené montáži a číslo plomby s fotodokumentací.  
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d) Umístění podružného fakturačního vodoměru musí být vždy mimo rodinný dům nejlépe 

ve vodoměrné šachtě a současně, vodovodní potrubí za podružným fakturačním 

vodoměrem nesmí vést přes rodinný dům.  

e) Umístění hlavního a podružného vodoměru zakreslí žadatel do situačního plánku a předá 

před vlastním osazením ke schválení na Obecní úřad. 

f) Při osazování vodoměrné sestavy a fakturačního vodoměru musí být splněny příslušné 

normy a předpisy (ČSN ISO 4064-2, ČSN EN 1717, apod.). 
 

Výše uvedené podmínky schválilo zastupitelstvo obce Větrušice na zasedání dne 6.9.2021 

usnesením č. 12/8/21. 
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