Smlouva o odvádění odpadních vod
uzavřená dle zákona č.275/2013 Sb. (změna zákona č.274/2001 Sb.), o vodovodech a kanalizacích
a prováděcí vyhlášky MZe ČR č. 48/2014 Sb.

SMLUVNÍ STRANY

Obec Větrušice

1. Provozovatel kanalizace a ČOV:

Se sídlem Vltavská 14, Větrušice 250 67
IČO: 00240974
Zastoupená starostkou Petrou Šefčíkovou
Bankovní spojení: 8977700277/0100 KB, a.s.
(dále v textu smlouvy jako ,,provozovatel“ )

a
2. Odběratel
Příjmení, jméno:

…………………………………………………………………………………………

Datum narození:

…………………………………………………………………………………………

Adresa odběrného místa:

…………………………………………………………………………………………

Adresa fakturační:

…………………………………………………………………………………………

Telefon:

+420 ……………………………………………………………………………………

E-mail:

………………………………@………………………………………………………

Počet skutečně žijících osob (dospělí + děti) ……………………………………………………………………
Kanalizační přípojka je v souladu s projektovou dokumentací ANO
NE
(dále v textu smlouvy jako ,,odběratel“).

Článek 1
Předmět smlouvy
Provozovatel zajistí na své náklady odvod splaškových odpadních vod veřejnou kanalizací obce
Větrušice z nemovitosti odběratele z místa odběru (kanalizační přípojka) v souladu se zákonem
č.275/2013Sb. a prováděcí vyhláškou č.48/2014 MZ ČR a zajistí jejich likvidaci na ČOV Větrušice
v souladu s vodoprávním rozhodnutím vodohospodářského orgánu.
Tato služba bude fakturována vlastníkovi nemovitosti (odběrateli) provozovatelem kanalizace a ČOV
jako stočné.

Článek 2
Limity znečištění
Limity znečištění odpadních vod (kvalita odpadních vod) vypouštěných do kanalizace musí odpovídat
platným obecně závazným právním předpisům a platnému kanalizačnímu řádu, není-li smluvně
stanoveno jinak. Odpadní vody, které k dodržení nejvyšší míry znečištění podle kanalizačního řadu
vyžadují předchozí čištění, může odběratel vypouštět do kanalizace jen s povolením vodoprávního
úřadu a dodavatele.
Odběratel se zavazuje, že do veřejné splaškové kanalizace nebude vypouštět nic jiného než
splaškové odpadní vody a zavazuje se zajistit, aby tento zákaz dodržovaly i ostatní osoby, které

užívají nebo budou užívat výše uvedenou stavbu či pozemek. Při prokázaném vypouštění jiných vod
(např. dešťových vod ze střech-okapů nebo z venkovních prostranství, vod z drenážím a odvodňování
sklepů) nebo jiných látek, které nejsou splaškové odpadní vody (např. ropných produktů, odpadních
chemikálií, odpadků, odpadů ze žump nebo septiků) uhradí odběratel veškeré tímto způsobené škody
v plné výši (zejména zvýšené náklady) a uhradí smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný
případ.
Právo dodavatele na náhradu způsobené škody zahrnuje též pokuty za nedovolené vypouštění vod
nebo z jiného důvodu v důsledku výše uvedeného nedovoleného jednání odběratele.
V případě zjištění vypouštění dešťových vod do kanalizace uhradí odběratel také stočné za tyto vody
vypočítané technickým propočtem za poslední tři roky.

Článek 3
Stanovení množství odváděných odpadních vod do kanalizace
Stanovení množství odváděných odpadních vod do kanalizace se stanovuje dle druhu zdrojů
dodávané vody do objektu napojeného na kanalizaci:
a) veřejná přípojka vody
b) přípojka vody z vlastní studny do objektu
Množství odpadních vod odváděných do kanalizace:
a) Pokud je množství odpadních vod měřeno měrným zařízením odběratele, rovná se množství
odváděných vod množství zjištěného na měřícím zařízení
b) Není-li množství vypouštěných odpadních vod měřeno, předpokládá se, že odběratel,
který odebírá vodu z vodovodu, vypouští do kanalizace takové množství, které podle zjištění na
vodoměru odebral z vodovodní přípojky zavedené do objektu s připočtením měřeného množství
vod z jiných zdrojů (studna)
c) Není-li množství vypouštěných odpadních vod měřeno a současně odběratel odebírá
vodu pro svůj objekt z veřejného vodovodu a z vlastní studny bez osazeného fakturačního
měřidla nebo pouze z vlastní studny bez osazeného fakturačního měřidla stanovuje se množství
vypouštěných odpadních vod dle směrných čísel spotřeby vody (vyhl. č. 48/2014Sb.)

Článek 4
Způsob fakturace a plateb stočného
a) U odběratelů (vlastníků nemovitostí), u kterých se stanovuje množství odpadních vod dle
vodoměrů, osazených na všech přípojkách vody do objektu
Platba stočného je prováděna na základě faktur vystavených provozovatelem, kterými je
vyúčtováno stočné za uplynulé období (pololetně).
Odběratel se zavazuje k úhradě faktur za stočné do data splatnosti (14 dní od vystavení).
Povinnost odběratele zaplatit provozovateli peněžité plnění podle této smlouvy je splněna
okamžikem připsání příslušné částky ve prospěch bankovního účtu provozovatele uvedeného na
faktuře.
Platby provozovatel vyúčtuje dle skutečného množství vypouštěných vod za pololetí (dle odečtu
vodoměrů) v objektu. Fakturu s daňovým dokladem a vyúčtováním provozovatel vystaví do 15-ti
dnů po provedení odečtu.
U nově napojených nemovitostí se první vyúčtování stočného provede k nejbližšímu účtovanému
období (30.5., 31.12.).
b) U odběratelů (vlastníků nemovitostí), u kterých je stanoveno množství odpadních vod dle
směrných čísel spotřeby vody dle vyhl. č.48/2014 Sb. provozovatel fakturuje celkové platby
stočného pololetně.
(stočné = roční směrné číslo/počet dnů v roce x počet dnů v pololetí x cena stočného za 1m3
odpadní vody x počet EO) k poslednímu dni daného pololetí s 14-ti denní splatností. Fakturu
s daňovým dokladem provozovatel vystaví nejpozději do 15-ti dnů od uběhnutí daného pololetí.
Platby stočného mohou být prováděny
bezhotovostním převodem na účet provozovatele na základě vystavené faktury

-

v hotovosti u libovolné pobočky banky provozovatele
v hotovosti v pokladně Obecního úřadu Větrušice

Provozovatel má právo fakturovat smluvní penále ve výši 0,05% dlužné částky za každý den prodlení
a náklady za zaslané upomínky.

Článek 5
Cena stočného
Cenou za odvádění a likvidaci odpadních vod je stočné, které sestává z nákladů na likvidaci 1 m3
odpadních vod. Stanovení ceny stočného odpovídá platným cenovým předpisům.
Cenu stočného stanovuje provozovatel na základě výše provozních nákladů odsouhlasených
majitelem kanalizace (Obec Větrušice) k 1.12. daného kalendářního roku s platností od 1.1.
následujícího kalendářního roku písemným oznámením na vývěsce obce.
Úprava ceny stočného během roku může být provedena pouze po schválení zastupitelstvem obce
Větrušice.

Článek 6
Obecná ustanovení
Nedílnou součástí smlouvy je vyplněné a podepsané „Čestné prohlášení, přidělení variabilního
symbolu odběrateli (vlastníkovi nemovitosti) = (číslo popisné)
Provozovatel svým podpisem potvrzuje, že při zpracování osobních údajů odběratele uvedených
v této smlouvě dodrží všechna práva a povinnosti v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně
osobních údajů v platném znění. Provozovatel prohlašuje, že zpracovává osobní údaje odběratele
uvedené v této smlouvě v souladu s nařízením GDPR (nařízení EP a Rady 2016/679), a to za účelem
zajištění plnění povinností a závazků z této smlouvy vyplývajících.

Článek 7
Platnost smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Platnost smlouvy může být ukončena dohodou smluvních stran nebo výpovědí kterékoliv ze smluvních
stran s výpovědní dobou 1 měsíc. Výpovědní doba začíná běžet prvním dnem následujícího
kalendářního měsíce.
Změny této smlouvy lze provádět výhradně písemnou formou a musí být podepsány oprávněnými
zástupci smluvních stran.
Smluvní strany prohlašují, že veškeré údaje uvedené v této smlouvě jsou pravdivé a správné.
Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze
smluvních stran. Smluvní strany výslovně prohlašují a zaručují, že jsou řádně seznámeny se zněním
smlouvy, včetně jejich příloh, že smlouva byla uzavřena dle jejich svobodné vůle, že žádná ze
smluvních stran neuzavírá tuto smlouvu v tísni, že podmínky této smlouvy nepovažuje pro sebe za
nápadně nevýhodné, a na důkaz čehož tuto smlouvu vlastnoručně potvrzují a podepisují.

Datum:

…………………………………………..

………..…………………………………

Odběratel (vlastník nemovitosti)

Provozovatel

