Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.,
rč: 49451871
Společnost

OBCHODNI
PODMíNKY
PRO UZAvíRÁNí
O DODÁVCE
VODY NEBO ODVÁDĚNI
ODBĚRATELEM

DIČ: CZ49451871

je zapsána v obchodním

PíSEMNÝCH
ODPADNíCH

SMLUV
VOD S

Kojetínská 3666, 76711
KBKroměřiž, číslo účtu 2002-691/0100

rejstříku,

vedeném

Krajským

Kroměříž

soudem v Bmě v oddfle B vložka 1147

4.5. Pokud
není ve smlouvě
ujednáno
jinak, odběratel může
odebírat vodu z vodovodu a vypouštět odpadni vody do kanalizace
pouze pro potřebu uživatelů pňpojené nemovitosti.

7.8. Odebírá-li odběratel vodu z vodovodu I jiných zdrojů. a ročně
odebere méně než 30 m3 na osobu, je povinen platit vodné dle množstvl
odebrané vody zjištěného na vodoměru a stočně za odváděni odpadnlch
vod vypočtené dle směrných čisel stanovených Vyhláškou
42812001
Sb.
8. Neoprávněný
odběr vody a vypouštěni
odpadních
vod
8.1 Neoprávněným odběrem vody z vodovodu je odběr
a) před vodoměrem,
b) bez uzavřené
p!semné smlouvy
o dodávce vody
nebo v
rozporu s ni,
c) přes vodoměr,
který v důsledku
zásahu
odběratele
odběr
nezaznamenává,
nebo zaznamenává
odběr menšl, než je odběr
skutečný, nebo
d) přes vodoměr,
kte,y odběratel
nedostatečně
ochránil
před
poškozenlrn.
8.2 Neoprávněným je vypouštěni odpadnich vod do kanalizace:
a) bez uzavřené písemné smlouvy
o odváděni odpadních vod,
b)
v rozporu s podmínkami
stanovenými
kanalizačnlm
řádem,
nebo
c)
přes měřicí zařtzenl
neschválené
dodavatelem,
nebo přes
měřicí
zařizeni,
které v důsledku
zásahu odběratele
množstvl
vypuštěných odpadních vod nezaznamenává,
nebo zaznamenává
množství menši, nežje množstvl skutečné.
č.

1. Obecná ustanoveni
1.1 Obchodní podmlnky

odpadních vod

II

se vztahuji

na dodávky

vody a odvádění

rámci uzavřeného smluvního vztahu a jsou

nedílnou součástí Smlouvy
vod (dále Jen Smlouvy)

o dodávce

vody a odváděni

odpadních

2. Vymezeni pojmů
2.1. Odběratelem je vlastnlk pozemku nebo stavby připojené na
vodovod nebo kanalizaci,
neni-li ve smlouvě stanoveno jinak, dále
pak v případech uvedených v zákoně
organizační
složka státu,
popř.
společenství
vlastnlků.
Pokud uzavírá smlouvu
společný
zástupce spoluvlastnlků
pozemků nebo stavby má se za to, že
jedná po dohodě
a ve shodě s nimi. Pokud je zásobováno
přípojkou vlce vlastníků pozemků nebo staveb, pak se má za to.že
odběratelem je vlastník prvního pozemku nebo stavby, který je na
vodovod nebo kanalizaci přlpojen,nenl-li
dohodnuto jinak
2.2 Dodavatelem je vlastnlk vodovodu nebo kanalizace
nebo
provozovatel,
pokud byl k uzavlrán! smluv s odběrateli vlastnlkem
smluvně pověřen.
2.3. Opravou
vodovodnl
a kanalizačnl
přípojky je odstraněni
částečného
fyzického
opotřeben!
nebo poškozen!
zařlzenl za
účelem uvedení do původního stavu nebo jinak provozuschopného
stavu, nikoliv však totálniho poškozeni zař!zeni, či proveden! změn,
které by měly vliv na jeho funkci a vlastnosti
2.4. Před čistícím
zařízením
je zařlzenl
je vnitřnl
instalace
kanalizace,
zajišfujlcl
přlpustnou
mlru znečištěni
odpadních
vod.
Za jejich provozuschopnost,
opravy a údržbu odpovidá odběratel
2.5. Vodné je cenou za dodanou vodu a za službu spojenou s jejlm
dodáním.
Právo
na vodné
vzniká
vtokem
vody do potrubl
napojeného
bezprostředně
za vodoměrem,
a nenl-li vodoměr,
vtokem vody do vnitřního
uzávěru připojeného
pozemku
nebo
stavby, popřipadě do uzávěru hydrantu nebo výtokového stojanu.
2.6. Stočně je cena za službu spojenou s odváděn lm a čištěnlm,
přlpadně zneškocňovánlrn
odpadnich vod. Právo na stočné vzniká
okamžikem vtoku odpadn!ch
vod do kanalizace.
2.7. Kanalizačni řád stanovuje nejvyšš! přípustnou mlru znečistěn!
odpadnich
vod vypouštěných
do kanalizace.
popřipadě
nejvyšš!
přlpustné množství těchto vod do kanalizace vypouštěných
a dalšl
podminky jejlho provozu.
2.8. Ukončen! odběru je ukončeni dodávky vody vodovodni
přlpojkou
nebo ukončen! odvádění odpadnlch
vod
kanalizačnl
přípojkou. Provádi jej dodavatel na žádost a na náklady odběratele.
Smluvni vztah trvá do doby odpojeni přlpojky od vodovodu nebo
kanalizace,
nebo do doby převodu odběru na nového odběratele.
Převodem odběru je ukončeni smlouvy s původn!m odběratelem a
uzavřeni smlouvy s novým odběratelem.
Oba odběratelé pisemně
potvrdl datum převodu a stav měřidla při převodu.
2.9. Hrubé porušeni Smlouvy na straně odběratele je
a)
neumožněn!
pracovnlkům
dodavatele přístupu k měřlc!mu
zař!zen! za účelem provedeni údržby, odečtu a připadné
výměny (2 x)
b)
převede-II právo ze smlouvy na třetí subjekt bez souhlasu
dodavatele
c)
poškozeni
zničeni
měř!c!ho
zařlzenl,
neoznámeni
poruchy měřlclho zař!zeni a jiné závady
d)
bude-Ii zjištěno záměrné uvedeni nesprávných
údajů ve
smlouvě poškozujici
dodavatele
e)
neplaceni záloh pokud jsou sjednány,
faktur, smluvni pokuty a úroku z
prodleni
3. Společná
práva a povinnosti
dodavatele
a odběratele
3.1 Ve vyjimečných
přfpadech při uzavíráni smlouvy se mohou
strany dohodnout,
že přijemcem zdanitelného plněni a plátcem faktur
Je třetl osoba(uživatel nemovitosti). Odběratel
však zůstává plně
zodpovědný za závazky ze smlouvy a ruč! za všechny
pohledávky
vzniklé v souvislosti se smluvním vztahem. Odběratel může zmocnit
jinou osobu i k úkonům spojeným s běžným provozem pripojky vůči
dodavateli (vstup na pozemek, kontrola a výměna vodoměrů apod.)
3.2 Pokud je pozemek nebo stavba připojena
na vodovod nebo
kanalizaci v souladu s právnlmi předpisy. vzniká odběrateli nárok na
uzavření pisemné smlouvy o dodávce vody a odváděni odpadnlch vod.
Tento nárok nevzniká. pokud se okolnosti, za kterýCh došlo k povoleni
pfipojenl na vodovod nebo kanalizaci, změnily natolik, že nejsou splněny
podmínky pro uzavření této smlouvy na straně odběratele. Dodavatel je
oprávněn přezkoušel údaje uvedeně odběratelem a požadovat změnu
smluvnlho vztahu dle zjištěné skutečnosti.
3.3 Odběratel je povinen umožnit dodavateli přístup k přlpojce a
vodoměru. Pokud nenl odběrnl mlsto v době
odečtu přístupné, je
odběratel povinen na zvláštnlm tiskopise ohlásit dodavateli přesný stav
počltadla vodoměru do 5 dnů (tiskopis k ohtášenl stavu vodoměru
zanechá u odběratele pracovnlk a.s. provádějici odečet)
Jestliže tak
odběratel neučini, Je dodavatel oprávněn vyfakturovat
množství
vycházejlcl z průměrné dodávky vody za minulé obdobl popř. jiným
způsobem dle zákona. Termfn odečtu stanovuje dodavatel.
4. Prava a povinnosti
odběratele
4.1 Odběratel je povinen před uzavřen lm smlouvy
prokázat
vlastnictví
k pozemku
nebo stavbě připojené na vodovod nebo
kanalizaci nebo užlvaci titul.
4.2 Odběratel je povinen poskytnout dodavateli potřebné údaje v
souvislosti
se smlouvou, jakož I údaje o rozděleni
spotřeby na
domácnosti
a ostatní a yýměru
odkanalizovaných
ploch
pro
srážkovou vodu.
4.3. Odběratel je povinen chránit
vodoměr
před poškozen!m
(mechanickým,
ohněm, mrazem ) a bez zbytečného
odkladu
oznámit
dodavateli
závady v měřenI.
Jakýkoliv
zásah
do
vodoměru
ze strany odběratele je nepřlpustný
a dodavatel
má
právo
jednotlivé
části vodoměru
zajistit
proti neoprávněné
manipulaci
.Poškozenl
tohoto
zajištěni
je hodnoceno
jako
porušeni smlouvy. Byla-Ii nefunkčnost nebo poškozeni
vodorněru
způsobeno
při mým
zásahem
nebo nedostatečnou
ochranou
vodoméru
odběratelem,
hradi
škodu
a náklady
spojené
s
výměnou
vodoměru
odběratel.
Pokud
je vodomér
umlstěn
v šachtě,
je odběratel
povinen
zajistit,
aby tato šachta
byla
přístupná a odvodněná.
4.4 Odběratel
si může
na svůj
náklad osadit
na vnitřnlm
vodovodu
podružný
vodoměr.
Odpočet
podružného
vodoměru
nemá vliv na určeni množství dodané vody.

5. Práva a povinnosti

dodavatele
5.1 Dodavatel
nesm! pfi uzavlránl smlouvy a po dobu jejlho trvánl
jednat v
rozporu s dobrými mravy, zejména nesmf odběratele
diskriminovat.
5.2 Dodavatel je oprávněn přerušit nebo omezit dodávku vody nebo
odváděni odpadnfch vod bez předchozlho
upozorněni jen v prlpadech
živelné pohromy, při havárii
vodovodu či kanalizace, vodovodnl
nebo kanalizačnl pfípojky nebo při možném ohrožení
zdraví lidi
nebo majetku.
S.3 Dodavatel je dále oprávněn přerušit nebo omezit dodávku vody a
odváděni odpadnlch vod do doby, než pomine důvod přerušeni nebo
cmezenl:
a) při provádění plánovaných oprav, udržovaclch a reviznich praclch,
b) nevyhovuje-Ii zaflzenl odběratele technickým požadavkům tak, že
jakost vody ve vodovodu může ohrozit zdrav! a bezpečnost osob a
způsobit škodu na majetku,
c) neumožni-li odběratel provozovateli přistup k vodoměru, přípojce
nebo zařlzenl vnitřnlho vodovodu nebo kanalizace podle podmlnek
uvedených v uzavřené smlouvě
d) bylo-Ii zjištěno neoprávněné pňpojení vodovodni přlpojky nebo
kanalizačnl přlpojky,
e) neodstran!-Ii odběratel závady na vodovodnl
přlpojce nebo
kanalizačni přípojce nebo na vnitřním vodovodu nebo vnitroí
kanalizaci zjištěné provozovatelem ve lhůtě jim stanovené, která
nesmí být kratšl než 3 dny,
f)
při prokázán! neoprávněného odběru vody nebo neoprévněného
vypouštěnI odpadnlch vod, nebo
g) v přlpadě pradlen! odběratele s placenlm vodného a stočného
podle sjednaného způsobu úhrady delšlho než 30 dnů.
5.4 Přerušeni
nebo
omezeni
dodávky
vody nebo odváděni
odpadnlch vod podle odstavce 5.3 je dodavatel povinen oznámit
Odběrateli v prípadě přerušeni nebo omezeni dodávek vody nebo
odváděni odpadních vod:
a) podle odstavce 5.3 plsm. b) až g) alespoň 3 dny předem,
b) podle odstavce 5.3 plsm. a) alespoň 15 dnú předem současně
s oznámením doby trvání prováděn!
5.5 V případě přerušeni nebo omezeni dodávky vody nebo odváděni
odpadních vod podle odstavce S. 2 a 5.3. písmo a) je dodavatel oprávněn
stanovit podmlnky tohoto přerušení nebo omezeni a je povinen zajistit
náhradnl zásobováni pitnou vodou nebo náhradnl
odváděni odpadnlch vod v mezích technických možnosti a mlstnich
podmlnek.
5.6. V případě, že k přerušeni nebo omezeni dodávky vody nebo
odvádění odpadnich vody došlo podle odstavce 5.3 plsmen b) až g),
hradl náklady s 11mspojené odběratel.
6. Dodávka vody. stanovení
množství dodané vody
6.1 Povinnost dodávky vody je splněna vtokem vody z vodovodu
do vodovodnl pnpojky.
6.2 Množství dodané vody méři provozovatel
vodoměrem,
který je
stanoveným
měřidlem
podle zvláštnlch
právnlch
předpisů.
Jiný
způsob
určeni
množstvi
dodané
vody
může
stanovit
v odůvodněných
připadech
pouze vlastnik vodovodu,
popřlpadě
provozovatel vodovodu, pokud je k tomu vlastníkem zmocněn, a to
se souhlasem
odběratele.
Vodoměrem
registrované
množství
dodané vody nebo jiným způsobem určené množstv! dodané vody
Je podkladem pro vyúčtováni dodávky (fakturaci) vody.
6.3 Odběratel
má právo zajistit
si na své vlastni
náklady
metrologickou
zkoušku
vodoměru
na mlstě
instalace,
a to
nezávislým
měřidlem,
připojeným
na odbočeni
s uzávěrem
za
osazeným
vodoměrem
na potrubi vnitřního vodovodu
před jeho
prvním
odbočením.
Tuto
zkoušku
provede
za
přítomnosti
provozovatele
vodovodu na základě smlouvy s odběratelem
Český
metrologický institut, pokud to vnitřní vodovod umožňuje. Zjisti-li se
odchylka většl, než přlpouštl zvláštni právni předpis. vodoměr se
považuje za nefunkčni a pf! stanoveni množství dodané vody pro
vypořádáni
případné reklamace se postupuje podle § 17 odst. 4
plsm. a) Zákona č. 274/2001 Sb.
6.4. OsazenI, údržbu a výměnu vodoměrů provádí dodavatel.
6.5 Povinností odběratele je dodržet podmfnky umfstěnl vodoméru
stanovene
dodavatelem.
Pokud vnitřnf
vodovod
nevyhovuje
požadavkům
pro montáž
vodoměru,
je odběratel povinen na
p!semné vyzván! dodavatele
provést v přiměřené lhůtě potřebné
úpravy na připojované stavbě nebo pozemku.

7. Odvádění odpadnich vod a íejich měřen!
7 1 Odvedeni
odpadnlch
vod z pozemku nebo stavby je splněno
okamžikem vtoku odpadnlch vod z kanalizačnl prlpojky do kanalizace.
Kanalizaci mohou bYt odváděny odpadni vody jen v mfře znečištěni a v
množství stanoveném v kanalizačnlm
rádu a ve smlouvě o odváděni
odpadnlch vod. V případě,
že je
kanalizace
ukončena
čistlrnou
odpadních vod, nenl dovoleno vypouštět do kanalizace odpadni vody
přes septiky ani přes žumpy. Porušeni této povmnostl je klasifikováno
jako závada na přlpojce.
7.2 Množství
odpadnlch
vod vypouštěných
do kanalizace rněřl
odběratel sWm měřiclm zařízením, jestliže to stanovl kanalizačnl rád
7.3 Neni-li
množstvl
vypouštěných
odpadnich
vod
měřeno.
předpokládá se, že
odběratel. kte,y odebírá vodu z vodovodu.
vypouští do kanalizace takové množstvl vody, které podle zllštěnl na
vodoměru nebo podle směrných člsel potfeby vody z vodovodu odebral
s připočtením množství vody zlskané z j1ných zdrojů.
7.4 Jestliže odběratel vodu dodanou vodovodem zčásti spotřebuje bez
vypuštěni do kanalizace a toto množstvl je prokazatelně větši než 30
m3 za rok, zjisti se množství vypouštěné odpadni vody do kanalizace
buď měřen lm. nebo Odborným výpočtem podle
technických propočtů
předložených odběratelem
a ověřených
dodavatelem,
pokud
se
předem dodavalel s odběratelem nedohodil jinak.
7.5 Vypouští-Ii odběratel do kanalizace vodu z jiných zdrojů než z
vodovodu a nenl-Ii možno zjistit množstvl vypouštěné odpadni vody
měřenfm
nebo jiným způsobem stanoveným provéděclm
právnlm
předpisem.
zjisti se
množstvl
vypouštěných
odpadnlch
vod
odbomým
výpočtem
ověřeným dodavatelem.
7.6. Výpočet množstvl
neměřených
srážkových vod odváděných do
jednotné kanalizace musl být uveden ve smlouvě o odváděni Odpadních
vod.
Odvedené
srážkové
vody
Jsou vypočltávány za každou
nemovitost. ze které jsou tyto plochy odvedeny přřmo pflpojkou nebo
přes volný výtok do uličnl vpustl do kanalizace. Povinnost platit srážkové
vody se nevztahuje na plochy dálnic, silnic, mlstnlch a účelových
komunikaci veřejně přístupných, plochy drah celostátnlch a regionálnrch
včetně pevných zařlzenl potřebných pro přlmé zajištěni bezpečnosti a
plynulosti drážnl dopravy, zoologické zahrady a plochy nemovitosti
určených k trvalému bydleni a na domácnosti.
7.7. Neni-li množství vypouštěných odpadnfch vod do kanalizace
měřeno, urči se množstvf vypouštěných odpad nich vod podle směrných
čísel potřeby vody uvedených v právnlm předpisu.

9. Smluvn! pokuty a náhrada škody
Za neoprávněný
odběr
vody
z vodovodu,
za neoprávněné
vypouštěni
odpadnlch vod do kanalizace,
neoprávněný
zásah do
vodovodni
nebo kanalizační
s!tě, poškozeni
nebo zásahu
do
vodoměru
nebo jiného zařlzeni dodavatele,
je odběratel povinen
zaplatit dodavateli
smluvnl pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý
Jednotlivý připad. Dále je v těchto případech
odběratel povinen
uhradit dodavateli škodu ve výši jak bude dodavatelem vyúčtováno.
Pokuta i náhrada škody je splatná ve lhůtě splatnosti uvedené ve
vyúčtován! dodavatele.
10. Doručováni
Plsemnosti a daňové doklady (faktury) jsou zastlány na doručovacl
adresu,
určenou
ve smlouvě
s odběratelem.
V přlpadě,
že
dodavatel
odešle
fakturu
nebo jinou
plsemnost
vyhotovenou
V souvislosti s plněním závazku z této smlouvy na adresu trvalého
bydliště odběratele,
nebo adresu pro doručováni
uvedenou
ve
smlouvě, považuje se tato listina za doručenou pátý den po jejim
vystaveni.
V případě
doručování
faktur
elektronickou
poštou
platí, že
faktura byla doručena
3. den po odeslání
- a to i v případě, že
adresát poštu nepřečetl.
11. Platební podmínky a fakturace
11.1. Dodávka vody a odváděn!

odpadnlch
vod se účtuje za
maximálnl
cenu. Stanoveni
ceny vodného
a stočného odpov!dá
platným cenovým předpisům a rozhodnutlm
orgánů společnosti. Při
stanoveni ceny vycházl dodavatel z příslušných obecně závazných
předpisů, které usměrňuji ceny vodného a stočného.
Dodavatel si sjednává právo měnit jednostranně
takto stanovené
ceny v mezlch
platných
právních
předpisů
regulujlc!ch
cenu
vodného a stočného. Změna ceny mus! být vždy min. 15 dnů před
jejl platností
vyhlášena.
Takto upravenou
cenu považuji
obě
smluvni strany za dohodnutou.
Ceny vodného a stočného, platné
ke dni uzavřen! této smlouvy, jsou stanoveny cenikem dodavatele.
11.2. Fakturace probihá dle uzavřené p!semné smlouvy.
11.3. Na úhradu odebrané, dosud nevyfakturované
vody nebo za
odváděn! odpadnich vod může si odběratel platit zálohy. Jejich výši
si stanovl odběratel.
Dodavatel
i odběratel jsou oprávněni
výši
záloh změnit,
jestliže
nastaly
skutečnosti,
které ovlivni
výši
zúčtováni, především v připadě změny ceny, změny souvisejíclch
daňových předpisů a změny výše spotřeby u odběratele.
11.4. V platebnlm styku budou použivány
variabilní
symboly a
bankovni účty uvedené na příslušné faktuře.
11.5. Pokud odběratel,
který
hradl
faktury
připo]! k úhradě
nesprávný
variabilni
symbol, nebo ji provede
na jiné bankovní
spojeni dodavatele
než je uvedeno na faktuře, může mu dodavatel
při slušnou platbu vrátit zpět jako neumistitelnou
a může mu být
účtován úrok z prodlenl (od lhůty splatnosti až do obdrženi správně
kontované
platby) ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den
prodleni
11.6. Při pradlen I ve splatnosti faktur na dodávku vody a odváděn!
odpadnfch
vod,
muže
účtovat
dodavatel
úrok
z prodleni
z nezaplacené částky ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den
prodlenl.
11.7. V přlpadě prodleni
s úhradou
faktury
fyzickou
osobou,
nepodnikatelem,
se výše úroku z pradlen! řídi § 517 obč. zákonlku.
11.8. Dodavatel může na úhradu svých pohledávek za odběratelem
(faktur, smluvnich
pokut,
úroků z prodlenl)
započist
přeplatky
fakturace, případně
i zálohy.
11.9. Termin uhrazeni splatných pohledávek (faktur, smluvnich
pokud,
úroků z pradlen I) se rozumí
datum
připsáni
na účet
dodavatele.
11.10. V připadě uplatňován!
dvousložkové
ceny vodného
a
stočného je dodavatel povinen na žádost
odběratele
poskytnout
mu přiměřenou
slevu z pevné složky za kaŽdý dalšl započatý
den kromě prvních 24 hodin nefunkčnosti
vodovodniho
nebo
kanalizačního systému

12. Reklamace
Odběratel má právo reklamovat vady dodávky a fakturace v souladu
s reklamačnlm
řádem.
Reklamace
uplatni
v zákaznickém
centru
Kojetlnska 3666, Kroměřlž: nebo v Holešově
- Všetuly, ulice Za
cukrovarem nejpozději do 30 dnů od zjištění vady. Dodavatel reklamaci
přešetřt a výsledek šetřeni oznáml odběrateli nejpozději do 30 dnů ode
dne, kdy reklamaci obdržel.
13. Ustanóvenl společná a závěrečná
1. Smlouva o dodávce vody a odváděni odpadnlch vod se vyhotovuje ve
dvou stejnopisech, jeden obdržl odběratel a jeden dodavatel.
2. Smlouva nabývá účinnosti dnem zahájeni dodávky vody nebo
odkanalizovánl
3. Uzavfenlm nové smlouvy na dodávku vody a odvádění odpadnlch vod
se ruš! smlouva pfedcházejfcí. Smlouvu lze jednostranně vypovědět s
výpovědnl lhůtou 1 měsíc. Výpovědnl lhůta začlná běžet prvním dnem
následuji ci ho měs1ce po doručeni výpovědi druhé smluvnl strany
4. Smluvnl vztahy z této smlouvy plynoucl se řfdl českým právnlm řádem
5. Žádná
z obou smluvnlch stran bez písemného
souhlasu druhé
strany neposkytne informace o obsahu této smlouvy a to ani v df1čim
rozsahu, třetí straně.

