
Obec Květnice, K Dobročovicům 35, 250 84 Sibřina 
tel.: 281982108, IČO 00640042, bankovní spojení: 24822201/0100, e-mail: stocne@kvetnice.eu, 
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SMLOUVA O ODVODU VODY DO KANALIZACE  

č.                       (číslo popisné/číslo pozemku) 
uzavřená v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (dále jen „zákon“) a souvisejícími právními předpisy. 

 

 

 

 

 

 

VLASTNÍK kanalizace:  Obec Květnice, K Dobročovicům 35, 250 84 Sibřina, IČO 00640042   

 

Oprávněná osoba ve věcech technických: Kamil Marinica ze společnosti VODA CZ Seervice, s.r.o.  

I. SMLUVNÍ STRANY 

 

1. DODAVATEL: Obec Květnice, K Dobročovicům 35, 250 84 Sibřina  IČO 00640042 
 

2. ODBĚRATEL (vlastník přípojky, vlastník  odběrného místa) 

 

 

Jméno, RČ/IČ, bydliště/Název, sídlo:  
   
Adresa pro doručování (pakliže není shodná s výše uvedenou adresou): 

 

Telefon, e-mail: 

Odběratel žádá zasílání korespondence, vč. daňových dokladů e-mailem (požadované 

zaškrtnout křížkem) 

ano  ne   

Odběrné místo (adresa): 

  

Číslo odběru: (stejné jako číslo smlouvy) 

  

 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY:  

Odvádění odpadních vod 

Předmětem této smlouvy je úprava vztahů mezi dodavatelem a odběratelem při realizaci služby odvodu vody do kanalizace ze strany dodavatele 

ve prospěch odběratele.  Podmínky odvodu vody do kanalizace jsou stanoveny v příloze č. 1 – Obchodní podmínky, která upravuje práva a 

povinnosti smluvních stran a tvoří nedílnou součást této smlouvy. 

 

III. OSTATNÍ SKUTEČNOSTI 

 vhodné zaškrtnout/vyplnit 

Vlastní zdroj vody ano  ne  

Druh vlastního zdroje vody studna                                      jiný:  

Počet trvale připojených osob:  

Specifikace odběrného místa (rodinný dům, průmyslový 

objekt, chata, stavební parcela, aj.); 

 

Přesné umístění vodoměru v rámci odběrného místa: 

 

Přípojka – profil: Přípojka-tlak v místě připojení:  max:   0,60MPa  min: 0,15MPa                               

Kapacita vodoměru: 2,5 
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IV. PLNĚNÍ TŘETÍ OSOBOU (tj. plátcem faktur): Jestliže se smluvní strany dohodly, že faktury za stočné budou hrazeny třetí osobou - 

plátcem faktur, berou na vědomí, že třetí osoba není účastníkem vztahu založeného touto smlouvou a nepřebírá žádné závazky plynoucí z této 

smlouvy. Pro případ, že vystavené faktury, nebudou v termínu splatnosti uhrazeny, zavazuje se odběratel tyto faktury uhradit včetně úroků 

z prodlení účtovaných dle Obchodních podmínek. 

 

V. STANOVENÍ CENY STOČNÉHO: Cena stočného odpovídá platným cenovým předpisům a rozhodnutím orgánů společnosti dodavatele 

schválených obcí, která je vlastníkem kanalizace. Cena je stanovena na základě cenové kalkulace realizované dodavatelem, kterou dodavatel 

písemně oznámí bez zbytečného odkladu po jejím zjištění příslušnému obecnímu úřadu, které ji po schválení zveřejní. Způsob zveřejnění je 

plně v kompetenci obce. Cena je stanovena zpravidla na dobu jednoho roku a její výše je uvedena v platném ceníku dodavatele, který je 

k dispozici na místně příslušném obecním úřadě. V případě, kdy dojde k úpravě cen novým cenovým výměrem a nebude proveden fyzický 

odečet, provede se vyúčtování poměrně dle aktuálních cen v jednotlivých obdobích. 

 

VI. ZPŮSOB FAKTURACE A PLATEB:  

 Forma úhrady ano/

ne 

 1. Vyúčtování bude provedeno ve formě faktur:                 pololetně        

2. 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

  

Způsob úhrady faktur 

       

a) bezhotovostním převodem z účtu odběratele na účet dodavatele  

b) v hotovosti v pokladně dodavatele 

d) složenkou vystavenou odběratelem    

 

Faktura dle směrných čísel spotřeby: cyklus– pololetní  

 

 

 

 

 

 

VII. ZMĚNA SMLOUVY: Odběratel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů, oznámit dodavateli písemně každou 

změnu skutečností vztahujících se k této smlouvě. Jakékoli změny na straně dodavatele či odběratele dotýkající se textu smlouvy budou do 

smlouvy zapracovány formou dodatků či změnou vlastní smlouvy. Vznikne-li povinným nenahlášením změny dodavateli újma, je odběratel 

povinen ji v plném rozsahu uhradit. Odběratel se dále zavazuje neprodleně oznámit a prokázat dodavateli změnu v osobě odběratele či místa 

plnění (např. změnou vlastníka dotčené nemovitosti, počet osob v nemovitosti, apod.). Do doby splnění této povinnosti se odběratel 

specifikovaný touto smlouvou zavazuje hradit stočné dodavateli.  

 

VIII. DOBA PLNĚNÍ 

 Doba plnění Od Do 

1. Na dobu určitou    

2. 

Na dobu neurčitou. Platnost smlouvy končí dohodou smluvních stran, výpovědí bez uvedení důvodu, odstoupením od smlouvy či 

bez dalšího k datu ukončení smlouvy o provozu vodohospodářské infrastruktury uzavřené mezi vlastníkem a dodavatelem. 

Výpovědní lhůta se sjednává v délce 1 měsíce a začíná běžet od prvého dne měsíce následujícího po doručení výpovědi. 

 

IX. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Dodavatel tímto informuje odběratele v souladu s §11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů, že shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje, které odběratel uvedl v této smlouvě. Odběratel dává tímto v souladu s § 5 tohoto 

zákona dodavateli jako správci údajů souhlas shromažďovat údaje v rozsahu nutném pro tuto smlouvu a její zpracování a uchování pro účely 

naplnění práv a povinností z této smlouvy. 

 

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ: Podpisem této smlouvy se ruší všechny dříve uzavřené smlouvy včetně jejich dodatků uzavřené se stejným 

nebo obdobným předmětem plnění pro odběrné místo v článku I. bod 2 této smlouvy. V případě změny platných právních předpisů se budou 

právní vztahy vyplývající ze smluvního vztahu mezi odběratelem a dodavatelem řídit obdobnými ustanoveními nové právní úpravy. Smlouva 

je vypracována ve dvou stejnopisech; jeden obdrží odběratel, jeden dodavatel. Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně obchodních 

podmínek důkladně přečetly, že smlouva byla uzavřena dle jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož ji podepisují. 
 
 

Přílohy: 1. Obchodní podmínky  

 

 

V ……………………………. dne …………………..                       

         V ………………………dne ……………….. 

 

 

 

za dodavatele - ………………………..                                                    za odběratele - ……………………………….. 

                                                                  

   


