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Smlouva o odvádění odpadních vod č. …. 

Smlouva se řídí platnými "Obchodními podmínkami dodávky odvádění odpadních vod", které jsou přílohou smlouvy a jsou 

k dispozici na Obecním úřadu, dále pak platnými zákony a dalšími předpisy, zejména zákonem č.274/2001 Sb. o vodovodech 

a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhláškou k zákonu č.428/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.   

I. Smluvní strany: 

 

Dodavatel:           Obec Lhotka, Hořejší 16, Lhotka, 267 23 Lochovice 

Dodavatel:              oprávněný provozovatel veřejné kanalizace 

zastoupení:             Ing. Tomáš Hejduk, starosta obce 

IČ:                             00509728                                             DIČ:  

bankovní spojení:  Komerční banka, č. účtu:   115–1457 690 237 / 0100 

 

Odběratel (vlastník nemovitosti):  
adresa: 

datum narození: 

bankovní spojení:  

telefon: 

e-mail: 
 

Plátce faktur (vyplňuje se pouze v případě, že je jiný než odběratel):  
adresa: 

datum narození: 

bankovní spojení:  

telefon: 

e-mail: 

 

 

II. Předmět smlouvy 

 

V rozsahu a za podmínek dále stanovených se dodavatel zavazuje uskutečnit odvádění 

odpadních vod vznikajících na pozemku nebo stavbě odběratele veřejnou kanalizací a to v míře 

znečištění a v množství stanoveném kanalizačním řádem.  Odvedení odpadních vod je splněno 

okamžikem vtoku odpadních vod z kanalizační přípojky do veřejné kanalizace.  Odběratel se 

zavazuje veškeré odpadní vody z domácnosti do veřejné kanalizace vypustit a za tuto službu 

platit náhradu, dále jen „stočné“. Součástí této smlouvy jsou Obchodní podmínky odvádění 

odpadních vod, které upravují podrobně práva a povinnosti obou smluvních stran. 

 

III. Odběrné místo 

 
Lhotka č. p. (č. e.): 

Stav vodoměru:                                                           bez vodoměru: 
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IV. Odvádění odpadních vod 

 

Odběratel odpovídá za soulad míry znečištění a množství odpadních vod s platnými obecně 

právními předpisy a platným kanalizačním řádem. 

Odběratel vypouští do kanalizace:  

a) vodu dodanou vodovodem 

- způsob zjišťování množství odvedené vody je stanoveno dle odečtu vodoměru za fakturační 

období 

b) vodu dodanou z vlastních zdrojů 

- způsob zjišťování množství odvedené vody bude stanoveno dle směrných čísel roční potřeby vody 

dle přílohy č. 12 vyhlášky č. 428/2001 Sb. ve znění ve znění pozdějších předpisů a je stanoveno 

v příloze č. 2 smlouvy o odváděních odpadních vod, která je nedílnou součástí této smlouvy 

c) vodu dodanou z vlastních zdrojů 

- způsob zjišťování množství odvedené vody je stanoveno dle odečtu vodoměru za fakturační 

období, tento vodoměr je ve vlastnictví odběratele, náklady na instalaci hradí odběratele a každých 

5 let je odběratel povinen opatřit vodoměr platným cejchem 

 

 

V. Doba plnění 

 

Smlouva se uzavírá na dobu:  
a) neurčitou od: 

 

 

VI. Pravidla pro stanovení ceny za stočné 

 

Stanovení ceny stočného a způsob jejího vyhlášení:  

1. Stanovení ceny stočného odpovídá obecně závazným platným cenovým předpisům a 

rozhodnutím zastupitelstva obce.  

2. Ceny stočného budou vyhlášeny vždy vyvěšením po dobu 15 dnů na úřední desce obecního 

úřadu. Stočné má jednosložkovou formu. Jednosložková forma je součinem ceny dle 

cenových předpisů a množství vody zjištěné dle směrných čísel roční spotřeby.  

3. Provozovatel každoročně na začátku roku zveřejní výpočet jednotkové ceny dle skutečných 

nákladů na provoz veřejné kanalizace. Výpočet a vyúčtování ceny je provozovatel povinen 

na požádání odběrateli předložit k nahlédnutí. 

 

 

VII. Pravidla pro fakturaci a platby 

 

Provádění fakturace: 1x ročně  

a) zasílání faktur elektronicky 

b) zasílání faktur poštou (hrazen poplatek ve výši 20 Kč/dopis) 

Zálohové platby ve výši:                        Kč 

Frekvence zálohových plateb: 

a) čtvrtletně 

Platby se uskuteční: 

a) poštovní poukázkou 
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b) převodem na bankovní účet dodavatele 

 

1. Fakturace a platby ceny stočného budou prováděny dle platné právní úpravy.  

2. Dodavatel bude účtovat za stočné jednosložkovou formou stanovenou vždy na daný 

kalendářní rok. V celkové ceně za stočné je zahrnuta i platná výše daně z přidané hodnoty, 

pokud je dodavatel plátce DPH.  

3. Úhrada za stočné je splatná bezhotovostním převodem na účet dodavatele nebo poštovní 

poukázkou. Při úhradě bezhotovostním převodem či poštovní poukázkou je odběratel 

povinen použít variabilní symbol. 

4. Smluvní strany se mohou dohodnout na vystavení faktury – daňového dokladu za stočné.   

5. Termíny splatnosti stočného bude 30 dní od vystavení daňového dokladu za stočné. 

6. Přeplatek na zálohách do 100 Kč nebude zasílán zpět poštovní poukázkou či na bankovní 

účet, ale bude převeden do dalšího fakturačního období. 

 

 

 

VIII. Reklamace 

 

Místem pro uplatnění reklamace je sídlo dodavatele. Reklamaci je nutné uplatnit písemnou 

formou. Bližší informace jsou uvedené ve všeobecných obchodních podmínkách. 

 

IX.  Změna v osobě odběratele a ostatních údajích smlouvy 

 

1. Odběratel se zavazuje neprodleně oznámit a prokázat dodavateli změnu v osobě odběratele.  

2. Odběratel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů, oznámit písemně 

dodavateli i každou další změnu skutečností oproti údajům uvedeným v této smlouvě a 

příloze č. 2. Vznikne-li nenahlášením takové změny provozovateli újma, je odběratel 

povinen ji v plném rozsahu uhradit. 

 

X. Závěrečná ustanovení 

1. Odběratel dává tímto v souladu s § 5 zák. č. 101/2000 Sb. 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. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu 

ke změně v osobě provozovatele, přecházejí na nového provozovatele práva a povinnosti 

plynoucí z této smlouvy. 

2. Stane-li se některé ujednání této smlouvy v budoucnu neplatným, nebude to mít vliv na 

platnost ujednání ostatních. 

3. Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně příloh důkladně přečetly, že smlouva 

byla uzavřena dle jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož ji podepisují. 

4. Smlouva je vypracována ve dvou, případně ve třech stejnopisech s platností originálu, každá 

smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. 

5. Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu smluvních stran. 

6. Účinnost této smlouvy je od připojení odběrného místa 
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Příloha č. 1 – souhlas obce s napojením na splaškovou kanalizaci 

Příloha č. 2 – všeobecné obchodní podmínky 

Příloha č. 3 – výpočet množství odpadních vod bez měření 
 

 

 

Ve Lhotce dne: _______________   Ve Lhotce dne: _______________  

 
 

  Ing. Tomáš Hejduk, PhD.    ………………………….. 

     starosta obce Lhotka              Odběratel           

 

 

               Ve Lhotce dne: _______________ 

 

………………………….. 

     Plátce faktur 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

mailto:lhotka@oulhotka.cz
http://www.oulhotka.cz/

