
 

Dodatek č. 1 

ke Smlouvě o odvádění odpadních vod kanalizací 

Obec Slatina vydává tento Dodatek č. 1 ke „Smlouvě o odvádění odpadních vod kanalizací“, který byl 

schválený na 16. zasedání Zastupitelstva dne 3. 3. 2021 Usnesením č. ZO-16/156/2021. 

provozovatel: Obec Slatina  

adresa: Slatina 50, 410 02 Slatina 

IČ: 00264377  

zástupce: Ing. Dana Stránská, starostka obce 

bankovní spojení: Komerční banka 

číslo účtu: 10527471/0100  

a  

odběratel (majitel nemovitosti): ………………………………………………………………………………………………………….  

stačí uvést jednoho z majitelů  

adresa napojeného objektu: 

………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. Předmětem tohoto Dodatku ke Smlouvě o odvádění odpadních vod je dohoda o instalaci 

podružného vodoměru ve výše uvedené nemovitosti a využití údajů odečtů podružného 

vodoměru k případnému odečtu vod (stočného) dle ustanovení § 19 odst. 7 zákona č. 

271/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění.  

2. Uplatnění slevy na stočném bude na základě splnění podmínek uvedených v tomto Dodatku. 

3. Odběratel si nainstaluje na své náklady tzv. „podružný vodoměr“, sloužící k měření 

prokazatelně spotřebované vody k zalévání, napouštění bazénů apod., bez toho, že by tyto 

vody byly odváděny do kanalizace v majetku provozovatele.  

4. Umožní osobám pověřeným provozovatelem kontrolu podružného vodoměru. 

5. Podružný vodoměr je v majetku odběratele a splňuje v souladu s platnou legislativou veškeré 

náležitosti platného stanoveného měřidla. Odběratel bude zajišťovat jeho úřední ověření dle 

vyhlášky č. 345/2002 (jednou za 6 let). Řádnou instalaci měřidla doloží daňovým dokladem od 

osoby oprávněné provádět instalatérské práce a svým podpisem níže současně prohlašuje, že 

voda nebude odváděna do kanalizace. Podružný vodoměr bude zajištěn proti neoprávněné 

manipulaci plombou od obce Slatina. 

6. Odečet podružného vodoměru v nemovitosti provede jednou ročně v období odečtů ostatních 

hlavních vodoměrů v obci zaměstnanec obce a bude zpoplatněn částkou 100,- Kč. Údaje 

odečtené z podružného vodoměru v m3 vyčíslují množství odebrané pitné vody z veřejného 

vodovodu, které nebyly odvedeny do veřejné kanalizace a byly spotřebovány na účel 

podrobněji uvedený v tomto Dodatku.  

 



7. O hodnotu odečtenou na podružném vodoměru (min. 20 m3 a více/rok) bude za roční období 

poníženo množství fakturovaných odpadních vod za předpokladu, že odběr vody přes 

fakturační vodoměr bude vyšší, než je množství odebrané vody určené podle počtu osob 

bydlících v nemovitosti a příslušného směrného čísla roční potřeby vody v m3 na osobu tj. v 

tomto případě 25 m3 (zastupitelstvo rozhodlo, že nebudeme postupovat dle Vyhlášky Mze ČR 

č. 428/2001/ Sb.).  

8. Vodoměr s neplatným úředním ověřením (s prošlým cejchem) nebo porušenou plombou 

nebude považován za fakturační měřidlo. Zajištění nového vodoměru, či úřední ověření 

funkčnosti vodoměru je plně v kompetenci odběratele. V případě zjištění, že vodoměr nemá 

platné úřední ověření nebo porušenou plombu nebude odpočet vlastníkem kanalizace 

akceptován, taktéž v případě, že nebude splněna hranice spotřeby 20 m3 za rok, nebude ani 

uskutečněn odpočet.  

9. Za nedodržení podmínek tohoto dodatku ke smlouvě, má dodavatel právo požadovat na 

odběrateli smluvní pokutu ve výši 3.000,-Kč.  

10. Odběratel se zavazuje oznámit dodavateli do 14-ti dnů písemně každou změnu skutečnosti 

oproti údajům v tomto dodatku ke smlouvě.  

11. Ostatní údaje uvedené ve smlouvě o odvádění odpadních vod zůstávají nezměněny.  

 

Osazení vodoměru pro vody odváděné do kanalizace - ze studny 

Postup při instalaci podružného vodoměru pro odběr vody ze studny je shodný s postupem při instalaci 

podružného vodoměru pro odběr vody na zalévání, napouštění bazénů atd. 

Při odběru vody pouze ze studny bude stočné účtováno dle podružného vodoměru, je-li jím odběr ze 

studny osazen. U kombinovaného odběru z vodovodu i ze studny, která je osazena podružným 

vodoměrem, bude stočné účtováno součtem odběru z vodovodu a podružného vodoměru ze studny. 

 

 

 

Ve Slatině dne … . … .  

Provozovatel:  

 

 

............................................................. 

  

Ing. Dana Stránská, starostka  

 

Odběratel:  

 

 

............................................................  

 

………………………………………………………..  

 


