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všEoBEctt É pootvt íru Ky o oDvÁoĚtt í o opaDN ic H voD
(DÁLE JEN PoV)

Uvádi-li se V tóchto PoV slovo žákon/zákona, jde o zákon č. 274l2au sb., o

vodovodech a kanalizacich pío veřeJnou polřebu a o změně něktených zákonů, v
platném znéni, uvadiJi so v lěchto PoV slovo Vyhláška/vyhlášky, jde o Vyhlášku č.

428/2001 sb,, klOíou sg provádi zákoll o vodovodoch a kanalJzacích, V plalném znění,

l. Deíinice odběratele a dodavatele

odběratel je Vla§hik pozemku nebo stavby pňpoiené na kanalizacl, U budov v

ma]e*u Čn je odběralelem organlzačni s|ožka siátu, ktere přlsluši hospodaieni s

loulo budovou podle Zvláštniho zákonai U budov, U nichž spoluvla§lnik budovy je

Vlastnikem bytu nabo neb}4oVého píostoru Jako proslorově vynpzené čá§1l budovy a

zároveň podilovým spoluvlaslníkem společných čásli budovy, je odběratelem

spoleóenstvi vlaslnikt"l, U pozemkŮ nebo budov předaných pm hospodaieni
přispěVkových organizaci Zřizených územnimi samo§právnými ce|ky isou odběratelem

ltto osoby, U SpolUvlaslnictvi uzavirá smlouvu zpíavldla Vělšlnový Vlaslnlk a při

íovnosli podilů kloďkoliv z Vlastniků, jednajícich ve shodě a dohodě sostahlmi na
základě pis€mného zplnomocnění,

Dodavatel je píovozovatel a n]a,ite] kana'izace a Čov obce svojel,ce a je zároveň

o9bOu, kteíé kralský úřaij Vydal povoleni k provozování,

ll. Měř€ni dodávky a od8čty měřidsl

lríáVo na odváděnl odpadnlch vod Vzniká uzavřenim plsemné smlouvy na odváděni
odpadních vod kanallZaoi,

1/ 0dpadní votjy nrěři 0dběratel vlaslnim měřlcím žařlz9nlm, lestllžo lo slanovi
kanallzačnl řád, Umlstění a typ měříciho zařizenl slanovi §mlouva, Měřicí zařizeni
nlUsí i}ýt píacovnikům dodavalole přisfupné, Podléhá úřednlmU ověření podle zákona
o ínetrologii a lolo ověiováni žajlšťuje na sVé náklady odběralel, Má.li dodavat€l
pochybnost o spráVnostl nlěřeni nebo z]isti.li záVadu, má právo požadovat jeho

př€zkoUšeni, odběralol ]g povlnon, na základě pisémné žádosli dodavatele do 30 dnů

od jejiho doíUčeni, žajislit přežkouš€ni měřlciho zařizenl u aulorjzované zkušobny,
Výsledek přezkoušeni oZnáml pisemně dodavaleli noprodleně, noJpozdějl však do 7

dnú od ieho oMrženi, Podíobnosli včetně dalšiho postupu po Zilšlěni Výslodků
př€zkoušeni se §tanovj v pisomné dohdě mezl odběratelem a dodavatelem Nenl.Ii
množstvi vypouštěných odpadnich vod ffĚřeno, předpokládá se, že ociběralel, klerý
Odebirá VodU Z vodovodu, vypoušli do kanaližac€ takové množstvi Vody, kteíé
odpovidá Zjlšlěni na vodoměíu nebo směrným čislům ročni spotřeby Vody, V připadě,

kdy je měřen odběr z Vodovodu, als je laké možnost 0dběru z jlných zdrojů, použiji se
ke Zjištěni spolřcby vody směmá čisla rďni spotřeby nebo se k naměřenémU odběru
Z VodovodU přlpocle nlnožsNi Vody ziskané z jlných, dodavale|em VodovodU

měřených zdlo]ú,

2/ splněni odváděni odpadnich Vod

odvedeni odpadnlch Vod z připojeného požBmku ngbo slavby jo splněno okamž]kem
vtOktl odpadních Vod z kanalizačnl plipojky do kanallzace,

lll, stočnó

Dodavalel n]á pláVo na úplalu za odváděnl odpadnlch Vod - stočné,

1/ stoónó ]0 ůplatou Za §lužbu spo|enou s odVáděním, čišlěnlm, nebo jiným

zneškodňovánim odpadnlch vod. PíáVo na sločné vzniká okamžikem vloku
odpadních vod do kanalizace,

3/ stďné se híadi v iednosložkové íoímě, pokud neni V souladu se Zákonem

slanovená dvOusložková íoína,

4/ Dodavalel je povlnen předložlt odběratoll na l6ho žádost úplný výpočot cony pro

sločnó ve slíukluře stanovené píávnimi předplsy,

lV, Platby a doručovánl

1/ Fakluíaco a platby za odváděni odpadnjch Vod bude prováděno
v haímonogramu, V souladu se smlouvou,

2/ Pok0d odběratel při úhradě plaleb za odváděni odpadnich Vod neurči, na kleni
záVaz€k plni, použije dodavatel plněni nejprue na smluvni pokutu, náklady spojené §

vynráhánim pohledávky, pak na úroky 2 prodIenl, a poté na ůhradu zbylku no]slaršlho

§plalného ZáVazku vůči dodaVateli

3/ Povlnnosl odběíale|e Zaplalit dodavale|l peněžité plněni Je splněna okamžikem
pňpsáni piislušnó částky Ve plo§póch bankovniho účtu flodavatele Uved€ného na
íakltlře, a l0 lehdy, Je-ll p|alba ožl)ač6na splávným Variablhím syn)boleln.
Noidentiíikovaielné platby le dodavatel oprávněn vrálil zpět na účet, z něhož byly

zas ány, čímž neni dolčena povlnnost odběral€lo splnlt sVé závazky.

4/ Dodavalel neodpovidá za škody a !šlý zjsk, vznlklé nesprávným oznďonlm plaiby

nebo nedoíučenlm plalby ťeti osobou,

5/ Pisemno§ll Jsolr Zasilány na zasílacl adresu plátce, UíčenoU Ve smlouvě s výjimkou
písemnosli uró€ných pilmo odběíáieli, DoporUčená zásllka se povážujé za doručenou
i V připaclé, že doš|a na uvedenou adresu přijemce a iento si ji v úložni lhúté

neVyzVednUl,

V. Míra znečlšlěni odpadnlch vod

1/ odpadni Vody vypoilštěné odběratelem do kanalizacé musi splňoVal limily

znečlštěni a množ§tvi sianovené V kanaližačním řádu , Jejich překročeni múž€ býl

dŇavalelem pokUtováno dle čl,Vll|. smlouvy. Neni dovoleno vypoušlěl do kanalizace

ZáVadné látky {§ 3tJ záRonač.25412001 sb,, o Vodách, v plalném zněni) a lálky, kleíe

dle kanalizačniho řiidu nejsou odpadnimi Vodaml.Odběralel ]e povinen v míslě a

rožsahu stanoveném kanalizačnim řádem, piipadně upřesněném ve smlouvě

kontro|ovat miru Znečištěni odpadnich vod Vypouštěných d0 kanalizace, Vypoušli-ll do

kanalizace odpadnl vody s ob§ahem zvlášl'nebezpečných látek ie Vždy povinen měiil

jej]ch objern a míru znďišlěni v soUladu s povolenim vodopráVního úřad0,

Vl, Práva a povinno§ti smluvních stran

,]/ 
Dodavatel nesn]i při Uzaviráni smlouvy a po dobu ]ejího trvání jednal V roZpOíU s

dobďmi mravy, zejména nesmi odběíalele diskriminoval,

2/ Dodavatel je povinen umožnit piipojení na kanalizaci, pOkUd to umožňují kapacihi

a technické n]ožnosti těchto zaříleni,

3/ Dodavalel je vúči odběraleli jedjnýn1 nosilelem o.1pověcinosli ve VzIažich lýkajicích

se odváděni odpadnich vo{i,

4/ 0dběíatel ie povinen věrohodně prokázal vlaslni0lvi pozemku nebo slavby

pipo]ené na kanalizaci pro účely Uzavřeni smlouvy.

5/ Nárok na uzavřeni písemné smlouvy o odvádění odpádních Vod kanallzaci má

odběIalel pouze tehdy, ]e]i jeho pozemek nebo stavba připojena na kanaližacl V
souladu s práVniml předpisy. Zároveň j€ podmínkou, že okolnosli, za kteíých došlo k

povoleni připojení na kanalizacl, se nezměnily nalolik, že nejsoU splněny podminky

pí0 uzavřeni télo smlouvy na slíaně odb€ratele,

6/ V připadé zŇn §mluvně sjednaných odběíatelských poměrú na odbérnim n]istě

pň určeni stočného dle § 19 odst, 5 zákona č. 27412001 §b (paušál), je odběralel

povinen tyto změny poměrú noprodleně ohlásit dodavatell a §mluvně upravil, Jesll]-že

lak neUčini, j€dná se o odběry nebo vypoušlění v rozporu s UuaVřenOU smlouvotl,

7/ Dodavatel jež zajišťuje udržováni kanalizace V dobrém slavebnim stavu a pIni

povil]nosli spo]ené s provozovánim kanalizace (Zjištěni a odslraněni havarijních a

iiných poruch na kanal'zaci nebo přípojkách, zjišlěni slavu vnithi kanalizace, monláže

a demontáže a konlrolniho měřeni množslvi a jakosli vypouštěných vod), je opráVněn

vslupovat a v]iždět na příjezdné, prújezdne a kanalizací piimo dolčené cizi požemky,

na nichž nebo pod niml se kanalizace nacházi. Dodavatel má právo na pozemek či

slavbu umí§tbVal tabulky VyZnačUjici polohLr kanalizace a cdběratel je povinen mLl to

Umožnil. Vstup je nutno př6dem oznámit, po Ukonč€ni uvést do předchozího slavu,

pokud se s Vlastníkem nedohodne jlnak, Je nutno co nejméně omezovat Vla§lnika

nebo osoby, užívajíci pozemek nebo stavbu, Pokud lěmto osobán] Vznikne maj€lková

újma, mail práVo na Jeii náhradu,

8/ odběíal€l je povinen dodržoval podmínky smlouvy při VypoUštění odpadních Vod

d0 kanalizace,

9/ Dodavalel je povinen iníormoval odběíatele o skutďnostech uvedených v § 36

odst, 3 zákona č. 21412001 sb (zeJména o technických p0žadavcich na pii@jky,

maxinální mlře znečlšlěni odváděných odpadnich vod, způsobu z]lšťování množslvi

VypouŠlěných odpadnich vod, atd,).

10/ 0db€íatgl podpisem smlouvy souhlasí, že dle přisIUšných ustanoveni zákona č,
,101/2000 sb., o ochraně osobnich údajů, v plalném žněni, je dodavalel správcem

osobnich údalů, ktere odběratel UVed| V souvislosli š Užaviením smluvnlho wlahu,
Poskylnuté osobni údaje dodavate| zpracovává pro účely nezbylně nutné pro řádné

pTnění práv a povinnosll plynoucich Z uzavřeného sn]luvniho Vzlahu, Dodavatel se

zavazuje neužlval tyto osobni údaje pro iine účely a léž neposkylnouije lřeli osobě
vyjnla připadú, kdy je talo povinnost Uložena pláVnim předpisem, osobni údaje budou

lechnicky a organizačně zabezpečeny tak, aby nemohlo dojit k neopráVněnému nebo

nahodilému přistupu k osobnim údajům, k jejich změně, Zničeni či Z{rálě,

neoprávněným přenosúm, k |ejich jinému neopráVněnémU zpracování, jakož i k iinénrU

zneužili osobních údajů. Tato povinnosl p|atí i po Uko|čeni žpracováni osobnich

údajú, Zpřistupněny mohou bi,i pouze vymezeným pracovnikůrn dodavatele, kteří se

pracovně Zabývaji snlluvním vzlahen] (obchodni odděleni, íakltlíace, pOhledávky,

t€chnické služby), osoby, které piicháZe]i do slyku s osobnimi údali, jsou povinny

zachováVal mlčenlivost o osobních údajich a o bezpeči0stnich opatřenich, jejichž

zveřejněni by ohíozilo zabezp€čeni osobních údaiů, Osobní údaje budou

ZpracováVány jen po nezbylnou dob! lruáni smluvního Vztahu a polé jen po dObU

nezbylně nulnoU pío vypořádáni Z tohoto vztahU, Po Uplynuii lélo dOby pak pouze pro

účely statisiiky a archivnlctvi,

Dodavatel ie přlpíaven plnit Veškeré dalši povjnnosli souvise]ici s právem pň§lupu

odběralele k jeho osobnim údajům a právem na iejich ochranU Ve smyslu pňslušných

ustanoveni zákona,
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Vll. omoz9nl nobo přOru§Oní odvádónl odpadnlch vod

DodavatoI Je oprávněn omozlt nebo př€rušIt odvádění odpadnlch vod kanallzaci;

1/ bez předchozlho upozorněnl- Jon v přIpad6ch ž|volní pohíomy, přl haváíll kanallzace, lanallzačnl
připojky nobo pň možnóm ohroženl zdravl lldí nebo malello.

2/ § oZnám€nlm alg§poň 15 dnů přodem

- v přlpadoch pň provádění plánovaných oprav, Udžovaclch a rovlznlch
praclch

Dodaval€l Jo 0pIávněn v plipad€ch uvedených pod odsl. 1t 2/ stanovlt podmlnky

tonoto přOruŠgni nsbo omozenl aJo povlnon za|lsut náhrgdnl odváděnl odpadnlch vod
v mozlch lechnlckých možnostl a ml§inlch podmínok,

3/s oznámonim alesFň 3 dny př6dom

- by'o]l 4lštěno neoprávněné pňpoJenl kanallzačnl přípoJky

. neodslr8n|.|l odbór6t6l závady na kanallzačnl připo]ca, zllštěné

dodavatol€m vg lhúlě Jlm §tanovonó, ktorá nesmí být kratšl lřl dnú

- pn píokáráni neoprávněnóho Wpoušlěnl odpadnlch vod

Náklady spo]sné s př€rušenlm a obnovenlm dodávky vo všoch těchto pllpadech hradl
odběralel podlo skutBčných nákladů, n6jmóně však 1.000 Kč

. v přlp8dě prodlenl odběratele s ptacenlm podls s]odnaného žpúsobu
úhrady 6točnóho po dobu delší nož 30 dnů

vlll. Neoprávněnó vypoušlěnl odpadnlch vod

1/ N8opíáVněným vypouštěnlm odpadnlch vod do kanallzacgJ9 vypouštónlj. boz Uzavřonó plsemnó smlouvy o odváděnl odpadních vod nobo v
rozporu § nl

- v rozporu § podmlnkaml stanovonýml pro odb6íatelo k8nallzačnlm
řádem

- př€s móřkí zařízonl no§chválonó dodavalolom n6bo plo8 móňcl
zařlzenl, ktolé v dů§l€dku 2á§ahu odběratelo nEzaz namenává nobo
zažnamsnává monši množ§tvi vypoušlěných odp8dnhh vod, než lo
skutečná množ8tvl

lx, R§kl8meco
odMratol má právo uplatnlt odpovědnost za vady, Rozsah a podmlnky odpovědno§ll
za vady, zpú§ob a mlsh Jojlch Uplalněnl, včelně nárokú vyplývaJlclch z lóto
odpovědno§l| Jo uveden v roklamačnlm řádu, ktěrý vydal dodavatsl a jo kdl§pozlcl
v sldlo dOd8vatele,

x, Platno§t

Platnost těchto Všoobocných podmlnek 0 odváděni odpadnlch vod §s vzt9hujo na
všechny smlouvy o odváděnl odpadnlch Vod uzavřoných mozl dodavatelom 8
odběratelom aJ§ouJeJlch n€dllnou §oučástl.
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