
POKYNY K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE 
„ŽÁDOST O INFORMACE KE ZMĚNĚ SMLOUVY (ZPŮSOBU VYÚČTOVÁNÍ)“ 

Odběrné místo 
Vyplňte celou adresu odběrného místa. Pokud nemovitost nemá 
číslo popisné, uveďte jiný identifikátor např. číslo evidenční, 
parcelní. 

Odběratel 
Bude vyplněn alespoň jeden z vlastníků nemovitosti zapsaný 
v katastru nemovitostí.  
Dle zákona č. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích, § 2, odst. 
6), je odběratelem vlastník pozemku nebo stavby připojené na 
vodovod nebo kanalizaci… Nelze proto uzavřít smlouvu s nikým 
jiným. 

Adresa trvalého pobytu / sídla firmy 
Odběratel (vlastník) vyplní adresu, kde má hlášeno trvalé bydliště 
(dle občanského průkazu). Právnické a fyzické osoby, které mají 
založenu datovou schránku vyplní ID datové schránky. 

Adresa pro zasílání písemností 
Vyplní se adresa pro zasílání vyúčtování a ostatních písemností, 
pokud je odlišná od adresy trvalého pobytu. 

Kontaktní osoby 
Osoba pověřená k podpisu je výše uvedený vlastník, v případě 
právnických osob jednatel nebo osoba pověřená k podpisu na 
základě plné moci (tuto plnou moc nutno doložit). 
Osoba kontaktní může být odlišná od osoby pověřené např.: 
rodinný příslušník nebo u firem technický pracovník, který řeší 
záležitosti vodovodu a kanalizace. 

E-mail pro komunikaci 
Vyplní se e-mail na, který může být zasíláno vyúčtování a související 
písemnosti (např. upomínky apod.) a zaškrtne se souhlas se 
zasíláním. 

Způsob provádění plateb 
Vyznačte pole, jak budete provádět platby záloh. U Inkasa a SIPA je 
nutné vyplnit číslo účtu, resp. spojovací číslo. Dbejte prosím na 
stanovení dostatečné výše limitu pro platby Inkasem a SIPEM. U 
plateb bezhotovostním převodem na náš účet upozorňujeme na 
nutnost měnit výši záloh při každé změně výše záloh (většinou 1 x 
ročně po vyúčtování). 

Přeplatky 
Při provádění zálohových plateb formou INKASA a SIPA bude 
přeplatek převeden na úhradu následujících záloh.  
Při platbě převodem na náš účet budou platby vráceny na účet – 
nutno vyplnit číslo účtu.  

Způsob placení nedoplatku 
Pro placení nedoplatku z ročního vyúčtování je na výběr z možností 
placení jednorázovým bezhotovostním převodem na náš účet, 
v hotovosti na pobočce (pouze v pondělí od 7:30 do 14 hodin), nebo 
poštovní poukázkou 

Způsob stanovení množství dodávané vody 

Pokud máte na odběrném místě osazen vodoměr uveďte, co 
nejpřesnější specifikaci umístění (např. ve sklepě, v garáži, v šachtě 
v domě, v šachtě před domem, v šachtě na ulici před připojenou 
nemovitostí apod.). Pokud nemáte osazen vodoměr označte 
druhou variantu: dle směrných čísel. 

Způsob stanovení množství odvádění odpadních vod 
Měřícím zařízením odběratele je myšleno zařízení, které měří 
množství odpadní vody např. Parshallův žlab. Pokud je množství 
dodávané pitné vody měřeno vodoměrem a zároveň má odběratel 
ještě jiný zdroj vody (např. studna, vrt, …) měřený vlastním 
vodoměrem, stanovuje se množství odváděné odpadní vody 
součtem těchto vodoměrů. Upozorňujeme, že vodoměr na jiném 
zdroji vody musí mít platné ověření (cejch) a odběratel je povinen 
provozovateli dokládat potvrzení a umožnit přístup k vodoměru za 
účelem odečtu a kontroly a zároveň je povinen předem oznámit 
manipulaci s tímto vodoměrem a přizvat našeho zaměstnance. 
V případě, že je množství dodávané pitné vody měřeno vodoměrem 
a zároveň má odběratel ještě jiný zdroj vody (např. studna, vrt, …), 
který je neměřený, stanovuje se množství odváděné odpadní vody 
pomocí směrných čísel. V případě, že bude odběr z vodoměru pro 
dodávku pitné vody vyšší než stanovená výše dle směrných čísel, 
bude vyúčtováno množství odváděné odpadní vody dle tohoto 
vodoměru. 

Způsob využití nemovitosti 
Uveďte, jak je nemovitost využívána. V případě trvalého bydlení 
uveďte počet osob skutečně připojených, nezáleží na místě 
trvalého bydliště, ale kde se fakticky zdržují (tento údaj 
potřebujeme pro různá hlášení, která musíme podávat). Při rekreaci 
uveďte, kolik osob nemovitost využívá a jak často (např. počet dní 
v roce, o víkendech, pouze v letním období apod.). 

Odvádění odpadních/srážkových vod do kanalizace 
Vyznačte, zda jsou odpadní/srážkové vody odváděny do kanalizace 
v případě, že ne uveďte, jakým způsobem jsou likvidovány (např. 
bezodtoká jímka, nádrž na dešťovou vodu, vsakovací jímka apod.). 
Pokud máte část nemovitosti napojenou na kanalizaci a část ne 
uveďte toto podrobně do poznámky, nejlépe s připojením náčrtu. 

Tabulka pro srážkové vody 
V případě, že máte svedeny srážkové vody do kanalizace 
(i částečně) je nutné vyplnit tabulku, ve které uvedete zastavěné, 
zpevněné plochy a zatravněné plochy a následně plochy, které jsou 
s možností odtoku do kanalizace.  
To znamená, že v případě, že máte svedeny srážkové vody ze 
střechy na veřejný chodník jedná se o vodu, která je odváděna 
kanalizací. Obdobně pokud máte například zpevněnou příjezdovou 
cestu, která je vyspádována na veřejnou komunikaci/chodník je to 
také plocha s odtokem do kanalizace. 
Uvádění těchto údajů do smlouvy nám ukládá zákon, ale v případě 
objektů k bydlení jsou tyto srážkové vody od plateb osvobozeny. 

Vlastní zdroj vody 
Uveďte, zda je nemovitost napojena i na jiný zdroj vody než námi 
dodávané. V případě, že ano uveďte, k čemu je voda využívána.  
Upozorňujeme, že dle zákona nesmí být propojen jiný zdroj vody 
s rozvodem vody pro veřejnou potřebu. Odběratel je povinen 
umožnit přístup k rozvodům vody ke kontrole této povinnosti. 

Vlastník přípojky 
Předpokládá se, že vlastník připojené nemovitosti je zároveň 
vlastníkem vodovodní a/nebo kanalizační přípojky. Pokud tomu tak 
není, musí vlastník připojené nemovitosti prokázat opak. 

 
 
 
 
 

!!! UPOZORŇUJEME, ŽE JE VAŠÍ POVINNOSTÍ HLÁSIT JAKOUKOLI ZMĚNU ÚDAJŮ UVEDENÝCH VE SMLOUVĚ 
(FORMULÁŘI), V OPAČNÉM PŘÍPADĚ SE VYSTAVUJETE RIZIKU ULOŽENÍ POKUTY !!! 

 


