Smlouva č. ……/201… o odvádění odpadních vod
uzavřená podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č.
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška“), a ustanovení § 51 zákona č. 40/1964 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
mezi smluvními stranami:
Obec Mysločovice
sídlo: Mysločovice 21, 763 01
zastoupená p. Pavlem Žákem, starostou obce
IČ: 00284211
Bankovní účet: Česká spořitelna a.s., pobočka Zlín, č.ú.: 1400338339/0800
(dále jen „dodavatel“)
a
majitel nemovitosti nebo společný zástupce spoluvlastníků
Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………
Rodné číslo: …………………………………………………
Trvalé bydliště: ………………………………………………………………………
Telefon: ……………...
Adresa pro doručování: (pokud je odlišná od trvalého bydliště):
………………………………………………………………………………………..
Bankovní účet: ……………………………………………………………………….
(dále jen „odběratel“)

•
•
•
•

•

I.
Vymezení základních pojmů
Dodavatel - vlastník a provozovatel kanalizace.
Odběratel - vlastník pozemku nebo stavby připojené na kanalizaci. Vlastníkem kanalizační
přípojky je vlastník stavby připojené na kanalizaci.
Předávací místo - místo, kde dochází k vtoku odpadních vod z kanalizační přípojky do obecní
kanalizace.
Podmínky – Obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod kanalizací sloužící veřejné potřebě
stanovené dodavatelem jsou přílohou smlouvy.

Stočné – cena za službu spojenou s odváděním odpadních vod.

II.
Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je závazek provozovatele - odvádět odpadní vodu z nemovitosti určené
k trvalému bydlení, rekreaci a na to navazující závazek odběratele - odpadní vody vypouštět do
obecní kanalizace a za plnění provozovateli dle této smlouvy zaplatit dohodnutou cenu (stočné).
Právo na stočné vzniká dodavateli okamžikem vtoku odpadních vod do kanalizace.
2. Práva a povinnosti obou stran se řídí platnou právní úpravou vodohospodářského práva,
zejména Zákonem a jeho prováděcími předpisy.
III.
Místo plnění
Místem plnění je předávací místo.
Obec Mysločovice:
čp. ……………………..
Parc. č. (pokud není čp. nebo če.)

če. …………………….
……………………………………..
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IV.
Limit odváděné vody a způsob zjišťování množství
1. Dodavatel bude odvádět odpadní vody bez stanoveného maximálního limitu.
2. Množství odváděných odpadních vod je zjišťováno podle směrných čísel potřeby vody,
uvedených ve Vyhlášce.
V.
Míra a bilance znečištění vypouštěných odpadních vod
1. Odpadní vodu lze do kanalizace vypouštět pouze po předčištění.
2. Míra znečištění a bilance vypouštěných odpadních vod odpovídá platným obecným právním
předpisům a kanalizačnímu řádu.
VI.
Způsob stanovení ceny a způsob jejího vyhlašování, změny ceny
1. Cena za odvádění odpadních vod je stanovena v souladu s platnými cenovými předpisy.
Kalkulace ceny je k dispozici v sídle dodavatele, na Obecním úřadě Mysločovice.
2. Změna ceny musí být vždy minimálně 15 dnů před její platností vyhlášena, a to zveřejněním na
úřední desce obce. Takto upravenou cenu považují obě smluvní strany za dohodnutou.
VII.
Způsob úhrady a platební podmínky
1. Úhradu za stočné na příslušný kalendářní rok za všechny osoby v připojeném č.p., viz příloha č. 1 této
smlouvy, je odběratel povinen uhradit do 30. září příslušného kalendářního roku. Platby budou
prováděny odběratelem hotově na Obecním úřadě Mysločovice nebo převodem na bankovní
účet dodavatele, variabilní symbol = číslo smlouvy vč. roku bez lomítka.
2. V případě změny ceny v průběhu odečtového období má dodavatel právo poměrného
rozúčtování stočného.
3. Při změnách, které mají vliv na množství vypouštěných odpadních vod a tím i na výpočet
stočného (např. změny v počtu osob na č.p., změny vlastníka nemovitosti apod.) se bude
účtovat stočné v poměrné výši za každý i započatý kalendářní měsíc, ve kterém ke změně
došlo.
4. V případě pozdní úhrady může dodavatel odběrateli účtovat úroky z prodlení v zákonné výši.
VIII.
Změny v osobě odběratele a v ostatních údajích smlouvy
1. Odběratel se zavazuje neprodleně oznámit a prokázat dodavateli změnu v osobě odběratele, a to
předložením kopie podání návrhu na vklad převodu vlastnického práva (případně jiným
obdobným způsobem) k připojené nemovitosti do katastru nemovitostí. Do splnění této
povinnosti se zavazuje hradit stočné provozovateli odběratel specifikovaný touto smlouvou.
2. Odběratel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů, oznámit dodavateli
každou další změnu skutečnosti oproti údajům uvedeným v této smlouvě. Vznikne-li
nenahlášením takové změny dodavateli újma, je odběratel povinen ji v plném rozsahu uhradit.

1.
2.
3.

IX.
Doba plnění
Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s platností a účinností ode dne podpisu a účinností
od 1. 1. 2014.
Platnost smlouvy končí písemnou dohodou smluvních stran, uplynutím výpovědní lhůty nebo
odstoupením od smlouvy.
Výpovědní lhůta je 1 měsíc a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení
výpovědi.
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X.
Závěrečná ustanovení
1. Dodavatel informuje odběratele, že v souladu s § 11 zákona č. 101/200 Sb., o ochraně osobních
údajů, ve znění pozdějších předpisů shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje uvedené
v této smlouvě. Odběratel dává tímto v souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů 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. Dále i k vedení agendy o odvádění odpadních vod
v souladu se Zákonem po celou dobu platnosti smlouvy a dále po dobu nutnou pro její uchování
v souladu s příslušnými právními předpisy.
2.

V případě poruchy v odvádění odpadních vod odběratel neprodleně kontaktuje dodavatele.

3. Stane-li se některé ujednání této smlouvy v budoucnu neplatným, nebude to mít vliv na platnost
ujednání ostatních.
4. Jakékoliv změny smlouvy mohou být provedeny pouze písemným dodatkem smlouvy.
5. V případě změny platných právních předpisů se budou právní vztahy vyplývající ze smluvního
vztahu mezi odběratelem a dodavatelem řídit obdobnými ustanoveními nové právní úpravy.
6. Smlouva je vypracována ve dvou stejnopisech s platností originálu, každá smluvní strana obdrží
po jednom vyhotovení.
7. Obě smluvní strany prohlašují, že před podpisem si smlouvu včetně všech příloh důkladně
přečetly, že smlouva byla uzavřena dle jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož ji
podepisují.

V Mysločovicích dne ……………………… 2013
Přílohy:
Příloha č. 1 Výpočet množství odváděných odpadních vod a ohlášení počtu osob v nemovitosti
Příloha č. 2 Schéma napojení nemovitosti
Příloha č. 3 Obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod kanalizací sloužící veřejné potřebě
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:
Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo Obce Mysločovice
Datum a číslo jednací: 24. 6. 2013, bod 2. usnesení č. XXXVIII/2013

Za dodavatele:

Za odběratele:

…………………………………..
Pavel Žák, starosta obce

…………………………………..
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Příloha č. 1 ke Smlouvě č. ……/201… o odvádění odpadních vod
týkající se výpočtu množství odváděných odpadních vod a ohlášení počtu osob v nemovitosti
Odběratelem je vlastník nemovitosti (budovy nebo stavby) čp. ………. zapsaném na listu vlastnictví
č. …………… v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu ve Zlíně v k.ú. Mysločovice, obec Mysločovice.

Stočné bude hrazeno za následující osoby:
Příjmení, jméno

vztah k
nemovitosti

Směrné číslo roční
potřeby vody

Poznámka

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
celkem

Směrné číslo roční potřeby vody (z toho odvozené množství odpadních vod) je stanoveno podle vyhlášky
428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).

V Mysločovicích dne ………………………… 2013

……………………………….
za dodavatele

……………………………….
odběratel
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Příloha č. 1 ke Smlouvě č. ……/201… o odvádění odpadních vod
týkající se výpočtu množství odváděných odpadních vod a ohlášení počtu osob v nemovitosti
Vlastníkem nemovitosti (budovy nebo stavby) čp. ………. zapsaném na listu vlastnictví
č. …………… v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu ve Zlíně v k.ú. Mysločovice, obec Mysločovice,
je: ……………………………………………………………………………………………………...
Odběratelem je: ……………………………………………………………………………………….

Stočné bude hrazeno za následující osoby:
Příjmení, jméno

vztah k
nemovitosti

Směrné číslo roční
potřeby vody

Poznámka

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
celkem

Směrné číslo roční potřeby vody (z toho odvozené množství odpadních vod) je stanoveno podle vyhlášky
428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).

V Mysločovicích dne ………………………… 2013

……………………………….
za dodavatele

……………………………….
odběratel
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Příloha č. 1 ke Smlouvě č. ……/201… o odvádění odpadních vod
týkající se výpočtu množství odváděných odpadních vod a ohlášení počtu osob v nemovitosti
Odběratelem je vlastník nemovitosti (budovy nebo stavby) čp. ………. zapsaném na listu vlastnictví
č. …………… v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu ve Zlíně v k.ú. Mysločovice, obec Mysločovice.

Příjemcem zdanitelného plnění a plátcem stočného bude uživatel:

firma název: …………………………………………
sídlo: ………………………………………….
zástupce: ……………………………………...
IČ: ……………………..
DIČ: …………………...,

která užívá nemovitost na základě

- nájemní smlouvy*,
- souhlasu majitele nemovitosti*.

Vlastník nemovitosti však zůstává plně zodpovědným za závazky ze smlouvy a ručí za všechny
pohledávky vzniklé v souvislosti se smluvním vztahem.
V Mysločovicích dne …………………………. 2013

……………………

……………………

……………………

dodavatel

odběratel

uživatel

*nehodící se škrtněte
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