SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD č.:
I. SMLUVNÍ STRANY:
1. Dodavatel:

Městys Mšec, Mšec 109 270 64 Mšec
IČ: 00244091 DIČ: CZ00244091
Tel.: 733 536 699, e-mail: urad@obecmsec.cz, datová schránka: n6ybcnj
Úřední hodiny: Pondělí a Středa od 7:00 do 17:00
Zastoupený: Jiřím Loskotem - starostou obce
K podpisu smlouvy zplnomocněn: Jiří Loskot
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., číslo účtu: 0540554389/0800
(dále jen dodavatel)
2.a Odběratel fyzická osoba - nepodnikatel:
Povinné údaje:

Jméno a příjmení:

…………………………………………………………………………………

Trvalé bydliště:

……………………………………………………………………………………

Zasílací adresa:

……………………………………………………………………………………

Nepovinné údaje:

Datum narození:

……………………………………………………………………………………

Tel.:

……………………………………………………………………………………

E -mail:

……………………………………………………………………………………

Datová schránka:

……………………………………………………………………………………

Číslo účtu:

……………………………………………………………………………………

(dále jen odběratel)

2.
Dodavatel s odběratelem uzavírají tuto smlouvu v souladu s § 8 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v
platném znění. Dodavatel je vlastníkem kanalizace a ČOV Mšec a je oprávněn provozovat kanalizaci a ČOV Mšec na
základě povolení k provozování vydaném Krajským úřadem Středočeského kraje.
II. PŘEDMĚT SMLOUVY:
Předmětem smlouvy je úprava vzájemných vztahů, práv a povinností mezi dodavatelem a odběratelem při odvádění
odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu.
III. ODBĚRNÉ MÍSTO:
Obec

Číslo popisné/evidenční
+ číslo parcelní (k. ú. Mšec)

Mšec

Čp.

Stočné
(ANO-NE)

Odběrné místo
napojeno na
obecní
vodovod
(ANO-NE)

Číslo
vodoměru

Vlastní
zdroj vody
(ANO-NE)

Číslo
podružného
vodoměru na
vlastním zdroji
vody

Číslo
podružného
vodoměru pro
odpočet
množství
stočného

Parc. č.
Charakter odběrného místa:
Rodinný dům
Byt
Rekreační objekt
Počet dnů využití rekreačního objektu v roce: ………. (povinný údaj)
Bytový dům
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Počet osob v odběrném místě:………………........(povinný údaj)
Směrné číslo na 1 osobu v rodinném domě je dle přílohy č. 12 vyhl. č. 428/2001 Sb., v platném znění 36 m3 za rok.
Směrné číslo na 1 osobu v bytovém domě je dle přílohy č. 12 vyhl. č. 428/2001 Sb., v platném znění 35 m 3 za rok.

IV. SPECIFIKACE SLUŽEB:
Odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu:

Ukazatel:

ano / ne

Odběratel vypouští do kanalizace pouze vodu dodanou veřejným vodovodem a měřenou vodoměrem
Odběratel vypouští do kanalizace vodu z jiných zdrojů, než je vodovod (např. vlastní studna). Tato voda
je nebo
není měřena vodoměrem ve vlastnictví odběratele, který musí odpovídat zákonu č. 505/1990 Sb.,
o metrologii, v platném znění
Způsob zjišťování množství odpadních vod:
Ukazatel:

ano / ne

Měřícím zařízením odběratele na kanalizační přípojce

NE

Podle množství dodané vody měřené vodoměrem na vodovodní přípojce
Podle množství vody z vlastního zdroje měřené dodavatelem prostřednictvím vodoměru ve vlastnictví
odběratele, který musí odpovídat zákonu č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znění
Podle množství dodané vody měřené vodoměrem na vodovodní přípojce s připočtením odpadních vod z
jiných zdrojů (vlastní studna apod.) měřených vodoměrem ve vlastnictví odběratele, který musí odpovídat
zákonu č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znění
Podle směrných čísel roční potřeby vody dle přílohy č. 12 vyhlášky číslo 428/2001 Sb.
Podle množství dodané vody měřené vodoměrem na vodovodní přípojce s odečtením množství vody, které
není vypouštěno do kanalizace (kropení zeleně, výroba nápojů apod.), je měřené podružným vodoměrem ve
vlastnictví odběratele odpovídajícím zákonu č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znění a toto množství
je prokazatelně větší než 30 m3 za rok

Kvalita vypouštěných odpadních vod musí odpovídat platnému kanalizačnímu řádu. V případě překročení limitů
maximálně přípustné míry znečištění dle kanalizačního řádu nebo porušení jiných podmínek dle kanalizačního řádu
vzniká na straně dodavatele právo vyúčtovat odběrateli smluvní pokutu a nárokovat náhradu vzniklé prokazatelné škody.
Kanalizační řád je k dispozici na webových stránkách dodavatele a v sídle dodavatele.
V. CENOVÉ, FAKTURAČNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY:
Cena za odvádění l m3 odpadních vod (stočné) se stanovuje na základě platných cenových předpisů zpravidla na dobu 1
roku od 1. 1. do 31. 12. na základě kalkulace dle přílohy č. 19a vyhlášky č. 428/2001 Sb., v platném znění. Porovnání
všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za předchozí rok provozování vyvěšuje dodavatel na úřední desce k 30. 4.
na dobu 30 kalendářních dnů. Změna ceny pro stočné se oznamuje způsobem v místě obvyklým (zpravidla obecní
zpravodaj, úřední deska úřadu městyse a webové stránky dodavatele) minimálně 30 dnů před platností nových sazeb.
Dojde-li ke změně ceny a není k dispozici časový odečet spotřeby, provede se výpočet ceny na základě průměrné denní
spotřeby za předchozí odečtové období. Cena bude vypočtena za spotřebu od data posledního odečtu, k datu změny ceny
dle předchozí ceny a od data změny ceny, k novému odečtu v nové ceně.
Vyúčtování dodaných služeb za uplynulé půlroční zúčtovací období bude prováděno dodavatelem 2 x ročně vždy v lednu
a v červenci a bude zasláno elektronicky (email, datová schránka, SMS zpráva) po uplynutí odečtového období.
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Neuvede-li odběratel elektronické kontakty, platí pro zasílání vyúčtování standardní poštovní forma (doručení do poštovní
schránky). Cena za stočné je splatná do 14 dnů ode dne zaslání vyúčtování dodavatelem. Zálohové platby se nesjednávají.
Při pozdní úhradě peněžitého plnění má dodavatel nárok na úhradu úroku z prodlení. Úrok z prodlení se sjednává ve výši
0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Platbu za stočné je možné provést i hotovostně v sídle dodavatele. Po
uhrazení stočného, vystaví dodavatel na žádost odběratele příjmový doklad, potvrzení o platbě, případně fakturu (daňový
doklad).
Změna ceny pro stočné není považována za změnu smlouvy.
VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:
1) Odběratel, který je spotřebitelem, prohlašuje, že v případě předjímaném ustanovením § 1820 odst. 1 zákona č. 89/2012
Sb., Občanský zákoník, v platném znění, jej dodavatel před uzavřením smlouvy seznámil se všemi informacemi
specifikovanými v tomto ustanovení, když uvedl, že:
- odběratel je povinen hradit cenu za stočné dle podmínek této smlouvy ,
- smlouva je uzavírána na dobu neurčitou a zavazuje smluvní strany po celou dobu její platnosti,
- smlouva obsahuje údaje o způsobu určení ceny,
- odběratel, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne podpisu
smlouvy.
2) Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí být odesláno dodavateli na adresu jeho sídla ve výše uvedené lhůtě.
3) Odběratel je v případě odstoupení od smlouvy povinen uhradit cenu za již poskytnuté služby odvádění odpadních vod.
4) Dodavatel má právo všeobecné podmínky odvádění odpadních vod jednostranně změnit, zejména z důvodu
legislativních změn.
5) Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a lze ji ukončit výpovědí, nebo dohodou obou smluvních stran. Pro případ
výpovědi je stanovena výpovědní lhůta v délce 1 měsíce, která začíná běžet od 1. dne měsíce následujícího po doručení
výpovědi druhé smluvní straně.
6) Obě smluvní strany se zavazují, že jakékoliv skutečnosti, které mohou mít vliv na změnu kterékoliv části této smlouvy,
budou neprodleně, nejpozději do 30 dnů ode dne vzniku této skutečnosti, oznámeny písemně druhé smluvní straně
(např. změna trvale bydlících osob v odběrném místě).
7) Změna smlouvy je možná pouze písemnou formou (dodatek, nebo nová smlouva).
8) Odběratel se zavazuje hradit dodavateli stočné dle této smlouvy od............................................
9) V případě změny právních předpisů se budou právní vztahy mezi dodavatelem a odběratelem řídit obdobnými
ustanoveními nové právní úpravy.
10) Odběratel podpisem smlouvy souhlasí se zpracováním svých osobních údajů poskytnutých dodavateli, jakožto správci
(dále jen „Správce“) osobních údajů a souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje byly zpracovávány Správcem výhradně pro
účely uzavření smlouvy o odvádění odpadních vod a k vyúčtování za dodané služby dodavatelem. Odběratel byl
Správcem seznámen o způsobu zpracování svých osobních údajů a tomuto odběratel plně porozuměl. Plně si uvědomuje
všechna svá práva, která vyplývají z právních předpisů, zejména možnost souhlas se zpracováním osobních údajů
kdykoliv písemně odvolat. Zároveň odběratel podpisem smlouvy prohlašuje, že všechny poskytnuté osobní údaje jsou
pravdivé a přesné. Souhlas se zpracováním osobních údajů je svobodný a vědomý projev odběratele.
11) Závazky vzniklé z této smlouvy přecházejí na právního nástupce dodavatele.
12) Reklamace dodaných služeb dle této smlouvy se řídí Reklamačním řádem dodavatele, který je zveřejněn na webových
stránkách dodavatele
13) Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu důkladně pročetly, že smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a
svobodné vůle, na důkaz čehož ji podepisují.
14) Vztahy mezi dodavatelem a odběratelem, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí platnými právními předpisy, a
to zejména zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění a zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacích, v platném znění.
15) Smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, každý s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno
vyhotovení.
Všeobecné podmínky o odvádění odpadních vod jsou v platném znění zveřejněny na webových stránkách dodavatele.
Reklamační řád je v platném znění zveřejněn na webových stránkách dodavatele.
Výpočet (kalkulace) cen pro stočné je zveřejněn na webových stránkách dodavatele.

V Mšeci dne:

…………………………………...............
za dodavatele

V…………………………..dne:

…………………………………………..
za odběratele
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