
 

 

Smlouva  o  dodávce pitné vody 

Uzavřená dle zák.č. 274/2001 Sb.v vyhlášky č. 428/2001 Sb. 

 

I. 
Smluvní strany 

Dodavatel: 

Dobrovolný svazek obcí Veleň, Sluhy, Brázdim  a Polerady 

(dále jen DSO) 

Hlavní 7, 250 63 Veleň 

IČ:  67775195 

zast. předsedou svazku Ing. Jiřím Kazdou, 

 pro podepisování této smlouvy v obcích svazku jsou zplnomocněni: 

v obci Brázdim Pavel Krotký 

v obci Sluhy Petr Moudrý 

v obci Polerady Petr Löbl 

(dále jen dodavatel) 

a 

Odběratel:  

Jméno, příjmení a adresa všech vlastníků nemovitosti (název firmy) 

 

IČ (u firmy):   

 

Místo odběru (pokud je odlišné od adresy):        

Fakturační adresa (pokud je odlišná od adresy odběratele) 
Jméno, příjmení a adresa pro doručování faktury za odběr vody:   

……………………………… 

(dále jen odběratel) 

 

V případě spoluvlastnictví pozemku nebo stavby jedná odběratel na základě plné moci v zastoupení ostatních 

podílových spoluvlastníků: většinou podílů na odběrném místě. Tato plná moc je nedílnou součástí této smlouvy. 

 

II. 

Předmět smlouvy 

Předmětem smlouvy o dodávce vody je úprava vztahů mezi dodavatelem a odběratelem při dodávkách vody. 

Součástí této smlouvy jsou podmínky dodávky vody, které upravují práva a povinnosti obou smluvních stran. 

 

 

III. 

Množství dodávané vody a způsob zjišťování množství odebrané vody 

Voda bude dodávána v množství dle potřeb odběratele, maximálně však dle jmenovitého průtoku vodoměru Qn=    

2,5  m3/hod. 

 

Množství dodávané vody bude zjišťováno vodoměrem číslo:                     

 (v případě nefunkčního vodoměru dle platných směrných čísel) 

Počáteční stav vodoměru před zahájením dodávky:                                             

 

 

 

 

IV. 

Jakost dodávané vody 

Jakost dodávané vody odpovídá platný obecným předpisům (zejm. zákonu o ochraně veřejného zdraví; vyhlášce 

min. zdravotnictví, kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly, případně 

podmínkám stanoveným hygienickým orgánem) 

 

 

 



V. 

Stanovení ceny vodného a způsob jejího vyhlašování 

Cena vodného je stanovena v souladu s platnými cenovými předpisy a rozhodnutím orgánů dodavatele. Cena 

vodného (m3) je vždy k dispozici v sídle dodavatele a na obecním úřadu každé ze zúčastněných obcí. Změny 

ceny dodavatel oznámí písemně každé obci svazku, která je zveřejní způsobem v místě obvyklém, nejméně 15 

dní předem. Odběratel podpisem této smlouvy stvrzuje, že byl seznámen s cenou platnou ke dni podpisu 

smlouvy. 

 

 

VI. 

Způsob platby 
Vyúčtování za odebranou vodu bude prováděno: 

a) firmě (s.r.o., restaurace, větší objekty) za jednotlivá čtvrtletí fakturou, vystavenou dle odečtu spotřeby 

na vodoměru a je splatná do 15 dnů ode dne odeslání 

b) fyzické osobě 1x za rok, a to cca v měsíci květnu 

Platby: odběratel zaplatí dodavateli za odebranou pitnou vodu na základě vystavené faktury, VS – číslo faktury, 

buď převodním příkazem nebo složenkou. Složenky s hlavičkou DSO  budou k dispozici na příslušných 

obecních úřadech, nebo v sídle svazku. 

 

Využiji této platby (zakroužkujte jednu z možností): 

- složenkou                    ANO           NE 

- převodním příkazem    ANO           NE 

 

Fyzické osoby mají možnost platit zálohy za odebranou pitnou vodu v minimální výši 250,-Kč/osobu/čtvrtletí  

na účet DSO: 27-9083580207/0100, VS – číslo vodoměru. 

 

 

 

VII. 

Doba plnění 

Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou, s platností a účinností ode dne podpisu oběma stranami.  

Obě strany mohou tuto smlouvu ukončit dohodou, nebo výpovědí jedné strany. Výpovědní lhůta činí 60 dnů a 

začíná běžet ode dne následujícího po dni, kdy byla doručena druhé straně. 

 

 

 

      VIII. 

               Sankce 

1. Je-li odběratel v prodlení s úhradou vodného, zaplatí DSO smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý den 

prodlení. Dále pokud odběratel neuhradí faktury za plnění této smlouvy ani faktury s vyúčtováním 

smluvní pokuty, případně úroků z prodlení ve lhůtě splatnosti, je DSO oprávněno omezit či přerušit 

dodávku vody. V tomto případě oznámí DSO odběrateli tuto skutečnost 15 dní předem s tím, že 

neodpovídá za škody vzniklé tímto opatřením. 

2. Poruší-li odběratel vodoměr nebo jakoukoliv plombu vodoměru, zaplatí DSO smluvní pokutu ve výši 

pětinásobku vyúčtování vodného za předcházející účtované období. Odběratel je povinen provést 

taková opatření, aby k měřidlu neměly přístup nepovolané osoby. 

 

 

 

 

 

IX. 

Ostatní ustanovení 

Odběratel se zavazuje, že umožní provozovateli vstup do svého objektu za účelem provedení pravidelného 

odečtu stavu měřidla a jeho kontroly, a to minimálně 1x za 3 měsíce a zároveň se zavazuje, že nebude propojen 

stávající vodovodní řad (ze studny) s vodovodním řadem DSO. 

Odběratel i dodavatel se zavazují případné změny ve výše uvedených údajích neprodleně nahlásit druhé straně 

do 15 dnů. V případě dodavatele vyvěšením na úřední desce Obecních úřadů zúčastněných obcí. 



Odběratel, uvedený v této smlouvě, se zavazuje neprodleně oznámit a prokázat dodavateli změnu v osobě 

odběratele předložením kopie podání návrhu na vklad převodu vlastnického práva (nebo jiným obdobným 

způsobem), k připojené nemovitosti do katastru nemovitostí. 

Do doby splnění této povinnosti se odběratel zavazuje hradit vodné dodavateli. Odběratel je povinen bez 

zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů, oznámit dodavateli i 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. 

Odběratel se zavazuje v případě povoleného podružného vodoměru dodržet zásady montáže a provozu vodoměrů 

stanovené provozovatelem. 

Vodoměrná sestava, vč. vodoměru je v majetku DSO. 

 

X. 

Závěrečná ustanovení 

Dodavatel tímto informuje odběratele, že v souladu s § 11 zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění shromažďuje 

a zpracovává jeho osobní údaje, uvedené v této smlouvě.  

Odběratel dává tímto, v souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění o ochraně osobních údajů, 

dodavateli, jako správci údajů souhlas shromažďovat 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 dodávkách vody 

v souladu se zákonem č.274/2001 Sb. v plat. znění po celou dobu platnosti smlouvy a dále po dobu nutnou pro 

její uchování v souladu s příslušnými právními předpisy. 

 

 

Dojde-li v průběhu smluvního vztahu ke změně v osobě dodavatele, přecházejí na nového dodavatele práva a 

povinnosti plynoucí z této smlouvy.  

Tato smlouva nepřechází na právního nástupce odběratele. Při jakékoliv změně odběratele musí být uzavřena 

smlouva nová. 

V případě změny platných právních předpisů se budou právní vztahy vyplývající ze smluvního vztahu mezi 

odběratelem a dodavatelem řídit aktuálně platnou úpravou. 

 

 

Tato smlouva je vypracována ve dvou stejnopisech s platností originálu; odběratel obdrží jedno vyhotovení, 

druhé dodavatel. 

 

 

Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu, včetně příloh, důkladně přečetly, že smlouva byla uzavřena dle 

jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož ji podepisují. 

 

Ve Veleni  dne : 

 

 

 

 

 

……………………………………….  …………………………………………… 

dodavatel      odběratel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy pro odběratele: 

- všeobecné smluvní podmínky dodávky vody z vodovodu 

- cenová podmínka 

- popř. plná  moc podílových spoluvlastníků odběrného místa 


