SMLOUVA O DODÁVCE VODY č. PV-FOuzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu, (dále jen "Zákon"), (dále jen "Smlouva") mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Vlastníkem a provozovatelem veřejného vodovodu:
Obec Hvozdná
Hlavní 210, 763 10 Hvozdná
zastoupená starostou obce Hvozdná
IČ: 00283991, DIČ: CZ00283991
Kontaktní údaje platné v době podpisu smlouvy:
Starosta obce: Ing. Josef Říha
Bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. 182336495/0300
ID datové schránky: b4kbdxs
Další kontaktní osoby pro uzavření smlouvy:
Bc. Markéta Staffová, ekonom obce, tel.: 577 901 017, E-mail: ekonom@hvozdna.cz
Ivona Hustá, administrativní pracovnice, tel.: 577 901 017, E-mail: podatelna@hvozdna.cz
(dále jen „Provozovatel“)
a
Odběratelem:
Jméno a příjmení:
Adresa:
Datum narození:
Telefon / E-mail:
Adresa odběrného místa (pokud se liší od Odběratele):
Adresa pro doručování (pokud se liší od Odběratele) :
(dále jen „Odběratel“).

Provozovatel a Odběratel budou dále společně označováni jako „Smluvní strany“.
Provozovatel informuje Odběratele, že uvedené osobní údaje budou dle Obecného nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen
GDPR) shromažďovány, zpracovávány a užívány pouze za účelem uvedeným v této smlouvě a při jejich
zpracování nebude docházet k automatizovanému rozhodování a profilování. Odběratel má právo na přístup
ke svým údajům za účelem kontroly a pořízení kopie. Má právo na opravu svých osobních údajů, omezení
zpracování, uplatnění námitky, výmaz po skončení zpracování. Má právo podat stížnost dozorovému
orgánu, pokud by nakládání s jeho osobními údaji bylo v rozporu s právními předpisy.
Odběratel bere na vědomí, že údaje mohou být, v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů,
zpřístupněny třetím subjektům za účelem zajištění technické a administrativní podpory pro plnění Smlouvy a
dále subjektům pro zajištění plnění práv a povinností vyplývající ze Smlouvy.
I. Předmět smlouvy, Odběrné místo, dodávka vody

1) Předmětem této smlouvy je úprava vztahů, práv a povinností Smluvních stran při dodávce vody
z veřejného vodovodu.
Připojená stavba nebo pozemek (Odběrné místo), např. RD / bytový dům / chata / chalupa / garáž apod.:

Má se za to, že vlastníkem připojené stavby/pozemku je Odběratel. Je-li tomu jinak, uveďte jméno a
adresu vlastníka (vlastníků):

Má se za to, že vlastníkem přípojky je vlastník stavby/pozemku připojeného na vodovod. Je-li tomu jinak,
uveďte jméno a adresu vlastníka (vlastníků):

2) Smluvní strany se dohodly, že množství dodané vody do Odběrného místa bude zjišťováno vodoměrem.
Umístění vodoměru, např. sklep / garáž / vodoměrná šachta apod.:
3) Smluvní strany se dohodly, že limit množství dodávané vody do Odběrného místa je dán profilem
vodovodní přípojky a kapacitou vodoměru. Množství určující kapacitu vodoměru:

3

m /hod.

4) Tlakové poměry v místě napojení vodovodní přípojky v Odběrném místě: Minimální tlak: 0,15 MPa.
Maximální tlak: 0,60 MPa.
5) Ukazatele jakosti dodávané pitné vody jsou: Minimální hodnota vápníku: 30 mg/l. Maximální hodnota
vápníku: 80 mg/l. Minimální hodnota hořčíku: 10 mg/l. Maximální hodnota hořčíku: 30 mg/l. Maximální
hodnota dusičnanů: 50 mg/l. Aktuální hodnoty ukazatelů jakosti dodávané pitné vody jsou k dispozici na
webových stránkách Provozovatele nebo jsou k dispozici v sídle Provozovatele.
II. Podmínky dodávky vody z veřejného vodovodu
1) Provozovatel se zavazuje za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy a touto
Smlouvou dodávat Odběrateli ve sjednaném Odběrném místě z vodovodu pitnou vodu v jakosti
předepsané platnými právními předpisy.
2) Odběratel se zavazuje platit Provozovateli vodné v souladu a za podmínek stanovených touto
Smlouvou. K vodnému je Provozovatel oprávněn připočítat DPH v souladu s platnými právními předpisy.
3) Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, jsou povinny poskytovat si vzájemná plnění za podmínek
stanovených touto Smlouvou ode dne její účinnosti.
III. Způsob stanovení vodného, fakturace
1) Cena za jednotkové množství dodané vody (vodného) bude stanovena podle cenových předpisů
v souladu se Zákonem na příslušné zúčtovací období. Tato cena bude schválena zastupitelstvem obce a
zveřejněna na úřední desce obce Hvozdná formou výpisu z usnesení ze zasedání ZO, na kterém bude
schválena. Cena je dále uveřejněna prostřednictvím webových stránek Provozovatele.
2) Vodné má jednosložkovou formu. Jednosložková forma vodného je součinem ceny za jednotkové
množství dodané vody a množství vody dodané do Odběrného místa stanoveném dle čl. I této Smlouvy.
3) Změna ceny za jednotkové množství dodaných vod do Odběrného místa není považována za změnu
této Smlouvy. Pokud dojde ke změně ceny za jednotkové množství dodaných vod v průběhu
zúčtovacího období, rozdělí Provozovatel množství vody dodané do Odběrného místa v poměru doby
platnosti původní a nové výše ceny za jednotkové množství dodávaných vod do Odběrného místa.
IV. Platební podmínky, četnost odečtů a vyúčtování
1) Smluvní strany se dohodly, že vodné hradí Odběratel Provozovateli formou hotovostní nebo
bezhotovostní platby ve výši vypočtené dle čl. III této Smlouvy. Po provedení odečtů vodoměrů dle čl. I
této Smlouvy bude zveřejněn seznam odběrných míst s množstvím odebrané vody, s výší vodného a
s variabilním symbolem platby za uplynulé zúčtovací období, a to na webových stránkách
Provozovatele, na nástěnkách Provozovatele a bude k dispozici v sídle Provozovatele. Formy platby:
-

v hotovosti v sídle Provozovatele na základě informací obecního úřadu zveřejněných na webových
stránkách Provozovatele a v kabelové televizi obce Hvozdná. Odběratel obdrží doklad o platbě;

-

-

-

nebo
v hotovosti v sídle Provozovatele na základě vystavené faktury. Splatnost faktury je 30 dní od jejího
vystavení. Odběratel obdrží doklad o platbě;
nebo
bezhotovostně na základě informací obecního úřadu zveřejněných na webových stránkách
Provozovatele a v kabelové televizi obce Hvozdná při použití variabilního symbolu stanoveného
Provozovatelem;
nebo
bezhotovostně na základě vystavené faktury při použití příslušného variabilního symbolu
stanoveného Provozovatelem. Splatnost faktury je 30 dní od jejího vystavení.

2) Způsob úhrady vodného se může během plnění Smlouvy změnit bez nutnosti dodatku k této Smlouvě. O
změně formy úhrady vodného bude Odběratel písemně informován.
3) Četnost odečtů a zúčtovací období: 1 rok, období 1. 1. – 31. 12.
V. Odpovědnost za vady, reklamace
1) Odběratel je oprávněn uplatnit vůči Provozovateli práva z odpovědnosti za vady v souladu s obecně
závaznými právními předpisy.
2) Vzniknou-li chyby nebo omyly při účtování vodného nesprávným odečtem, použitím nesprávné ceny
vodného, početní chybou apod., mají Odběratel a Provozovatel právo na vyrovnání nesprávně
účtovaných částek. Odběratel je povinen uplatnit reklamaci nesprávně účtovaných částek bez
zbytečného odkladu poté, co měl možnost takovou vadu zjistit, a to písemně nebo osobně v sídle
Provozovatele.
3) Provozovatel reklamaci přezkoumá a výsledek písemně oznámí Odběrateli ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy
reklamaci obdržel. Je-li na základě reklamace vystavena opravná faktura, považuje se současně za
písemné oznámení o výsledku reklamace.
VI. Další práva a povinnosti Smluvních stran
1) Odběratel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy se o
změně dozvěděl, oznámit Provozovateli písemně každou změnu skutečností v této Smlouvě uvedených
rozhodných pro plnění, jež je předmětem této Smlouvy. Za rozhodné skutečnosti se považují zejména
identifikační údaje o Odběrateli a/nebo o Odběrném místě a/nebo údaje pro fakturaci vodného.
2) K výzvě Odběratele je Provozovatel povinen poskytnout Odběrateli informace o jakosti pitné vody.
3) Odběratel je povinen užívat vnitřní vodovod takovým způsobem, aby nedošlo k ohrožení jakosti vody ve
veřejném vodovodu.
4) Vodoměr ke zjišťování množství odebírané vody podléhá úřednímu ověření podle platných právních
předpisů. Ověřování je povinen zajistit v případě vodoměru na své náklady Provozovatel.
VII. Prohlášení smluvních stran
1) Provozovatel prohlašuje, že je vlastníkem a provozovatelem vodovodu pro veřejnou potřebu a osobou
oprávněnou k provozování vodovodu ve smyslu příslušných ustanovení platných právních předpisů.
Provozovatel dále prohlašuje, že je ve vztahu k Odběrateli osobou odpovědnou za dodávky vody z
veřejného vodovodu.
2) Smluvní strany prohlašují, že veškeré údaje uvedené v této Smlouvě jsou pravdivé a správné. Odběratel
dále prohlašuje, že splňuje všechny podmínky stanovené zákonem o vodovodech a kanalizacích pro
připojení na veřejný vodovod.
VIII. Doba platnosti a ukončení Smlouvy
1) Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu Smluvních stran a uzavírá se na dobu neurčitou.
2) Tuto Smlouvu jsou obě Smluvní strany oprávněny jednostranně písemně vypovědět s výpovědní dobou
tři měsíce. Výpovědní doba začíná běžet první den kalendářního měsíce následujícího po doručení
výpovědi druhé Smluvní straně.

3) Kterákoliv ze Smluvních stran je oprávněna od této Smlouvy odstoupit v případech stanovených
zákonem. Tato Smlouva zaniká odpojením vodovodní přípojky Odběrného místa od veřejného
vodovodu.
4) Uzavřením nové smlouvy o dodávce vody do Odběrného místa uvedené v článku I. této Smlouvy se tato
Smlouva považuje za ukončenou. Uzavřením této Smlouvy se ukončují všechny mezi Smluvními
stranami dříve uzavřené a dosud neukončené smlouvy o dodávce vody pro stejné Odběrné místo.
5) Smluvní strany se dohodly, že pro případ, kdy Odběratel tuto Smlouvu řádně neukončí v souvislosti se
změnou vlastnictví Odběrného místa, zaniká tato Smlouva dnem, kdy nový vlastník Odběrného místa
prokáže Provozovateli nabytí vlastnického práva k ní a uzavře novou smlouvu o odvádění OV k témuž
Odběrnému místu.
6) Smluvní strany se dohodly, že při jakémkoliv ukončení této Smlouvy, je Odběratel povinen na své
náklady umožnit Provozovateli provést konečný odečet vodoměru.
IX. Ostatní a závěrečná ujednání
1) Smluvní strana zasílá písemnosti druhé Smluvní straně na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví
této Smlouvy nebo na poslední adresu písemně oznámenou druhou Smluvní stranou.
2) Ve všech ostatních otázkách, výslovně neupravených touto Smlouvou, se postupuje podle právních
předpisů platných na území České republiky, zejména podle zákona o vodovodech a kanalizacích a
občanského zákoníku. Případné spory ze Smlouvy se Smluvní strany zavazují řešit především smírnou
cestou. Nebude-li smírného řešení dosaženo, jsou k řešení sporů ze Smlouvy příslušné české soudy.
3) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá Smluvní strana obdrží jedno.
4) Změnu Smlouvy lze provést pouze písemnou formou. Adresu sídla (bydliště), adresu pro doručování,
jména osob jednajících za Smluvní strany, telefonní čísla a e-mailové adresy, vlastníka vodovodní
přípojky lze měnit i jednostranným písemným oznámením; Smluvní strany se zavazují neprodleně
oznamovat změny uvedených údajů druhé Smluvní straně.

Ve Hvozdné dne: 1. 1. 2019

Odběratel:

Provozovatel:

……………………………………………………

……………………………………………………

Jméno a příjmení

Ing. Josef Říha, starosta obce
Zastoupený Bc. Markétou Staffovou,
ekonomem obce
Zastoupený Ivonou Hustou,
Administrativní pracovnicí obce

