Smlouva o odvádění odpadních vod
Číslo smlouvy: …….
Provozovatel kanalizace

Odběratel

(dále jen „Dodavatel“)

(dále jen „odběratel“)

VEKTRA, spol. s r.o.
Libenice 52, 280 02
IČ:47052686 ; DIČ: CZ47052686
Č.ú.: 0011900-151/0100
Tel.: +420 321 724 670/723 672 886
Zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, 14786
Jednatel Ing. Jiří Mašín

I.
-

Korespondenční adresa:

Definice pojmů
Pro účely této smlouvy se následujícími pojmy rozumí:
„Vlastník kanalizace“ – Obec Veltruby, Sportovní 239, 280 02, Kolín, IČ: 00235881
„Odběrné místo“ – adresa odběrného místa:
„ZC“ – Zákon č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů
„ZVK“ – Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
„Trvale připojená osoba“ – Taková osoba, která tráví na adrese Odběrného místa
trvale 3 a více nocí v týdnu bez ohledu na věk a také bez ohledu na adresu trvalého
pobytu.

II.

Úvodní ustanovení
Tato smlouva je uzavíraná podle § 8 odst. 6 ZVK v účinném znění. Dodavatel byl
k uzavření této smlouvy Vlastníkem kanalizace smluvně pověřen. Ve smlouvě mezi
Dodavatelem a Vlastníkem kanalizace bylo sjednáno, že stočné platí Odběratel přímo
Dodavateli.
Odběratel prohlašuje, že je vlastníkem přípojky nebo pozemku a stavby připojené na
kanalizaci ve smyslu §2 odst. 5 ZVK.

III.

Odvádění odpadních vod – práva a povinnosti smluvních stran
a) Předmět
Dodavatel se zavazuje odvádět z Odběrného místa odpadní vody a Odběratel se
zavazuje mu za to platit sjednanou cenu (dále jen „stočné“).
b) Stočné
Právo na stočné vzniká Dodavateli okamžikem vtoku odpadních vod do kanalizace.
Stočné je cenou za službu spojenou s odváděním a čištěním, případně
zneškodňováním odpadních vod.
c) Množství odváděné vody
Smluvní strany se dohodly, že dodavatel bude odvádět maximálně odpadní vody
v hodnotě ročního směrného čísla násobeného počtem jednotek m3/rok, s účinností
od ….

d) Měření/stanovení množství odpadních vod
Smluvní strany se dohodly, že odváděné odpadní vody budou stanoveny směrnými
čísly (paušálem).
Výpočet stočného: Podrobně uveden v Evidenčním listu – Příloha 2.
e) Počet trvale připojených osob
Odběratel prohlašuje, že počet osob trvale užívajících kanalizační přípojku
je ................ . (PROSÍM, ZDE DOPLŇTE!) Odběratel prohlašuje, že tento údaj je
pravdivý a zavazuje se bezodkladně ohlásit Dodavateli případnou změnu tohoto
počtu.
V případě, že v objektu není žádná Trvale připojená osoba (například rekreační
objekty, sezónní bydlení,…), zavazuje se Odběratel platit zhotoviteli celoročně stočné
ve výši odpovídající jedné Trvale připojené osobě.
f) Stanovení ceny stočného
Stanovení ceny stočného odpovídá obecně závazným platným cenovým předpisům a
rozhodnutím orgánů, kterým je rozhodování svěřeno ZVK. Ceny budou uveřejněny na
webových stránkách obce Veltruby. Změny cen Dodavatel známí písemně
příslušnému obecnímu úřadu.
g) Způsob fakturace a plateb
Dodavatel bude Odběrateli vyúčtovávat plnění fakturami, které jsou splatné do 14ti
dnů ode dne vystavení. Fakturační období je čtvrtletí. Fakturované částky má
Odběratel možnost zaplatit buď převodem na účet Dodavatele, nebo v hotovosti na
adrese sídla Dodavatele a to kterýkoli pracovní den od 9 -11h, nebo 13 – 14h. První
faktura bude vystavena ……………., a to za období ……………………………....
h) Změny smluvních ujednání
Odběratel se zavazuje oznámit Dodavateli neprodleně jakékoli změny ovlivňující
smluvní ujednání. Jedná se zejména o změnu vlastníka nemovitosti a dále změny
počtu Trvale připojených osob. Změnu vlastníka nemovitosti se Odběratel zavazuje
oznámit bezodkladně po podání návrhu na vklad na katastrální úřad.
Vznikne-li nenahlášením jakékoli změny Dodavateli škoda, je Odběratel povinen tuto
škodu v plném rozsahu uhradit.
i) Sankce a postup při nedodržení smluvních podmínek
V případě, že Odběratel neuhradí fakturovanou částku ve stanovené lhůtě splatnosti,
bude mu zaslána upomínka. V případě, že Odběratel nezaplatí dlužnou částku ani do
16ti dnů po obdržení upomínky, vzniká Dodavateli právo demontovat na Odběrném
místě podtlakový ventil nebo jiným způsobem zamezit odvodu odpadních vod
z Odběrného místa. Pro opětovné připojení Odběrného místa je Odběratel povinen
zaslat písemnou žádost o opětovné připojení a zároveň se zavazuje uhradit nejen
celou dlužnou částku, ale také poplatek za výdaje Dodavatele s přerušením a
znovunapojením kanalizační přípojky ve výši 3000 Kč. K opětovné montáži ventilu a ke
znovunapojení Odběrného místa dojde nejdříve po obdržení dlužné částky i poplatku
v hotovosti, nebo po připsání obou částek na účet Dodavatele.
Dodavatel má právo demontovat podtlakový ventil i za neoprávněné vypouštění
odpadních vod – tedy například bude-li zjištěno odvádění dešťových vod do
kanalizace. Tato demontáž bude Odběrateli oznámena minimálně 14 dní předem, a
pokud v této době nesjedná Odběratel nápravu a neprokáže i Dodavateli, bude
k demontáži přistoupeno. Opětovné připojení se řídí stejnými podmínkami, jako
v případě neplatících Odběratelů viz výše.

Dojde-li ze strany Odběratele k vypouštění odpadních látek, jejichž vypouštění je
zakázáno touto smlouvou, kanalizačním řádem nebo právním předpisem, zavazuje se
Odběratel uhradit Dodavateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé takové
vypouštění. Nárok Dodavatele na náhradu škody tímto není nijak dotčen.
j) Limity znečištění odpadních vod
Odběratel je povinen dbát na kvalitu vypouštěných odpadních vod. Zejména se
zavazuje nevypouštět/nevhazovat:
- dešťovou vodu
- jakékoli odpadní vody procházející septikem či jinou nádrží, v níž uhynou bakterie
potřebné pro následné čištění
- tuky vzniklé při vaření
- nebezpečné chemické látky (louhy, kyseliny,...)
- jakékoli kapesníčky nebo ubrousky nerozpustitelné ve vodě (vlhčené kapesníčky,...)
- vložky, tampony a jiné hygienické potřeby
- pevné nečistoty (zemina, písek, zbytky jídla, ...)
- jakékoli látky tuhnoucí ve vodě (cement, ...)
k) Přerušení nebo omezení odvádění odpadních vod
Dodavatel má dále právo přerušit nebo omezit odvádění odpadních vod v případech
nedodržení obchodních podmínek (pokud zařízení vnitřní kanalizace nemá
požadovaný technický stav, je-li zjištěno neoprávněné připojení, neumožní-li
Odběratel přístup k přípojce,…). Přerušení nebo omezení odběru odpadních vod bude
Odběrateli oznámeno alespoň 14 dnů předem. V této lhůtě má Odběratel možnost
sjednat nápravu zjištěných nedostatků a oznámit nápravu písemně Dodavateli. Pokud
v této lhůtě nebude Dodavatel písemně vyrozuměn o nápravě, může přistoupit
k přerušení odvádění odpadních vod. Opětovné zahájení odvádění odpadních vod
bude realizováno teprve po sjednání nápravy a po uhrazení poplatku 3000 Kč.
IV.

a)

b)

c)
d)

Závěrečná ustanovení
Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do
31.12.2021. Smlouvu je možné vypovědět písemnou výpovědí. Výpovědní lhůta se
sjednává v délce jeden měsíc a začíná běžet od prvního dne následujícího měsíce po
doručení výpovědi druhé smluvní straně.
Dodavatel tímto informuje odběratele v souladu s § 11 zákona č. 101/2000 Sb. o
ochraně osobních údajů, že shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje, které
Odběratel uvedl v této smlouvě. Odběratel dává tímto v souladu s §5 zákona č.
101/2000 Sb. 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 plynoucích z této smlouvy. Dále i k vedení agendy o
odvádění odpadních vod v souladu se ZVK a to po celou dobu platnosti smlouvy a
dále pak po dobu nutnou pro její uchování v souladu s příslušnými právními předpisy.
Obě strany prohlašují, že si smlouvu včetně příloh (tj. Podmínky odvádění odpadních
vod) důkladně přečetly, že smlouva byla uzavřena dle jejich svobodné vůle, na důkaz
čehož ji podepisují.
Smlouva může být upravena pouze písemným dodatkem stvrzeným podpisy obou
smluvních stran.

e) Smlouva je vypracovaná ve dvou vyhotoveních s platností originálu, každá smluvní
strana obdrží jedno vyhotovení. Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu
smluvních stran.
f) Nedílnou součástí této smlouvy jsou Podmínky odvádění odpadních vod (obchodní
podmínky). Podpisem této smlouvy Odběratel prohlašuje, že se s těmito seznámil.
Dodavatel zároveň informuje, že tyto obchodní podmínky jsou k dispozici na
internetových stránkách obce Veltruby.
g) Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je účinná ode dne …………... Odběratel
tímto výslovně souhlasí s tím, aby Dodavatel započal s dodáváním služeb ode dne
účinnosti této smlouvy, tedy před uplynutím zákonné lhůty k odstoupení.
h) Byla-li smlouva uzavřena prostřednictvím komunikace na dálku, má Odběratel právo
od této smlouvy do 14 dnů odstoupit.
V.

Přílohy
Příloha 1 – Podmínky odvádění odpadních vod
Příloha 2 – Evidenční list (výpočet stočeného)
Příloha 3 – Kanalizační řád (dostupný na stránkách obce Veltruby)

Za Dodavatele:
V Libenicích dne …………………….

VEKTRA, spol. s r.o.

Za Odběratele:

