S m l o u v a o odvádění odpadních vod
č. …..…2020
(dále jen „Smlouva“) uzavřená dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a
o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“).

I. Smluvní strany
VLASTNÍK a PROVOZOVATEL kanalizace a ČOV : Obec Vrátkov
se sídlem: Vrátkov 17, 282 01 Český Brod, IČ: 00639753
tel.: 321 623 308, e-mail: obecvratkov@volny.cz , ID datové schránky: 7rwbyty
bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 23426151/0100
zastoupený Ing. Václavem Pažoutem, starostou obce
(dále jen „Provozovatel“)
a
ODBĚRATEL:
Jméno a příjmení/název

Adresa (sídlo/trvalý pobyt)

Datum narození:

Číslo účtu:

Tel.:

email:

ID datové schránky:

Adresa pro doručování (liší-li se od adresy sídla nebo trvalého pobytu):
Jméno a příjmení/název

Adresa

(dále jen „Odběratel“)
II. Úvodní ustanovení
1. Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství vydal dne 5. 5. 2020 pod
č. j. 060188/2020/KUSK rozhodnutí, kterým povoluje obci Vrátkov provozování kanalizace pro
veřejnou potřebu.
2. Obec Vrátkov je vlastníkem stavby kanalizace a ČOV Vrátkov. Její užívání bylo povoleno kolaudačním
souhlasem, který vydal Městský úřad Český Brod, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad dne
13. 8. 2020 pod č.j. MUCB 32335/2020.
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3. Odběratel prohlašuje, že je vlastníkem níže uvedené připojované nemovitosti - odběrné místo:
Obec
č.p. ( č.ev., č. parc., není-li čp.)
PSČ
Způsob využití objektu

III. Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je úprava vztahů, práv a povinností mezi Provozovatelem a Odběratelem při
odvádění odpadních vod kanalizací z nemovitosti Odběratele.
2. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Všeobecné podmínky odvádění odpadních vod, které upravují
práva a povinnosti obou smluvních stran.

IV. Účinnost smlouvy
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem připojení
odběrného místa do kanalizačního systému.
Připojení proběhne/proběhlo dne:
2. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
3. Platnost této smlouvy může být ukončena dohodou smluvních stran, nebo výpovědí bez uvedení
důvodů kteroukoliv ze smluvních stran s výpovědní dobou 1 měsíc. Výpovědní doba začíná běžet
prvním dnem následujícího kalendářního měsíce po doručení výpovědi.

V. Odvádění odpadních vod
1. Dodavatel se zavazuje za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy a touto
smlouvou zajistit pro Odběratele odvádění odpadních vod kanalizací.
2. Odběratel se zavazuje platit Provozovateli stočné v souladu a za podmínek stanovených touto
smlouvou.
3. Odvedení odpadních vod z nemovitosti Odběratele je splněno okamžikem vtoku odpadních vod do
nádrže domácí čerpací stanice a dále přečerpáním do kanalizačního řadu.
4. Kanalizací mohou být odváděny odpadní vody jen v limitech znečištění a v množství stanoveném
kanalizačním řádem, který je k nahlédnutí v sídle provozovatele, nebo na webových stránkách
http://vratkov.cz/kanalizace.htm .
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Množství odváděné odpadní vody bude stanoveno:
V případě zdroje vody pouze z veřejného vodovodu:
dle zjištění z vodoměru.
Odběratel v tomto případě čestně prohlašuje, že na daném odběrném místě není žádný jiný zdroj vody,
z něhož by byla vypouštěna voda do kanalizace.
V případě vody získané z jiného zdroje nebo kombinací zdrojů
dle instalovaného certifikovaného vodoměru odběratele (případně v součtu s vodoměrem
veřejného vodovodu),
Stav vodoměru odběratele: …………. m3.
(Vodoměr odběratele musí splňovat podmínky uvedené v § 19 Zákona o vodovodech a nazalizacích.)

nebo
dle směrných čísel roční spotřeby
Směrná čísla roční spotřeby vody se stanoví dle Přílohy č. 12 prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb. ve znění
pozdějších předpisů:

Jednotka

byt s teplou vodou

osoba

35

rekreační chata, chalupa

osoba

35

penzion (společné WC, sprchy)

lůžko

23

restaurace
výčep
místní provozovna (se sprchou)

Počet

Roční spotřeba
Roční spotřeba
na jednotku
celkem (m3)
(m3)

Způsob využití objektu

pracovník ve
směně
pracovník ve
směně
pracovník ve
směně

80
50
26

Celkem

Odběratel je povinen nahlásit Provozovateli změny, které mají vliv na výpočet směrné roční spotřeby vody
nejdéle do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

VI. Ceny stočného a způsob jejího vyhlášení
1. Obec Vrátkov stanovila obecně závaznou vyhláškou č. 1/2020 úhradu stočného ve dvousložkové
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formě, včetně druhu stanovení pevné složky. Stanovení ceny stočného odpovídá platným cenovým
předpisům.
2. Cena za odvedení odpadních vod kanalizací (stočné) se vypočítá:
Množství odváděné odpadní vody x Cena za m3 + Pevná složka
3. Ceny stočného včetně jejich změn jsou k dispozici v sídle provozovatele a webových stránkách
www.vratkov.cz .
VII. Platební podmínky
1. Smluvní strany se dohodly, že stočné hradí Odběratel Provozovateli formou plateb na základě
vyúčtování stočného pololetně.
2. Splatnost faktur je 14 dní od data vystavení.
3. Způsob zasílání faktur:
na výše uvedený email Odběratele
do poštovní schránky
do datové schránky

4.

Způsob úhrady faktur:
převodem na bankovní účet Provozovatele
poštovní poukázkou na účet Provozovatele

Bankovní účet Provozovatele je vedený u Komerční banky Český Brod, číslo účtu 23426151/0100. Číslo
faktury uvádějte jako variabilní symbol.

VIII. Smluvní pokuty a náhrady škody při porušení smluvních povinností
1) Odběratel uhradí Provozovateli náhradu škody způsobenou na majetku vlastníka kanalizace, zejména
v případě vypouštění závadných látek, nebo látek, které nejsou odpadními vodami a dále v případě
neodborného zacházení s tímto majetkem.
2) Odběratel uhradí Provozovateli penále a pokutu za porušení smlouvy, všeobecných podmínek
odvádění odpadních vod, nebo kanalizačního řádu.
3) Odběratel uhradí Provozovateli smluvní pokutu 5.000,- Kč, jestliže Odběratel:
a) neumožní Provozovateli přístup k domácí čerpací stanici, nebo k instalovaným vodoměrům
sloužícím ke stanovení stočného,
b) nenahlásí do 30 dnů ode dne změny skutečnosti, které mají vliv na výši stočného,
c) umožní připojení dalšího odběratele na svoji přípojku bez výslovného souhlasu Provozovatele.
4) Odběratel uhradí Provozovateli smluvní pokutu 10.000,- Kč, jestliže Odběratel vypustí do kanalizace
závadné látky nebo látky, které dle kanalizačního řádu nejsou odpadními vodami.
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5) Odběratel uhradí Provozovateli penále za nezaplacení stočného. Penále činí minimálně 200,- Kč +
0,3% za každý den prodlení.
IX. Ostatní a závěrečná ujednání
1) Skutečnosti týkající se odvádění odpadních vod kanalizací z nemovitosti Odběratele a neupravené
touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích
pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), prováděcí
vyhláškou č. 428/2001 Sb. a zákonem č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník), vše ve znění pozdějších
předpisů.
2) Provozovatel svým podpisem potvrzuje, že při zpracování osobních údajů uvedených v této smlouvě
dodrží všechna práva a povinnosti v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. (Zákon o zpracování
osobních údajů) a neposkytne tyto údaje žádné nepříslušné třetí osobě či subjektu.
3) Provozovatel prohlašuje, že zpracovává osobní údaje odběratele uvedené v této smlouvě v souladu
s nařízením GDPR (nařízení EP a Rady 2016/679) a to za účelem zajištění plnění povinností a závazků
z této smlouvy vyplývajících.
4) Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze
smluvních stran.
5) Znění této smlouvy a její přílohy lze měnit pouze písemnou dohodou dmluvních stran vyhotovenou
formou dodatku.
6) Smluvní strany prohlašují, že veškeré údaje, které uvedly v této smlouvě, jsou pravdivé a správné.
Smluvní strany výslovně prohlašují a zaručují, že jsou řádně seznámeny se zněním smlouvy, že
smlouva byla uzavřena dle jejich svobodné vůle, že žádná ze smluvních stran neuzavírá tuto smlouvu
v tísni, že podmínky této smlouvy nepovažuje pro sebe za nápadně nevýhodné, a na důkaz čehož tuto
smlouvu vlastnoručně potvrzují a podepisují.

Příloha – Všeobecné obchodní podmínky

Ve Vrátkově dne ……………………….

V ………………………… dne…………………….

…………………………………………….
razítko a podpis Provozovatele

………………………………………..…
podpis Odběratele
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