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Smlouva číslo …………. 

o odvádění, čištění a likvidaci vypouštěných odpadních vod 

 
Adresa odběrného místa:  

 

…………………………………………………………………………….. 

Dodavatel: 
 

Litava, dobrovolný svazek obcí  

Šaratice – Hostěrádky-Rešov - Zbýšov 

Zastoupený  Karlem Kaloudou, předsedou výboru DSO   

se sídlem Náves 83, 683 52 Šaratice, www.litava-dso.cz 

IČ: 75103061, DIČ CZ75103061 

Bankovní spojení: KB 35-9011980287/0100   VS: číslo fa, SS: číslo smlouvy 

(dále jen DSO Litava) 

Email: litava.dso.fakturace@seznam.cz 

 

a 

 

Odběratel: 

 

Jméno a příjmení: .............................................................. 

Rok narození:  .............................................................. 

Trvale bytem:  .............................................................. 

 

Doručovací adresa pro fakturaci: 

Písemná:  ……………………………………….. 

e-mailová:   ……………………………………….. 

Kontakt tel.:  ……………………………………….. 

 

 

 

uzavírají v souladu se zákonem 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, prováděcí vyhláškou č. 428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 

zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu. 

 

 

I. 

Předmět smlouvy 

 

1. Předmětem smlouvy je úprava vztahů, práv a povinností při provedení služby odvádění 

odpadních vod veřejnou kanalizací dodavatelem a vypouštění vody odpadní do veřejné 

kanalizace odběratelem služby. 

 

2. Předmět smlouvy je splněn přechodem odpadní vody ze zařízení odběratele do zařízení 
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dodavatele. Pokud není dále uvedeno jinak, je předmět smlouvy uskutečněn průtokem vody 

v místě, kde domovní část kanalizační přípojky přechází v část veřejnou, nebo přechodem 

z pozemku soukromého do veřejného. 

II. 

Odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací 

 

1. Počet trvale „připojených osob“ na kanalizaci pro veřejnou potřebu dle sdělení odběratele:  

 
 „připojených osob“ (jmenný seznam připojených osob – osob žijících na   

                 adrese odběrného místa, tvoří samostatnou přílohu smlouvy) 

 

2. Způsob zjišťování množství odváděných odpadních vod */  :        

 

A) podle upravených směrných čísel roční spotřeby vody, schváleno na základě  

zasedání výboru DSO Litava dne 3. 4. 2017, ve výši 36 m
3
/rok

 
na jednoho obyvatele 

nemovitosti, která je místem odvodu, a to v případě, kdy odběratel odebírá vodu 

z veřejného vodovodu, případně využívá jiný zdroj vody bez certifikovaného měření 

nebo kombinace obou variant. 

V případě změny pobytu je množství odváděné vody dle směrného čísla vypočteno 

v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu v příslušném 

kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení 

počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce; 

 

B) dle množství vody dodané do nemovitosti veřejným vodovodem 
Toto množství bude majitel budovy dokládat vždy kopii fakturace za vodné, kterou 

doručí majitel nemovitosti osobně na obecní úřad v Šaraticích, popř. poslat 

naskenovanou kopii na emailovou adresu: litava.dso.fakturace@seznam.cz 

V případě nedodání kopie faktury do 14 dnů po jejím obdržení si vyhrazuje dodavatel 

provést fakturaci dle způsobu „A“, tj. paušálem podle počtu osob. 

Odběratel tímto prohlašuje, že prokazatelně nevypouští do kanalizace vodu z jiných 

zdrojů; 

 

C) dle množství vody dodané do nemovitosti veřejným vodovodem (dle údajů 

vodoměru) s připočtením množství vody získané z jiných zdrojů než z vodovodu 

s tím, že odběratel zabezpečí měření vody z jiných zdrojů osazením certifikovaného 

vodoměru na své náklady a umožní oprávněnému pracovníkovi dodavatele vstup na 

pozemek a do nemovitosti pro potřebu odečtu stavu vodoměru a kontrolu technického 

stavu zařízení pro odběr vody z jiných zdrojů než z vodovodu a to i v předem 

nehlášeném termínu, tj. tzv. náhodná kontrola; **/ 

 

*/ vyhovující způsob se vepíše do rámečku u bodu 3 

**/ tato možnost je volitelná po odsouhlasení vyhovujícího technického stavu zařízení 

(pro odběr vody z jiných zdrojů než z vodovodu) a dohodnutí způsobu doručení odečtu ze 

strany dodavatele 

 

3. Míra a bilance znečištění vypouštěných odpadních vod je stanovena platným provozním 

řádem kanalizace a ČOV Šaratice, jinak dle vyhlášky č. 428/2001 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

III. 
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Cena stočného 

 

1. Stočné je cena za službu spojenou s odváděním a čištěním odpadních vod a je součinem 

Kč/m
3
 a množství m

3 
vypouštěné odpadní vody do kanalizace. Cena stočného je stanovována 

a schvalována výborem DSO Litava na příslušné cenové období, kterým je zpravidla období 

12 měsíců. 

 

2. Schválená cena stočného platná od 1. 5. 2020:  

48,-  Kč/m
3
 vč. 10 % DPH 

 

3. Cena může být dodavatelem měněna v závislosti na výpočtu stočného podle vyúčtování 

předchozího roku s úpravou ceny stočného pro nadcházející rok směrem nahoru i dolů podle 

výsledku srovnání příjmů ze stočného a nákladů předchozího roku, kdy každou změnu ceny 

stočného oznámí dodavatel odběratelům zveřejněním na úřední desce DSO Litava a úředních 

deskách členských obcí DSO Litava a na jejich obecních internetových stránkách, nejpozději 

však do konce měsíce dubna. 

 

4. Změna ceny stočného je platná po schválení výborem DSO Litava. Změna ceny není 

považována za změnu této smlouvy. 

 

IV. 

Fakturace a platební podmínky 

 

1. Fakturační období je 6 měsíců, tj. 2 x v příslušném kalendářním roce – podle 

uskutečněné fakturace za vodné od firmy VaK Vyškov (obvykle květen – říjen a listopad 

– duben). 

 

2. Právo na zaplacení ceny vzniká dodavateli řádným splněním závazku, tzn. odvodem 

odpadních vod ze zařízení odběratele do zařízení dodavatele. Pro úhradu stočného je odběratel 

společným zástupcem a plátcem všech osob bydlících v nemovitosti, která je místem odvodu.  

 

3. Fakturu vystaví dodavatel do 30 dnů po ukončení fakturačního období. Odběratel je 

povinen zaplatit fakturu do 14 dnů od jejího doručení. Odběratel může do data splatnosti 

fakturu vrátit, pokud obsahuje neúplné či nesprávné údaje. Za nedodržení termínu splatnosti 

je odběratel povinen zaplatit úrok z prodlení dle příslušných právních předpisů. 

 

4. Smluvní strany se dohodly, že stočné hradí odběratel dodavateli na základě daňového 

dokladu (faktury) vystaveného dodavatelem. Fakturu je možno zaplatit bezhotovostním 

převodem na účet dodavatele nebo složenkou. 

 

 

V. 

Ostatní ujednání 

1. Odběratel se zavazuje: 

- oznámit dodavateli přihlášení či odhlášení odběru tak, aby dodavatel mohl provést 

změnu v evidenci 

- oznámit neprodleně všechny změny týkající se počtu připojených osob 

- oznámit dodavateli neprodleně všechny změny týkající se této smlouvy 

 

2. Dodavatel je oprávněn přerušit nebo omezit odvádění odpadních vod bez předchozího 
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upozornění jen v případech živelné pohromy, při havárii kanalizace, kanalizační přípojky 

nebo při možném ohrožení zdraví lidí nebo majetku. 

 

3. Dodavatel je dále oprávněn přerušit nebo omezit odvádění odpadních vod do doby, než 

pomine důvod přerušení nebo omezení: 

- při provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních pracích; 

- nezaplatí-li odběratel odvodu odpadních vod i přes upozornění dodavatele v dodatečné 

lhůtě, kterou mu dodavatel stanovil vč. podmínek pro znovu obnovení služby; 

- neumožní-li odběratel dodavateli přístup k přípojce, případně k zařízení vnitřní 

kanalizace; 

- bylo-li zjištěno neoprávněné nebo nesprávné připojení ke kanalizaci (dešťovka apod.). 

 

4. Dodavatel je povinen plánované přerušení nebo omezení dodávky služby oznámit předem 

způsobem v obci obvyklým, nejméně 3 dny předem. 

 

5. Neoprávněným vypouštěním odpadních vod do kanalizace je vypouštění, které je v rozporu 

s podmínkami stanovenými v příslušných právních předpisech a v kanalizačním řádu. 

 

VI. 

Majetkové sankce a náhrady 

 

Za vypouštění dešťové vody a látek, jejichž vniknutí do veřejné kanalizace musí být 

zabráněno nebo za vniknutí látek ohrožující jakost nebo zdravotní nezávadnost (ve smyslu 

vyhlášky č. 428/2001 Sb. a nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách 

přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení 

k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech), 

zaplatí odběratel smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý druh takové látky zvlášť. 

 

VII. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Zjistí-li dodavatel, že odběratel v čl. II v bodě 3, písm. a) uvedl nepravdivé údaje, bude 

takové jednání řešeno sankčně dle právních předpisů (zejm. dle zákona č. 274/2001 Sb.) u 

věcně a místně příslušného správního orgánu. 

 

2. Pokud bude součet množství vody zjištěný dle čl. II., bodu 3, písm. c) vykazovat 

nepřiměřeně nízkou spotřebu, je dodavatel oprávněn provést kontrolu zdrojů vody a případně 

od tohoto způsobu účtování odstoupit a účtovat podle čl. II, bodu 3, písm. a) - ve výši 

36m
3
/rok

 
na jednoho obyvatele nemovitosti, která je místem odvodu. 

 

3. Při pochybnostech a způsobu správnosti měření bude postupováno podle zákona č. 

274/2001 Sb. 

 

4. Smluvní strany jsou povinny se včas informovat o všech změnách souvisejících s odvodem 

vod. 

 

5. Veškeré změny této smlouvy musí být provedeny písemným dodatkem potvrzeným oběma 

stranami, s výjimkou ceny stočného, jehož změna je možná způsobem popsaným ve smlouvě. 

 

6. Hodlá-li odběratel ukončit smlouvu v důsledku převodu nemovitosti na nového vlastníka, 
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přičemž odvádění odpadních vod by mělo pokračovat, je povinen se s novým vlastníkem 

nemovitosti dostavit k dodavateli za účelem ukončení smlouvy a uzavření smlouvy nové. 

Nesplněním této podmínky se má za to, že smluvní vztah nebyl ukončen a odběratel je 

povinen platit stočné až do uzavření nové smlouvy, nebo do dne přerušení odvádění 

odpadních vod. 

 

7. Od smlouvy může kterákoliv ze stran odstoupit ve lhůtě 1 měsíce, nedohodnou-li se obě 

strany jinak. Veškerá práva a povinnosti dodavatele i odběratele, jakož i všechny další vztahy, 

které nejsou v této smlouvě řešeny, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů a 

prováděcí vyhláškou č. 428/2001 Sb. 

 

8. Dodavatel informuje tímto odběratele, že v souladu s § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o 

ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje uvedené v této smlouvě. 

 

9. Odběratel dává tímto ve smyslu § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 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 odvádění vod v souladu 

se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, po celou dobu platnosti smlouvy, 

dále pak po dobu nutnou pro její uchování v souladu s příslušnými právními předpisy. 

 

10. Obě strany se dohodly, že tuto smlouvu uzavírají na dobu neurčitou. 

 

11. Smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno 

vyhotovení. 

 

12. Obě smluvní strany tímto prohlašují a zaručují, že veškerá ustanovení, termíny a 

podmínky této smlouvy byly smluvními stranami dohodnuty svobodně, určitě a vážně, nikoliv 

pod nátlakem nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své 

podpisy. 

 

V Šaraticích dne ………………...              V Šaraticích dne  ………………… 

 

Dodavatel:       Odběratel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………..    …………………………………… 

Litava DSO 

 

 

Smlouva 
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o odvádění, čištění a likvidaci vypouštěných odpadních vod 

Příloha č. 1  
 

Jmenný seznam „připojených osob“ – osob žijících na adrese odběrného místa: 

 

……………………………………………………………………………… 

 

Příjmení a jméno       rok narození 

 

1. _________________________________________________       ____________      

 

 

2. _________________________________________________       ____________    

   

 

3. _________________________________________________       ____________      

 

 

4. _________________________________________________       ____________      

 

 

5. _________________________________________________       ____________     

  

 

6. _________________________________________________       ____________      

 

 

7. _________________________________________________       ____________    

 

   

8. _________________________________________________       ____________     

  

 

9. _________________________________________________       ____________      

 

 

10. _________________________________________________       ____________      

 

Prohlašuji, že tento jmenný seznam osob pro potřeby smlouvy o odvádění, čištění a 

likvidaci vypouštěných odpadních vod na výše uvedeném odběrném místě je správný a 

úplný. Současně potvrzuji, že neprodleně oznámím všechny změny týkající se počtu 

„připojených osob“.  

 

 

 

 

       ______________________________ 


