
Dodatek č. .... 

ke Smlouvě o odvádění odpadních vod č. ........................... ze dne ............... uzavřené mezi 
smluvními stranami: 
 

1. STAVOKOMPLET spol. s r. o., 
 se sídlem Královická 251, 250 61 Zápy, 
 zastoupená Renatou Řípovou 

 (dále jen „provozovatel“) 

a 

2. ............................................., nar. ......................, 

 bytem ................................................................... 

 (dále jen „odběratel“)  

I. 

Provozovatel a odběratel uzavírají tento dodatek za účelem zjištění množství 
vypouštěných odpadních vod z nemovitosti odběratele a vyúčtování stočného ve smyslu 
ustanovení § 19 odst. 5 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném 
znění (dále „ZVK“), tj. v případě, kdy odběratel odebírá vodu pouze z vodovodu pro 
veřejnou potřebu a tento odběr je měřen vodoměrem. 

II. 

Odběratel se zavazuje umožnit pověřenému zaměstnanci provozovatele odečet 
stavu na vodoměru, a to na konci každého 8. měsíce kalendářního roku, přičemž období 
fakturace bude probíhat v sjednaných pololetních cyklech, vždy k 28.2. a 31.8. Zároveň je 
možné provést v období 2. měsíce kalendářního roku samoodečet vodoměru. Tato 
odečtená hodnota bude výchozí pro následnou fakturaci. 

V případě, že nebude možné provést odečet měřidla pověřeným zaměstnancem, ani 
nebude nahlášen konečný stav měřidla odběratelem, stanoví se množství odvedené odpadní 
vody technickým propočtem – ve výši předchozího srovnatelného období. 

Odběratel se zavazuje poskytnout informaci provozovateli (kopii montážního listu) 
o každé výměně měřidla, zejména jde o datum výměny a o cejch (rok ověření) měřidla.  

III. 

V případě, že vodoměr bude nefunkční ve smyslu ustanovení § 17 odst. 4 ZVK, 
bude provozovatel za období nefunkčnosti vodoměru účtovat stočné dle směrných čísel 
roční potřeby vody uvedených v příloze č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb., kterou se 
provádí ZVK, v platném znění. 

IV. 

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma stranami. 
Je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu; každá ze stran obdrží po jednom 
vyhotovení. 

 

V Zápech dne ........................... 

 

 

   ............................................... 
             Provozovatel 

V ........................ dne ........................... 

 

 

............................................... 
odběratel 

 


