Smlouva
o odvádění splaškových odpadních vod
číslo smlouvy RMI/2013/0000/SO
Smluvní strany

Adresa:
Bankovní spojení:
IČ:
DIČ:
Zapsané:
Zastoupené
ve věcech smluvních a technických:
telefon:
e-mail:

Město Studénka
nám. Republiky 762, 742 13 Studénka
KB, a.s., č.ú. 19-924801/0100
00298441
CZ00298441
v evidenci ekonomických subjektů u ČSÚ
Tomáš Teichmann, vedoucí pracoviště čistírny
odpadních vod a kanalizace
556 414 325, 724 189 251
cov@mesto-studenka.cz

dále jen „provozovatel“
a
Jméno, příjmení/obchodní firma:
Bydliště/sídlo:
Datum narození/IČO/DIČ:
Zapsaný v OR Krajského soudu
Zastoupený
Číslo účtu/kód banky/spec. symbol:
Telefon:
E-mail:
dále jen „odběratel“
I. Místo plnění)*
Obec, PSČ:
Studénka, PSČ 742 13
Ulice:
Čís. pop.
K.ú./parc. č.
Studénka nad Odrou, parcelní č.
)*
Místem plnění se rozumí stavba připojená na splaškovou kanalizaci v majetku města
Studénky.
II. Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je úprava práv a povinností mezi provozovatelem a odběratelem při
odvádění odpadních vod splaškovou kanalizací pro veřejnou potřebu. Provozovatel se za
podmínek stanovených touto smlouvou zavazuje splaškovou kanalizací odvádět
odběratelem vypouštěné splaškové odpadní vody. Odběratel se zavazuje vypouštět odpadní
splaškové vody s přípustnou mírou znečištěné – viz. Kanalizační řád a za jejich odvádění
provozovateli platit způsobem touto smlouvou stanoveným. Součástí této smlouvy jsou
obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod, které upravují a konkretizují práva a
povinnosti obou smluvních stran viz příloha č. 1 - Obchodní podmínky pro odvádění
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odpadních vod. Provozovatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit nebo novelizovat
v souladu s platnou legislativou, přičemž nové znění obchodních podmínek bude odběrateli
prokazatelně předáno.
III. Množství vypouštěných splaškových odpadních vod a limity znečištění
1. Množství vypouštěných odpadních vod je stanoveno množstvím vody, které je zjištěno na
vodoměru veřejného vodovodu, popřípadě dle směrných čísel (dle vyhl. č. 428/2001 Sb.).
2. Předpokládá se, že odběratel, který odebírá vodu z vodovodu, vypouští do splaškové
kanalizace takové množství vody, které podle zjištění na vodoměru odebral. Takto zjištěné
množství odpadních vod je podkladem pro vyúčtování stočného.
3. Způsob zjišťování množství odváděných odpadních vod)*:
a) odběratel vypouští do kanalizace vodu dodanou vodovodem (dle vodoměru)
b) odběratel vypouští do kanalizace vodu z jiných zdrojů než vodovodu (dle vyhl.
č. 428/2001 Sb.):
 zdroj: ..........................................................
 měřený: ANO / NE)*
 počet osob v nemovitosti: ……………….. (povinností odběratele je písemně oznámit
změnu počtu osob nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.
)*

prosím, označte zakroužkováním správnou variantu

Vypouští-li odběratel do splaškové kanalizace vodu z jiných zdrojů než vodovodu, a
není-li možné množství vypouštěné odpadní vody zjistit měřením nebo jiným způsobem,
stanoveným vyhláškou či jiným předpisem, zjistí se množství vypouštěných odpadních
vod odborným výpočtem odsouhlaseným provozovatelem.
4. Odběratel nesmí vypouštět do splaškové kanalizace srážkové nebo balastní vody, dále nelze
vypouštět odpadní vody přes septiky ani žumpy.
5. Vypouštěné odpadní vody musí odpovídat platným obecně závazným právním předpisům
a Kanalizačnímu řádu, který je dostupný v sídle provozovatele a na jeho webových
stránkách.
IV. Cenové a platební podmínky
1. Odvádění odpadních vod se fakturuje za sjednanou cenu. Za sjednanou cenu se považuje
cena stočného stanovená platným ceníkem provozovatele. Provozovatel zveřejní cenu před
termínem její platnosti ve veřejném sdělovacím prostředku a vyvěšením ceny stočného
v obci na místě veřejně přístupném. Způsob výpočtu a podmínky uplatnění těchto cen
stanoví příslušné právní předpisy. Provozovatel je povinen předložit odběrateli na jeho
žádost výpočet stočného včetně ceny za 1 m3 odvedené odpadní vody. Pokud není při
změně ceny proveden kontrolní odečet stavu měřidla nebo neoznámí-li odběratel dodavateli
písemně stav měřidla ke dni účinnosti ceny, a to na adresu pro doručování písemností
uvedenou v záhlaví této smlouvy, stanoví se spotřeba poměrným způsobem na část m3 za
starou a novou cenu na základě technického propočtu množství odebrané vody od
posledního stavu měřidla před změnou ceny.
2. Platby stočného se uskutečňují formou měsíčních zálohových plateb stanovených
dodavatelem ve výši 1/12 z celkového skutečného množství odvedených odpadních vod za
uplynulé roční odečtové období a ceny dle platné cenové kalkulace provozovatele. Prvotní
nastavení zálohových plateb se stanoví po předložení fakturace odběratele za vodu,
popřípadě provozovatel stanoví zálohy dle směrných čísel.
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V. Výše zálohy a úhrada
1. Výši zálohové platby oznámí provozovatel odběrateli do 14 dnů od data, kdy Rada města
Studénky rozhodla svým usnesením o výši stočného pro následující období. Úhradu provede
odběratel na účet provozovatele č. ú. 19-924801/0100 vedeného u Komerční banky a.
s., s variabilním symbolem odběrného místa: 3800000000, popř. v pokladně města.
Odběratel se zavazuje hradit zálohy ve sjednané výši, vždy nejpozději do 25. dne v měsíci.
2. V případě, že odběratel neuhradí zálohu na stočné ve lhůtě splatnosti, a je v prodlení více
než 30 dnů, je provozovatel oprávněn na základě zákona o Vodovodech a kanalizacích
přerušit nebo omezit odvádění odpadních vod, přičemž předem oznámí toto přerušení nebo
omezení odběrateli. Obnovení odvádění odpadních vod provede provozovatel do 48 hodin
od úhrady všech dlužných částek odběratelem, včet. nákladů spojených s přerušením a
obnovením odvádění odpadních vod. Provozovatel neodpovídá odběrateli za škody vzniklé
z důvodu přerušení odvádění odpadních vod na základě výše stanovených důvodů.
3. Změnu výše zálohových plateb na další období doporučí, příp. oznámí provozovatel spolu
s ročním vyúčtováním záloh za uplynulé roční odečtové období. Požadavky odběratele na
zálohový, splátkový způsob platby nebo jeho změny, změnu splatnosti faktur (daňových
dokladů) musí být předem dohodnuty s provozovatelem formou písemného oznámení.
4. Roční vyúčtování záloh bude provedeno nejpozději do 31.3. následujícího roku, na základě
údajů dle článku III, odstavce č. 2. Přeplatky do výše 100,00 Kč včet. DPH převádí
provozovatel do dalšího fakturačního období, nad tuto výši vrací přeplatky na účet
odběratele, popřípadě složenkou.
VI. Doba platnosti smlouvy
1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností ode dne podpisu smlouvy. Smlouvu lze
vypovědět jednostranně písemnou výpovědí doručenou druhé smluvní straně bez
zbytečného odkladu před požadovaným ukončením odvádění odpadních vod, nejpozději
však 7 dnů před požadovaným ukončením odvádění odpadních vod, nebo dohodou obou
smluvních stran. Později uzavřená smlouva ruší a nahrazuje předcházející smlouvu, na
základě které bylo dosud uskutečňováno odvádění odpadních vod.
2. V případě ukončení smlouvy, odběratel předloží konečný stav vodoměru k datu ukončení
smlouvy a umožní provozovateli ověření tohoto údaje.
VII. Ostatní ustanovení
1. Písemnosti jsou zasílány na doručovací adresu odběratele určenou ve smlouvě. Za doručenou
se považuje i zásilka nevyzvednutá adresátem v úložní době 10-ti dnů, a to s datem konce
úložní doby.
2. Odběratel souhlasí v souladu s § 11 zák. č. 101/2000 Sb., se zpracováním jeho osobních
údajů, které uvedl v této smlouvě. Odběratel dává tímto v souladu s § 5 zák. č. 101/2000 Sb.
o ochraně osobních údajů provozovateli 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, jakož i k vedení agendy odvádění odpadních vod v souladu se
zákonem č. 274/2001 Sb., a to po celou dobu platnosti smlouvy a dále po dobu nutnou pro
její uchování v souladu s příslušnými právními předpisy.
3. Na práva a povinnosti založena touto smlouvou, jakož i na vztahy, které z této smlouvy
vyplývají, se vztahují ustanovení platných právních předpisů, na jejichž použití se smluvní
strany dohodly.
4. Provozovatel je oprávněn údaje uvedené odběratelem přezkoumat a má právo požadovat
změnu smlouvy v souladu se zjištěnými skutečnostmi.
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5. Smlouva je vypracována ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží
po jednom vyhotovení.
6. Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně příloh důkladně přečetly, že smlouva
byla uzavřena dle jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož ji podepisují.
7. Jakékoliv změny této smlouvy mohou být sjednány pouze formou písemných, číslovaných
dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami, pokud nebylo ve smlouvě dohodnuto
jinak.
8. Povinnost hradit měsíční zálohy vzniká odběrateli od 1.1.2014.
9. Smlouva byla schválena usnesením RMS č. 1270/43/13 dne 7.8.2013.
10. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Přílohy:
Příloha č.1 - Obchodní podmínky pro odvádění splaškových odpadních vod

Ve Studénce dne..............................

........................................
provozovatel

Ve Studénce dne.....................................

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