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I.

Úvodní ustanovení

1. Usnesením Rady města Studénky vydává město Studénka, jakožto provozovatel splaškové
kanalizace, obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod splaškovou kanalizací.
2. Obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) se řídí legislativou České republiky v platném
znění, zejména zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
potřebu a o změně některých zákonů (dále jen „zákon“), a jeho prováděcí vyhláškou č.
428/2001 Sb. (dále jen „vyhláška“).
3. Obchodní podmínky se vztahují na odvádění odpadních vod v rámci uzavřeného smluvního
vztahu Smlouvy o odvádění odpadních vod (dále jen „smlouvy“).

II.










Vymezení pojmů

Odběratelem - je vlastník nebo uživatel stavby připojené na kanalizaci, není-li dále
stanoveno jinak. U budov, u nichž spoluvlastník budovy je vlastníkem bytu nebo
nebytového prostoru jako vymezené části budovy a zároveň podílovým spoluvlastníkem
společných prostor, je odběratelem společenství vlastníků.
Stočné - je cena za službu spojenou s odváděním a čištěním, popřípadě zneškodňováním
odpadních vod. Právo na stočné vzniká provozovateli okamžikem vtoku odpadních vod (tj.
vody splaškové) do splaškové kanalizace.
Kanalizační řád - stanovuje nejvyšší přípustnou míru znečištění odpadních vod
vypouštěných do splaškové kanalizace a další podmínky jejího provozu. Součástí
kanalizačního řádů je i seznam látek, které nejsou odpadními vodami a jejichž vniknutí do
kanalizace musí být zabráněno (např. zvlášť nebezpečné látky, nebezpečné látky, látky
narušující materiál stokové sítě, hořlavé a výbušné látky, látky způsobující provozní závady
nebo poruchy v průtoku stokové sítě, vodní suspenze z domovních drtičů odpadů, atd.).
Kanalizační přípojka - je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní
kanalizace stavby k zaústění do stokové sítě, určení jejího vlastnictví je vymezeno v zákoně
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Pro účely těchto podmínek členíme
kanalizační přípojky na dvě části:
• veřejná část domovní kanalizační přípojky (od napojení na stokovou část po
napojení na revizní šachtu umístěnou ve veřejném prostranství, resp. na hranici
pozemků)
• domovní kanalizační přípojka (od vyústění vnitřní kanalizace stavby po napojení
na revizní šachtu umístěnou na veřejném prostranství)
Ukončením odběru - se rozumí ukončení odvádění odpadních vod kanalizační přípojkou.
Ukončení odběru, popřípadě odstranění připojení, realizuje na základě žádosti odběratele a
na jeho náklady provozovatel. Odběratel je povinen uhradit všechny závazky vzniklé do
doby ukončení platnosti smlouvy.
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Přerušení odběru - je dohodnuté ukončení odběru na dobu určitou s tím, že po uplynutí
sjednané doby přerušení smluvní vztah pokračuje beze změn.

III.

Práva a povinnosti provozovatele

1. Provozovatel je oprávněn přerušit nebo omezit odvádění odpadních vod bez předchozího
upozornění jen v případech živelné pohromy, při havárii kanalizace nebo kanalizační
přípojky nebo při možném ohrožení zdraví osob a majetku.
2. Provozovatel je oprávněn přerušit nebo omezit odvádění odpadních vod po předchozím
upozornění do doby než pomine důvod přerušení nebo omezení z následujících důvodů:
a) při provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací
b) bylo-li zjištěno neoprávněné napojení kanalizační přípojky
c) při prokázání neoprávněného vypouštění odpadních vod
3. V případě přerušení nebo omezení odvádění odpadních vod dle bodu 1. a 2. písm. a) pokud
je to nezbytně nutné, je provozovatel povinen zajistit náhradní odvádění odpadních vod
v mezích technických možností a místních podmínek.
4. Přerušení nebo omezení odvádění odpadních vod podle bodu 2 písm. a) je provozovatel
povinen oznámit odběrateli alespoň 14 dnů předem současně s oznámením doby trvání
provádění plánovaných oprav, udržovacích nebo revizních prací.
5. Jakmile je stavba připojena na splaškovou kanalizaci v souladu s podmínkami napojení
stanovenými provozovatelem kanalizace, uzavře provozovatel s odběratelem písemnou
smlouvu o odvádění odpadních vod. Provozovatel neuzavře smlouvu s odběratelem, pokud
nejsou splněny stanovené podmínky pro napojení.

IV.

Práva a povinnosti odběratele

1. V případě přerušení nebo omezení odvádění odpadních vod z důvodu uvedených v článku
III. bodu 2 písm. b) až c) těchto obchodních podmínek, hradí náklady s tím spojené
odběratel.
2. Odběratel je povinen požádat provozovatele o napojení na splaškovou kanalizaci.
Provozovatel stanoví místo a podmínky pro napojení.
3. Odběratel se zavazuje oznámit provozovateli každou změnu související s předmětem
smlouvy o odvádění odpadních vod.
4. Odběratel poskytne provozovateli kanalizace písemný souhlas, že údaje o množství
spotřebované vody pro vyúčtování stočného budou provozovateli kanalizace poskytovány
od svého dodavatele vody.

V.

Odvádění odpadních vod

1. Právo na odvádění splaškových odpadních vod vzniká uzavřením písemné smlouvy na
odvádění splaškových odpadních vod splaškovou kanalizací. Odvádění splaškových
odpadních vod je splněno okamžikem vtoku splaškových odpadních vod z kanalizační
přípojky do splaškové kanalizace.
2. Splaškovou kanalizací mohou být odváděny pouze odpadní vody nejvýše v míře znečištění
stanoveném v Kanalizačním řádu.
3. Odběratel jako právnická osoba je povinna v místě a rozsahu stanoveném kanalizačním
řádem kontrolovat míru znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace. Četnost,
požadované ukazatele a místo odběru vzorků určuje provozovatel. Odběratel je povinen
doručit provozovateli originál výsledku rozboru vypracovaného akreditovanou laboratoří, a
to do 10-ti dnů po jeho obdržení.
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4. Provozovatel je oprávněn provést prostřednictvím pověřené osoby kontrolní odběr vzorků
vypouštěných odpadních vod. V případě zjištění překročení stanovených parametrů může
provozovatel výsledky těchto rozborů použít jako podklad pro výpočet pokuty dle článku
VIII. těchto obchodních podmínek. Náklady na provedení odběru vzorků a jejich rozbor
v tomto případě hradí odběratel.

VI.

Neoprávněné vypouštění odpadních vod

1. Neoprávněným vypouštění odpadních vod do splaškové kanalizace je:
a) bez uzavřené smlouvy o odvádění odpadních vod;
b) v rozporu s podmínkami stanovenými Kanalizačním řádem.
2. Odběratel je povinen nahradit provozovateli ztráty vzniklé neoprávněným vypouštěním
odpadních vod do kanalizace, přičemž způsob výpočtu těchto ztrát stanoví vyhl. č.
428/2001 Sb., případně předpis ji nahrazující.

VII.

Reklamace

Místem pro uplatnění reklamace je sídlo provozovatele. Reklamaci je nutné uplatnit
písemnou formou.

VIII.

Sankce

1. Za neoprávněné vypouštění odpadních vod do splaškové kanalizace podle článku VI. těchto
podmínek nebo, zaplatí odběratel provozovateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za
každé porušení a zjištěný případ zvlášť.
2. Za vypouštění látek, jejichž vniknutí do veřejné kanalizace musí být zabráněno, nebo látek,
které nejsou odpadními vodami, zaplatí odběratel provozovateli náhradu za odstranění
vzniklé škody a smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý zjištěný případ.
3. Odběratel zaplatí provozovateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč jestliže:
neoprávněně manipuluje zařízením provozovatele, které provozovatel provozuje (např.
domovní čerpací stanice, revizní šachty)
4. Smluvní pokuta nenahrazuje případnou náhradu škody, ani pokutu uloženou smluvní straně
podle platných právních předpisů.
5. Vznik práva na smluvní pokutu se posuzuje za každé odběrné místo samostatně. Je-li
vypouštění odpadních vod neoprávněné z více důvodů, vypočítává se smluvní pokuta za
každé porušení povinností a závazků či ukazatelů zvlášť.
6. V případě prodlení s úhradou plateb podle uzavřené smlouvy má provozovatel právo
požadovat po odběrateli úrok z prodlení dle platné legislativy z nezaplacené částky od data
splatnosti faktury do jejího úplného zaplacení.

IX.

Ostatní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny smlouvy o odvádění odpadních vod
provozovatelem uzavřené od data 1.4.2013 a nabývají účinnosti okamžikem podpisu
smlouvy.
2. Práva a povinnosti smluvních stran, která nejsou výslovně upravena v těchto obchodních
podmínkách, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacích pro veřejnou potřebu, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, vyhlášky Mze ČR č.
428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.
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3. Provozovatel má právo stávající obchodní podmínky měnit nebo je nahradit novými z
důvodu změn legislativy, popřípadě jiných podmínek. Provozovatel je povinen zveřejnit
novelizované, resp. nové znění obchodních podmínek nejméně 30 dnů přede dnem jeho
účinnosti, a to způsobem v místě obvyklém a webových stránkách provozovatele.
4. V případě změny platných právních předpisů se budou právní vztahy vyplývající ze
smluvního vztahu mezi odběratelem a dodavatelem řídit obdobnými ustanoveními nové
právní úpravy.
5. Tyto obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod byly projednány a schváleny RMS na
36. schůzi RMS č. usnesení 1086/36/13 dne 13.03.2013.
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