
SMLOUVA O DODÁVCE PITNÉ VODY PRÁVNICKÝM OSOBÁM 
 

1. SMLUVNÍ STRANY 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku, uzavřeli 

1.1. Obec Vedrovice,  

Sídlo:   Vedrovice č.p. 326   , 671 75 
IČ:  00293741 
Zástupce: Richard Janderka, starosta 
 
(dále jen Dodavatel) 

1.2. Název právnické osoby   …………………………………. 
 
Sídlo/místo podnikání   …………………………………. 
 

Adresa pro doručování ………………………….......… (pokud je odlišná od sídla) 

IČ     ……………………………….…. 
 
DIČ     …………………………………. 
 
Zapsaná v obchodním rejstříku  ………………………………...   
 
Zastoupená    ……………………..………….  
 
(dále jen Odběratel) 

následující smlouvu o dodávce pitné vody právnickým osobám (dále jen „Smlouva“) podle ustanovení § 8 odst. 
16 a 17 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů 
(zákon o vodovodech a kanalizacích, dále jen „Zákon“). 
	  

2.  PŘEDMĚT SMLOUVY 
 
2.1. Dodavatel se zavazuje dodávat Odběrateli pitnou vodu z vodovodu a Odběratel se zavazuje za to zaplatit    

v souladu s ujednáními o ceně dle Článku 6 Smlouvy. 
 
2.3. Nedílnou součástí a Přílohou č. 1 Smlouvy jsou Všeobecné podmínky dodávky vody právnickým 

osobám, které upravují a konkretizují práva a povinnosti obou smluvních stran. 
 
2.4. Vlastníkem i provozovatelem vodovodu je Dodavatel.   
 
2.5. Odběratel je vlastníkem nemovitosti sjednané jako místo plnění dle Článku 3. Smlouvy a je také 

vlastníkem přípojky vodovodu, pokud neprokáže jiný vlastnický vztah. 
 
 
 
3.  MÍSTO PLNĚNÍ 
 
3.1. Místo plnění pro dodávky pitné vody (dále jen „Místo plnění“) je následující: 
 

Adresa (obec a ulice):  

Číslo popisné/číslo orientační:  

Poštovní směrovací číslo:  



Parcelní číslo pozemku:  

Katastrální území:  

Počet trvale připojených osob    Číslo přípojky  

 

4. MNOŽSTVÍ A MĚŘENÍ 
 
4.1. Smluvní strany se dohodly, že pitná voda bude dodávána vodovodní přípojkou o profilu  .....…mm 
 

 dle potřeby Odběratele  
 

 v maximálním množství …………m3/měsíc  a  ………..m3/rok. 
 

 
  
4.2. Smluvní strany se dohodly, že množství dodávané vody bude měřeno  

 
 vodoměrem  umístění vodoměru  ………..…………………..  

 
 podle směrných čísel roční potřeby vody dle platných právních předpisů -  počet trvale připojených 

osob*……… 
 

 odborným výpočtem (u netypických odběrů). 
  

 
* Případná změna počtu trvale připojených osob není důvodem ke změně smlouvy. 
           

5. JAKOST VODY  
 
5.1. Jakost dodávané vody odpovídá platným právním předpisům (zejména zákon o ochraně veřejného zdraví 

a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění, Vyhl. Ministerstva zdravotnictví,  kterou se 
stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly, případně podmínky stanovené 
hygienickým orgánem).  

 
5.2. Tlakové podmínky v místě přípojky pitné vody (minimální, maximální): 0,7 - 0,015 MPa 
 
5.3. Dodávaná pitná voda splňuje následující ukazatele jakosti: 

 Vápník (Ca):  5,5 - 160 mg/l  
Dusičnany (NO3): < 50 mg/l 

 
6.  VODNÉ  
 
6.1. Cena vodného je stanovena v souladu s platnými cenovými předpisy a na základě rozhodnutí Dodavatele.  
 
6.2. Ceny vodného jsou zveřejňována v sídle Dodavatele, dále na internetových stránkách Dodavatele 

www.vedrovice.cz  nebo jiným v místě obvyklým způsobem.  
 
6.3. Dodavatel je oprávněn změnit cenu a formu  jednostranně jen v souladu se zákonem a prováděcími 

právními předpisy, přičemž taková změna se nepovažuje za změnu Smlouvy, a je účinná po uplynutí 
lhůty 30 (třiceti) dnů od oznámení, pokud oznámení o změně nestanoví pozdější účinnost.  

 
6.4. Každou změnu cen Dodavatel oznámí na svých internetových stránkách a vyvěsí na úřední desce. Dojde-

li ke změně ceny a není-li k dispozici časový odečet spotřeby, bude provedeno vyúčtování na základě 
průměrné denní spotřeby za předchozí odečtové období. 

 



6.5. K ceně vodného je Dodavatel oprávněn připočítat DPH v souladu s platnými právními předpisy. 
 
 
7.  ZPŮSOB  FAKTURACE A PLATEB ZA DODÁVKY VODY 
 
7.1. Fakturace bude prováděna na základě zjištění množství dodávané vody, v souladu s ustanovením 

Smlouvy, a to v termínech dle harmonogramu odečtů, který stanoví Dodavatel v 
 

 měsíčním    čtvrtletním    půlročním     ročním cyklu.  
 
7.2. Platby za dodávku vody se uskutečňují úhradou faktury, která je doručena Dodavatelem na adresu 

Odběratele dle článku 1.2. Smlouvy 
 
 
7.3.  Odběratel  se zavazuje platby provádět  

 
 bezhotovostním převodem na účet Dodavatele (č.ú. 1581857399/0800, VS číslo faktury,  KS 0308) 

 
 v hotovosti v pokladně v sídle Dodavatele 

 
 složenkou na účet Dodavatele. 

 
7.4. Splatnost faktur za dodávku vody je 14 dnů od data fakturace. V případě prodlení odběratele s úhradou 

platby za dodávku vody má dodavatel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,02 % za každý den prodlení. 
 
 
8.  ZMĚNA SMLOUVY 
 
8.1. Odběratel se zavazuje neprodleně, nejpozději však do 5 (pěti) pracovních dnů od uzavření příslušné 

smlouvy o převodu nemovitostí, písemně oznámit Dodavateli uzavření smlouvy o převodu vlastnictví 
nemovitosti, na níž se nachází Místo plnění, a následně, nejpozději však do 15 (patnácti) pracovních dnů 
od provedení vkladu, prokázat Dodavateli převod vlastnictví předložením výpisu z katastru nemovitostí 
s vyznačeným převodem vlastnického práva k předmětné - připojené nemovitosti (nebo jiným obdobným 
způsobem).  

 
8.2. Do doby předložení výpisu z katastru nemovitostí dle článku 8.1. se Odběratel zavazuje hradit vodné 

Dodavateli.  
 
8.3. Odběratel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 (deseti) dnů, oznámit písemně 

Dodavateli i každou další změnu údajů oproti údajům uvedeným v této smlouvě.  
 
8.4. Odběratel je povinen nahradit Dodavateli škodu vzniklou porušením kterékoliv povinnosti dle Smlouvy.  
 
 
9.  DOBA PLNĚNÍ, UKONČENÍ SMLOUVY 
 
9.1. Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s účinností od ………..….. 
 
9.2. Platnost smlouvy uzavřené na dobu neurčitou končí (i) dohodou smluvních stran nebo (ii) uplynutím 

výpovědní lhůty.  Výpovědní lhůta se sjednává v délce 1 kalendářního měsíce a počíná běžet od prvního 
dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. 

 
9.3. V případě ukončení Smlouvy bez současného uzavření smlouvy s novým vlastníkem je Odběratel 

povinen umožnit Dodavateli včasné demontování měřících zařízení a na svůj náklad provést odpojení 
přípojky od hlavního řadu, a to tak, aby veškeré práce mohly byly dokončeny nejpozději den předtím, než 
Odběratel předá nemovitost novému nabyvateli. V pochybnostech je Odběratel povinen včas kontaktovat 
Dodavatele za účelem dohody o datu provedení prací, jinak je povinen nahradit vzniklou škodu. 

 
 
 



10.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
10.1. Dodavatel tímto informuje Odběratele v souladu s § 11 zák. č. 101/2000 Sb., že shromažďuje a 

zpracovává jeho osobní údaje,  které Odběratel uvedl ve Smlouvě. Odběratel dává tímto v souladu s § 5 
zák.č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů 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 dodávkách 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. Dojde-li ke změně v osobě Dodavatele, přecházejí na nového dodavatele práva a povinnosti 
plynoucí ze Smlouvy. Práva a povinnosti ze Smlouvy lze převést pouze s předchozím písemným 
souhlasem Dodavatele. 

 
10.2. V případě změny platných právních předpisů se budou právní vztahy vyplývající ze smluvního vztahu 

mezi odběratelem a dodavatelem řídit obdobnými ustanoveními nové právní úpravy.  
 
10.3. Smlouva je vypracována ve dvou stejnopisech s platností originálu. Odběratel obdrží jedno vyhotovení, 

druhé vyhotovení Dodavatel.  
 
10.4. Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně příloh (tj. i Podmínky dodávky vody právnickým 

osobám) důkladně přečetly, že smlouva byla uzavřena dle jejich pravé a svobodné vůle,  jejímu obsahu 
zcela a bez výhrad porozuměly, na důkaz čehož ji podepisují. 

 

Ve Vedrovicích dne ………………………… 

 

Dodavatel:      Odběratel: 

 

 

 

……………………………………………   …………………………..………… 

Richard Janderka 
        starosta 


