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ŽÁDOST O ZAVEDENÍ SLUŽBY ODPOČTU STOČNÉHO

z vody dodané veřejným vodovodem a z části spotřebované bez vypuštění
 do kanalizace pro veřejnou potřebu

    ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE

➔ Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (dále jen ZvaK)

➔ Služba odpočtu stočného je zkráceně ve směrnici uváděna jako „služba OS“

➔ Dodavatel (služby OS): Vodovody a kanalizace Jablonné n.O., a.s. (dále také VAK )

➔ Žadatel o službu OS (odběratel) je vlastník odběrného místa, který je uveden ve smlouvě o         

           dodávce vody a odvádění odpadní vody

➔ Poznámka: Žadatelem může být ve výjimečných případech i plátce vodného a stočného v 

            souladu s § 8 odst.7 ZvaK

➔ Referenční spotřeba vody je průměrná denní spotřeba vypočtená informačním systémem Qi za

           uplynulé období násobená 365 dny, která rozhoduje o nároku na službu OS dle § 19 odst 7 ZVaK       

Žadatel/odběratel (fyzická osoba, firma)  

Adresa odběrného místa                                                           

Číslo odběrného místa                                                Číslo smlouvy  

Korespondenční adresa

Telefon      +420                                                 Email   

Žadatel prohlašuje, že dle povahy používání odebrané pitné vody z veřejného vodovodu lze reálně očekávat 

splnění základní podmínky pro realizaci odečtu objemu vody, která byla spotřebována bez vypuštění do 

kanalizace pro veřejnou potřebu. Tj. že naplní podmínku, že vody nebudou vypuštěny do veřejné kanalizace 

a jejich objem bude roven nebo přesáhne 31 m3/rok).                   

    Stručné odůvodnění žádosti

pokračování na straně 2

strana 1 

http://www.vak.cz/
mailto:smlouvy@vak.cz


    PODMÍNKY PRO ZAVEDENÍ SLUŽBY OS

1.  Na odpočet stočného dle § 19 odst. 7 ZVaK mají nárok pouze odběratelé, kteří smluvně měří dodávku 
vody z veřejného vodovodu do odběrného místa domovním vodoměrem. 

2.  Odběratel podá žádost o uvedenou službu OS na řádně vyplněném propisovacím formuláři, který je 
umístěn na internetových strankách společnosti www.vak.cz. Podpisem žádosti odběratel akceptuje obecné 
podmínky služby. 

3.  VAK provede obhlídku a určí místo pro instalaci podružného měřidla. Návrh na místo osazení měřidla 
může podat i žadatel, avšak se souhlasem dodavatele. Podružné měřidlo musí mít svůj vodoměrný lístek. 

4.  Po obhlídce odběrného místa vypracuje VAK žadateli cenovou nabídku na dodávku a instalaci 
podružného měřidla a po její akceptaci vyplní s odběratelem propisovací formulář objednávky.

5.  Poté VAK provede instalaci podružného měřidla a nechá si od žadatele podepsat vodoměrný lístek s jeho 
počátečním stavem. Podepsaný vodoměrný lístek je předán  k zavedení služby OS.

6.  Náklady spojené s pořízením a instalací podružného měřidla vyfakturuje VAK žadateli.

7.  Zákaznické centrum (provozy VAK) si před definitivním zavedením podružného vodoměru do Qi ověří 
zaplacení této faktury.

8.  Poté zákaznické centrum zajistí, aby podepsaná žádost na odpočet stočného byla uložena u smlouvy na 
V+S jako její „dočasný dodatek“.

9.   Fakturace V+S (provozy VAK) odečítají podružná měřidla současně s domovními vodoměry.

10.  V případě, že nárok na službu OS u odběratele nevznikne ani jednou za období platného ověření 
měřidla (tj. od uvedení měřidla do provozu – obvykle v rozpětí 6 let), nárok na službu automaticky zaniká. 
Dodavatel musí podružný vodoměr u žadatele odinstalovat a službu OS zrušit z důvodů skončení platné 
ověřovací doby měřidla dle Vyhl. č. 345/2002 Sb. Měřidlo poté zůstává ve vlastnictví dodavatele.
                         

         

Tato žádost se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod 

               číslo                                                                ze dne 

       

Datum                                                                                                                                                           
  

                                                                              podpis žadatele  

    ODSOUHLASENÍ SLUŽBY – VYPLNÍ VAK, A.S.

                                                                                                 
  
                                                                                                   Datum
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