
Odběratel Jméno/Firma

Místo odběru Ulice/ čp.

PSČ Obec 

řádek jednotka kategorie (vybavenost)
 počet 

obyvatel

předpis v m3/na 1 

obyvatele

celkem předpis 

m3 

1 2 3 5 6

1 objekt

byt s tekoucí studenou vodou mimo 

byt 15

2 objekt byt bez tekoucí teplé vody 25

3 objekt byt s tekoucí teplou vodou 35

4 obyvatel

spotřeba spojená s čistotou domu 

a osob vztažená na 1 obyvatele bytu 

v rodinném domu

1

   2. CHATY A REKREAČNÍ OBJEKTY- vyberte jednu z následujích možností a vyznačte  X  ve sloupci 3

řádek jednotka kategorie (vybavenost) předpis v m3 *) **
celkem předpis 

m3 

1 2 3 5 6

5 objekt 

chata - s tekoucí studenou vodou 

mimo chatu + ř.4. 16 *

6 objekt chata - bez tekoucí teplé vody +ř.4. 26 *

7 objekt chata - s tekoucí teplou vodou+ř.4. 36 *

7a objekt chata - minimální stanovitelný paušál 16 **

3. Stanovení  ostatních spotřeb společných pro kategorii 1. a 2.

řádek jednotka kategorie (vybavenost)
počet 

jednotek
předpis v m3 

celkem předpis 

m3 

8  na každých 100 m2

venkovní zahrady  okrasné nebo 

zeleninové - vodné 16

stočné (max. počet jednotek = 1) 16

9  na každých 100 m2

sady osázené ovocnými stromy - 

vodné 3

stočné 3

10 ks

osobní automobil užívaný pro 

domácnost 1

11 ks dojnice 36

12 ks býk 18

13 ks tele, ovce, koza, vepř 6

14 ks prasnice 8

15 ks kůň 14

16 ks slepice (údaj vztažen na 100 ks) 11

17 ks

husy, kachny, krůty (údaj vztažen na 

100 ks) 36

18

  Zákonné ustanovení:

Výpočet se provádí na základě novely vyhl. Mze ČR č. 428/2001 Sb, kterou se  provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

pro veřejnou potřebu. Novela č. 120/2011 Sb. uvádí v př. 12. nová směrná čísla roční spotřeby vody.

Vysvětlivky: *)   tento předpis platí pro objekty s průměrem 2 osob  a délkou pobytu 6 měsíců/rok 

**) tento předpis se využije v případě, že objekt je prokazatelně navštěvován za podmínek "současně  v četnosti < 2 měsíce/rok a  max. 2 osobami"

Datum podání přílohy: 

Celková předepsaná roční sazba (m3)

  1. BYTY A DOMY URČENÉ K TRVALÉMU BYDLENÍ

do takto barevně označených polí vepisuje odběratel

PŘÍLOHA

  pro stanovení předpisu k fakturaci spotřeby dodané (odváděné odpadní) vody paušálem.

Podpis odběratele: ……………………………………………..


