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SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH (SPLAŠKOVÝCH) VOD
číslo …………………………..

Dodavatel (vlastník a provozovatel Kanalizace):
Svazek obcí Těšetice a Ústín
Sídlo:
Těšetice č.p. 75, 783 46 Těšetice
Zastoupený:
Ivanou Fraitovou, předsedkyní předsednictva Svazku
IČO :
71012427
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.,
Číslo účtu:
3640538339/0800
(dále také jen jako „Dodavatel“)
Odběratel:
Jméno a příjmení: …………………………………………………………………
Trvalé bydliště: …………………………………………………………………
Datum narození: …………………………………………………………………
Kontaktní údaje:
Kontaktní adresa (je-li odlišná od adresy trvalého bydliště)
…………………………………………………………………
mobil ……………………….
E-mail …………………………………..
Adresa odběrného místa: ……………………………………………………
Vlastník kanalizační přípojky (je-li odlišný od Odběratele):
……………………………………………………………………..
Počet trvale bydlících osob v nemovitosti: …………………….
(dále také jen jako „Odběratel“)
(Dodavatel a Odběratel jsou dále společně označováni též jen jako „Smluvní strany“ nebo
každý jednotlivě též jen jako „Smluvní strana“)
I. Předmětem smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností Smluvních stran při odvádění odpadních
(splaškových) vod veřejnou splaškovou kanalizací v obci dle adresy odběrného místa (viz
výše), tj. kanalizací, která je ve vlastnictví a provozování Dodavatele a jejíž užívání bylo
povoleno příslušnými kolaudačními souhlasy vydanými Magistrátem města Olomouce v roce
2015 a uveřejněnými na www.svazektu.cz (dále také jen jako „Kanalizace“).
2. Dodavatel se, za podmínek stanovených touto smlouvou, zavazuje Kanalizací odvádět
Odběratelem vyprodukované odpadní vody vypouštěné z výše uvedeného odběrného místa.
3. Odběratel se zavazuje vypouštět odpadní vody pouze v přípustném objemu a s přípustnou
mírou znečištění a při plnění dalších podmínek, to vše tak, jak je stanoveno v této smlouvě a v
aktuálním Kanalizačním řádu a Provozním řádu, tj. v dokumentech, které byly schváleny
Magistrátem města Olomouce v roce 2015, které jsou zveřejněny na internetových stránkách
Dodavatele (www.svazektu.cz) a které obě Smluvní strany považují za nedílnou součást této
smlouvy (dále souhrnně také jen jako „Kanalizační řád“). Dodavatel je oprávněn Kanalizační
řád aktualizovat způsobem a ve lhůtách dle příslušných zákonných předpisů a je povinen
každou změnu Kanalizačního řádu oznámit Odběrateli, a to min. formou oznámení na
úředních deskách obcí Těšetice a Ústín.
4. Odběratel se dále zavazuje za odvedení odpadních vod platit Dodavateli stočné, a to ve výši,
způsobem a ve lhůtách stanovených touto smlouvou. Odběratel se rovněž zavazuje plnit další
povinnosti z této smlouvy a z Kanalizačního řádu vyplývající, stejně jako se zavazuje plnit
pokyny Dodavatele vydané v souladu s touto smlouvou.
II. Způsob odvádění odpadních vod
1. Odpadní vody jsou Odběratelem vypouštěny do Kanalizace kanalizační přípojkou
z výše uvedeného odběrného místa. Dodavatelova povinnost zajisti odvedení odpadních vod
je splněna okamžikem vtoku odpadních vod z kanalizační přípojky do Kanalizace.
2. Není-li v Kanalizačním řádu stanoveno jinak, platí, že splaškové vody nesmí být do
Kanalizace vypouštěny současně s dešťovými a že splaškové vody musí být z nemovitosti
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Odběratele vypouštěny odděleně samostatnou kanalizační přípojkou. Stejně tak nesmí být do
Kanalizace vypouštěny jiné než odpadní vody ve smyslu příslušných zákonů (viz níže).
3. Smluvní strany se dohodly, že množství Odběratelem vypouštěných odpadních vod je dáno
směrnými čísly podle Přílohy č.12, vyhlášky Ministerstva zemědělství č..428/2001 Sb.,
v platném znění. Není-li v této vyhlášce stanoveno jinak, pak platí, že normativ na jednu
osobu bydlící v domech patřících do bytového fondu za jeden kalendářní rok činí 35 m3.
III. Podmínky odvádění odpadních vod
1. Odběratel je povinen dbát ustanovení právních a technických předpisů vydaných k zajištění
správné funkce Kanalizace, zvláště pak ustanovení Kanalizačního řádu. Zejména se
Odběratel zavazuje, že do Kanalizace nebude vypouštět produkty domácích drtičů, tuky,
oleje, textilie, dámské hygienické potřeby, dětské pleny, utěrky a ubrousky z netkaných textilií,
kovové součástky, plastové obaly a další zakázané látky dle Kanalizačního řádu. V případě
poruchy přípojky nebo jiných závad Kanalizace se Odběratel zavazuje ihned kontaktovat
Dodavatele, tel.č. 778 730 807 nebo na adresách uvedených na www.svazektu.cz.
2. Odběratel se zavazuje umožnit Dodavateli vstup na pozemky Odběratele za účelem ověření a
kontroly skutečností a povinností sjednaných touto smlouvou. V případě odůvodněných
pochybností o kvalitě vypouštěných odpadních vod je Odběratel povinen prokázat kvalitu
odpadních vod vypouštěných ze své nemovitosti chemicko-biologickým rozborem.
3. Neoprávněným vypouštěním odpadních vod do Kanalizace je:
a) vypouštění odpadních vod bez uzavřené smlouvy s Dodavatelem,
b) vypouštění odpadních vod v rozporu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a
Kanalizačním řádem,
c) převod práv z této smlouvy na třetí osobu bez souhlasu Dodavatele,
d) umožnění připojení na Kanalizaci další osobě bez souhlasu Dodavatele.
IV. Cena, fakturace a platby
1. Za odvádění odpadních vod dle této smlouvy bude Dodavatel fakturovat Odběrateli stočné
v jednosložkové formě ve výši dle předem stanovené a Dodavatelem vyhlášené ceny pro
příslušný rok a dle počtu trvale připojených osob (viz výše).
2. Cena stočného je považována za vyhlášenou uveřejněním na úředních deskách obcí Těšetice
a Ústín a na internetových stránkách Dodavatele.
Stejným způsobem (tj. na úředních deskách obcí Těšetice a Ústín a na internetových
stránkách Dodavatele) bude stanoveno:
a. fakturační období pro platbu stočného,
b. podrobný způsob výpočtu a lhůta splatnosti stočného,
c. způsob úhrady stočného (hotovostně, převodem, termíny výběru stočného apod.).
Dodavatel je rovněž oprávněn stočné, platební podmínky apod. konkretizovat zvláštním
předpisem, tj. dopisem adresovaným Odběrateli; v takovém případě mají údaje uvedené v
tomto předpise přednost před údaji uvedenými na shora uvedených úředních deskách.
3. Odběratel považuje shora uvedený způsob vyhlašování stočného za dostatečný a
srozumitelný a zavazuje se takto stanovené stočné hradit řádně a včas.
V. Doba plnění
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností ode dne jejího podpisu.
2. Tuto smlouvu lze ukončit písemnou výpovědí s výpovědní lhůtou jednoho měsíce, která
začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé Smluvní straně.
3. Tuto smlouvu lze rovněž ukončit písemnou dohodou Smluvních stran.
4. Dodavatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět bez výpovědní doby v případě:
a) prodlení Odběratele s placením stočného delším než 30 dnů,
b) nesouladu údajů o počtu osob užívajících odběrné místo uvedených Odběratelem a
faktického stavu,
c) užívání Kanalizace způsobem, že Dodavateli vzniká škoda nebo hrozí vznik škody,
d) opakovaného či závažného porušení této smlouvy či Kanalizačního řádu.
5. Výpověď učiněná bez výpovědní doby je účinná dnem jejího doručení Odběrateli.
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VI. Sankce
1. Pro případ prodlení Odběratele s placením stočného je Odběratel povinen uhradit Dodavateli
úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.
2. Pro případ porušení jakékoliv další povinnosti Odběratele uvedené v této smlouvě a
v Kanalizačním řádu se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ
a den trvání takového porušení povinnosti až do doby jejího splnění, popřípadě odstranění
následků protiprávního jednání Odběratele.
3. Bez ohledu na uhrazenou smluvní pokutu je Odběratel dále povinen nahradit Dodavateli
jakékoliv škody a náklady spojené s opravou Kanalizace, která bude způsobena protiprávním
jednáním Odběratele, zejm. pak vypouštěním odpadních vod do Kanalizace v rozporu s
podmínkami stanovenými Kanalizačním řádem, platnými právními předpisy a touto smlouvou.
VII. Závěrečná ustanovení
1. Výrazy, které jsou v této smlouvě uvedeny s velkým počátečním písmenem, mají význam,
jaký jim byl udělen touto smlouvou výše (viz příslušné, tučně zvýrazněné definice pojmů
provedené v jednotlivých ustanoveních této smlouvy).
2. Veškerá korespondence Dodavatele s Odběratelem na základě této smlouvy bude
adresována, pokud nebude sdělena písemně žádná jiná adresa, na adresy uvedené v záhlaví
této smlouvy. Za den doručení písemnosti, pokud nebude prokázán jiný den doručení, se
rozumí 10. den ode dne předání zásilky držiteli poštovní licence.
3. Odběratel je povinen bez zbytečných odkladů, nejpozději do 14 dnů, nahlásit Dodavateli
písemně všechny změny týkající se technických, právních, majetkových a evidenčních údajů
vztahujících se k této smlouvě. Odběratel se zavazuje neprodleně, nejpozději do 5ti dnů,
písemně oznámit a řádně prokázat Dodavateli změnu v osobě Odběratele. Do doby splnění
této povinnosti se Odběratel zavazuje hradit stočné dle této smlouvy Dodavateli.
4. Vztahy Smluvních stran se řídí touto smlouvou, Kanalizačním řádem a dále obecně
závaznými právními a technickými předpisy České republiky, zejména pak ustanoveními
zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů a
vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o
vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.
5. Dodavatel tímto v souladu s § 11 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném
znění, informuje Odběratele, že shromažďuje a zpracovává osobní údaje Odběratele, které
uvedl v této smlouvě. Odběratel dává tímto v souladu s § 5 zák. č. 101/2000 Sb. Dodavateli,
jako správci údajů, souhlas ke shromažďování osobních údajů v rozsahu dle této smlouvy a
jejich zpracování a uchovávání pro účely naplnění práv a povinností z této smlouvy a vedení
agendy o odvádění odpadních vod v souladu se zákonem číslo 274/2001 Sb., a to po celou
dobu platnosti této smlouvy a dále po dobu nutnou pro jejich uchování v souladu s příslušnými
právními předpisy.
6. Touto smlouvou se nahrazují veškerá předchozí ujednání a smlouvy uzavřené mezi
Dodavatelem a Odběratelem týkající se odvádění odpadních vod z odběrného místa.
7. Smlouva má 3 strany, je vypracována ve 2 vyhotoveních, z nichž jedno paré obdrží Odběratel
a druhé obdrží Dodavatel.
8. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, platí, že tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen formou
písemných dodatků za souhlasu obou smluvních stran.
v Těšeticích dne: ....................

v .................... dne: ....................

Za Dodavatele

Za Odběratele:

...................................................
za Svazek obcí Těšetice a Ústín
Ivana Fraitová
předsedkyně předsednictva

...................................................
...................................................
...................................................
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