ŽÁDOST O SNÍŽENÍ ÚČTOVANÉHO STOČNÉHO
za vodu dodanou vodovodem a spotřebovanou bez vypuštění do kanalizace pro veřejnou potřebu
podle § 19 odst. 7 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů
Ke smlouvě č.:

Za rok:

Žadatel – odběratel:
Jméno a příjmení / název firmy:
Datum narození:

IČ/DIČ:

Adresa bydliště / sídlo firmy:
Telefon:

Email:

Odběrné místo:
Číslo odběru:

Číslo měřidla (hlavní vodoměr):

Číslo podružného vodoměru:

Umístění podruž. vodoměru:

Adresa odběrného místa:

Obec:
Ulice a číslo popisné:
Parcelní číslo:

Způsob využití vody dodané vodovodem pro veřejnou potřebu, jež není odváděna veřejnou kanalizací
závlaha (zálivka) zahrady, sady, trávníky, okrasné plochy
jednorázový odběr vody - např. napouštění bazénů
spotřeba pro chov hospodářských zvířat
spotřeba pro výrobu (technologická voda)
jiný (uveďte):
Podrobný popis způsobu využití vody dodané vodovodem pro veřejnou potřebu, jež není odváděna veřejnou kanalizací (jedná se
např. o zalévání zahrady, zvířectvo, technologickou spotřebu při výrobě apod.). Uveďte druh výroby nebo výrobku s technologickou
spotřebou a měrnou technologickou spotřebu na jednotku výroby nebo výrobku (úplný propočet technologické spotřeby musí být
samostatnou přílohou žádosti včetně kopie příslušných statistických výkazů).
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Uveďte, zda je k nemovitosti připojen jiný zdroj vody (studny, zachycená srážková voda apod.). V případě, že ano, uveďte způsob
využití této vody a podíl využití vody z těchto zdrojů na celkové spotřebě. V případě napojení na vnitřní rozvody uveďte způsob
odkanalizování.

V případě retenčních nádrží uveďte objem vody v nádrži, četnost vypouštění vody a způsob využití vypuštěné vody:

V případě bazénů uveďte typ a rozměry bazénu, celkový objem vody bazénu, četnost napouštění a vypouštění vody a způsob
využití vypuštěné vody:

Identifikace ploch pro závlahu
katastrální území

parcelní číslo pozemku

výměra zavlažované
plochy (m2)

CELKEM
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Základní podmínky pro podání žádosti:
Dle § 19 odst. 7 zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb., v platném znění, má odběratel právo na snížení
fakturovaného množství odváděných odpadních vod, jestliže vodu dodanou vodovodem zčásti spotřebuje bez vypuštění
do kanalizace a toto množství je prokazatelně větší než 30 m³ za rok. Množství odváděné odpadní vody do kanalizace se zjistí buď
měřením, nebo odborným výpočtem podle technických propočtů předložených odběratelem a ověřených dodavatelem, pokud se
předem smluvní strany nedohodnou jinak.
V případě, že množství vody zčásti spotřebované bez vypuštění do kanalizace nebude prokazatelně větší než 30 m 3 za rok,
nebude žádosti odběratele vyhověno.
Žádost o snížení stočného je podávána odběratelem – vlastníkem připojené nemovitosti na standardizovaném formuláři. Odběratel
uvede pravdivě všechny skutečnosti, které jsou významné pro správné a úplné posouzení žádosti. K žádosti je odběratel povinen
připojit důkazy dokládající tvrzené skutečnosti. Odborný výpočet podle technických propočtů předložený odběratelem bude ověřen
dodavatele (provozovatelem), případně bude odběratel požádán o doplnění dalších podkladů.
Pokud žadatel nepředloží všechny požadované dokumenty či nebudou předloženy v odpovídající kvalitě, bude o tomto žadatel
informován a dokumenty mu budou vráceny k doplnění či přepracování.
Žadatel bude o poskytnutí či zamítnutí odpočtu informován písemně, popř. emailem.
Snížení stočného se poskytuje vždy jednorázově, a to pouze na příslušný kalendářní rok, na který žadatel o snížení stočného
žádal. Žádost musí být podána nejdéle k 15. 10. roku, na který je žádost podávána. Pokud chce žadatel uplatnit snížení stočného
i další rok, musí podat novou žádost.
Snížení stočného je odběrateli poskytnuto v přiznané výši formou odpočtu na stočném při řádné fakturaci.
Dodavatel si vyhrazuje právo kdykoliv skutečnosti uvedené žadatelem ověřit, přičemž žadatel poskytne dodavateli patřičnou
součinnost.
V případě, že voda dodaná vodovodem pro veřejnou potřebu a současně neodváděná veřejnou kanalizací, je využívána na zálivku
nebo pro chov hospodářských zvířat, bude žádost doplněna o výpočet spotřeby vody. Výpočet bude proveden pomocí formuláře
Směrných čísel pro výpočet paušálního poplatku, který je k dispozici na webových stránkách dodavatele.
V případě nestandardní situace na vodovodu (např. porucha na potrubí za fakturačním vodoměrem odběratele), kdy uniklá voda
není odvedena do kanalizace, bude výpočet množství uniklé vody proveden podle předchozí spotřeby. V tomto případě
se neuplatňuje časové omezení na dobu vegetačního období. Podmínkou je však kontrola a vyjádření technicko provozního úseku.
Na snížení fakturovaného množství odváděných odpadních vod (snížení účtovaného stočného) není právní nárok a v případě
nesouhlasu se způsobem stanovení výše snížení nebo zamítnutí snížení je žadatel oprávněn osadit si na kanalizační přípojku
certifikované měřící zařízení, které bude podkladem k účtování stočného.
Naměřená spotřeba vody na hlavním (fakturačním) vodoměru musí být ve vegetačním období vyšší min. o 30 m 3 než mimo něj,
přičemž pro účely těchto podmínek se za období vegetační považuje období od 1. 4. Do 30. 9., a za období nevegetační období
od 1. 1. do 31. 3. a 1. 10. do 31. 12.
Naměřená spotřeba vody na hlavním (fakturačním) vodoměru musí být za kalendářní rok alespoň o 30 m 3 vyšší než spotřeba
dle směrných čísel roční potřeby vody pro bytový fond dle vyhlášky č. 428/2001 Sb.
Zohledňovaná zálivka musí být uskutečňována pouze na pozemcích, resp. plochách, které jsou ve vlastnictví odběratele, nebo
jsou odběratelem prokazatelně užívány.
Odběratel musí mít uhrazeny všechny dosud vystavené daňové doklady (faktury) za vodné a stočné za celé předchozí období
na všech odběrných místech daného odběratele.
Množství vody nevypuštěné do kanalizace pro veřejnou potřebu bude stanoveno výpočtem z údajů o množství neodvedené vody
uvedených odběratelem v žádosti, max. ve výši rozdílu naměřené spotřeby vody na hlavním (fakturačním) vodoměru a spotřeby
dle směrných čísel roční potřeby vody pro bytový fond dle Vyhlášky, pokud tento rozdíl bude vyšší než 30 m3.
Výše sníženého stočného za vodu dodanou vodovodem a zčásti spotřebovanou bez vypuštění do kanalizace pro veřejnou potřebu
bude určena jako násobek zjištěného množství vody a ceny stočného platné v období, za které je žádost podávána.
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Podmínky uvedené v této žádosti jsou obsahem dohody mezi odběratelem a dodavatelem v souladu s příslušnými ustanoveními
zákona, což odběratel stvrzuje svým níže uvedeným podpisem. Dodavatel vylučuje akceptaci jakýchkoliv dodatků nebo odchylek
provedených odběratelem k těmto podmínkám.

Za odběratele (žadatele):

Za dodavatele:

………………………………………………………………...

………………………………………………………………...

V

V

Dne:

Dne:
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