PříIoha č.4.: Obchodní nodmínky dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod

OBCHoDNÍ poovrÍnxy DoDÁvKY PITNE voDY A oDvÁDĚNi
oDPADNÍcrr vou
1DÁLE JEN,'Podmínky")

Uvádí-li se v těchto ,,Podmínkách" slovo zÍkon _ ákona' jde o zákon č,.2741200I Sb', o vodovodech
akana|izacích pro veřejnou potřebu v platném zněni' Uvádí-li se v těchto ,,Podmínkách" slovo
vyhláška - lyhlášky' jde o vyhláškuč.428l20a1 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a
kanalizacích, v platném znéni.
1. DeÍinice odběratele a dodavatele
odběratelem je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci,u budov v
majetku ČR je odběratelem organizační složka státu, které příslušíhospodaření s touto budovou podle
zvláštního zákona; u budov, u nichž spoluvlastník budoly je vlastníkem bytu nebo nebýového
prostoru jako prostorově vymezené části budovy azároveň podíloqým spoluvlastníkem spoleěných
částíbudovy, je odběratelem spoleěenství vlastníků.U spoluvlastnictví vavfuá smlouvu zpravidla
většinový vlastník a při rovnosti podílůkte{ýkoliv z vlastníků, jednajících ve shodě a dohodě s
ostatními.
Dodavatelem je provozovatel vodovodu nebo kanalizace _ Vodrárenské sdružení Bechyňsko, na
kterého vlastník vodovodu nebo kanalizace (obec), přenesl svá práva a povinnosti stanovená zákonem
v uzavřené smlouvě o provozování vodovodu nebo kanalizace aje zéroveťtosobou, které krajský úřad
vydal povolení k provozování.

2. Měření dodávky a odečty měřidel
Právo na dodávku vody do připojeného pozemku nebo stavby vzniká uzavřením písemné smlouvy o
dodávce pitné vody z vodovodu.
Právo na odvádění odpadních vod vmiká uzavřením písemné smlouvy na odvádění odpadních vod

kanalizací.
Způsoby zjišťovánímnožstvíodebírané vody a množstvíodpadních vod jsou v souladu s $ 16 zákona
274/20A1 Sb., a to:
- odečtem vodoměru (vodné a stočnéve stejné výšijako vodné)
- použitím směrných ěísel dle vyhlášky ě.428 l200I Sb.
- přímým měřením odpadních vod
- samostatným měřením zdroje (stoěné)
Způsoby umísťovánívodoměrů jsou stanovovány v souladu s CSN 75 541I.

Množstvídodané vody měří provozovatel vodoměrem, kteý je stanoveným měřidlem v
souladu se zvláštními právními přepisy. Vodoměr není ve vlastnictví odběratele. osazení, údržbu a
qýměnu provádí provozovatel. Povinností odběratele je dodržet podmínky umístěnívodoměru
stanovené provozovatelem a odběratel je téžpovinen na jeho písemné vyzvání provést v přiměřené
lhůtě potřebné úpravy na připojeném pozemku či stavbě.
2. odběratel je povinen chránit vodoměr před poškozením,umožnit provozovateli přístup k
vodoměru abez zbyteénéhoodkladu mu oznámit závady v měření. Jakýkoliv zásah do vodoměru bez
souhlasu provozovatele je nepřípustný a provozovatel má právo vodoměr zajistit proti neoprávněné
manipulaci. Měřící zaÍizenimusíbý pracovníkům provozovatele přístupné a bez jeho svolení nesmí
bý přemístbváno. Pokudje umístěno v šachtě' musí bý šachta odvodněna. Provozovatel je oprávněn
v případě potřeby vyměnit bez souhlasu odběratele své měřící zařizeni namontované u odběratele.
1.
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3. Vodoměrem registrované množstvídodané vody je podkladem pro vyúčtování(fakturaci)

dodávky. Způsob určenímnožstvíodebírané vody, není-li osazen vodoměr, se stanoví podle směrných
číselročnípotřeby vody uvedených v pŤiloze č. 12 dle vyhlášky 428 l200I Sb'. Má-li odběratel
pochybnosti o správnosti měření nebo zjistí-li závadu, má právo písemně požádat, nejpozději však při
jeho výměně, ojeho přezkoušení. Provozovatelje povinenjeho písemné žádosti vyhovět a do 30 dnů
zajistit přezkoušení u autorizované zkušebny. odběratelje povinen poskytnout součinnost.
Podrobnosti včetně dalšíhopostupu po zjištění vysledků přezkoušení se stanoví v písemné dohodě
mezi odběratelem a provozovatelem.
4. odpadní vody měří odběratel vlastním měřícím zašizenim, jestliže to stanoví kanalizační
řád. Nenili množstvílypouštěných odpadních vod měřeno, předpokládáse, Že odběratel, kteý
odebírrá vodu z vodovodu' vypouští do kanalizace takové množstvívody' které podle zjištěnína
vodoměru nebo podle směrných číselročnípotřeby vody z vodovodu odebral' s připoětením množství
vody získanéz jiných zdrojů.
5. Nenili množstvísrrážkov'ých vod odváděných do jednotné kanalizace měřeno, vypočte se
toto množstvízpůsobem uvedeným v příloze č. 16 vyhlášky.
6. odečty měřidel provádí provozovatel dle svého odečtového harmonogramu. Pokud se
odběratel odečtu neúčastní,platí odečet provozovatele' V případě, Žev době provádění odečtu není
umožněn pracovníkovi provozovatele pro nepřítomnost odběratele přístup k měřidlu, wzve
provozovatel odběratele, aby do data stanoveného v písemné ýzvě, urěenou formou, nahlásil stav
měřidla' Pokud odběratel tak neučiní,má provozovatel právo stanovit a vyúčtovatspotřebu za dané
období ve ýši pruměmé denní spotřeby za předchozí období u odběratele, až do da|šíhoodečtu na
tomto místě.

3. Splnění dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod
Povinnost dodávky pitné vodyje splněna vtokem vody z vodovodu do vodovodní přípojky. odvedení
odpadních vod z připojeného pozemku nebo stavby je splněno okamžikem vtoku odpadních vod z
kanalizační přípoj ky do kan al i zace.

4. Yodné a stočné
Dodavatel má právo na úplatu za dodávku pitné vody _ vodné azaodvádéní odpadních vod - stočné'
l. Vodné je úplatou za pitnou vodu a za službu spojenou s jejím dodáním. Právo na vodné
vznikáltokem vody do potrubí napojeného bezprostředně za vodoměrem a není-li vodoměr, vtokem
vody do vnitřního uzátvěra připojeného pozemku nebo stavby, popřípadě do uzávěru hydrantu nebo

qýtokového stojanu.

2. Stočnéje úplatou za sluŽbu spojenou s odváděním a čištěním,případně zneškodňováním
odpadních vod. Právo na stoěné vzn1ká okamžikem Woku odpadních a srážkoqých vod do kanalizace.
3. Vodné a stočnése hradí v souladu se zákonem vjednosložkovénebo dvousložkové formě.
4. Dodavďel je povinen předložit odběrateli na jeho žádost qzpočet ceny pro vodné a stočné.

5.

Platby a doručování

1. Dodavatel má právo stanovit zá|ohoý způsob plateb až do ýše ceny Za pruměmou (popř.
oěekávanou) spotřebu za příslušnéobdobí a při změně ceny nebo výše odběru vody (vypouštění
odpadních vod) lyši zálohy automaticky tímto způsobem upravit. Vlastní požadavky odběratele na
zálohový, splátkový způsob platby, popř. jeho změny stejně jako aněny splatnosti faktur musí bý
předem písemně odsouhlaseny dodavatelem.
2. Dodavatelneodpovídá za škody a ušlý zisk, vmiklé nesprávným označenímplatby nebo
nedoručením platby třetí osobou.
3. Písemnosti jsou zasilátty na zasilací adresu plátce, určenou ve smlouvě odběratelem, s
vyjimkou písemnostíurčených přímo odběrateli. Doporučená zásilka se považuje za doručenou i v
případě, že došla na uvedenou adresu příjemce a tento si ji v úložnílhůtě nelyzvednul.
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míra znečištěníodpadních vod
i. Pitná voda dodávaná odběrateli vodovodem musí splňovat požadavky na zdravotní
nezávadnost pitné vody stanovené zvláštními právními předpisy (zákon ě.25a2a00 Sb.,o ochraně
veřejného zďravi, v platném zněni avyhláška č.25a20a4 Sb., kterou se stanoví hygienické poŽadavl<y
6. Jakost pitné vody a

na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, v platném zněni). Dodavatel je povinen
po zjištěnízhoršení jakosti dodávané pitné vody bez prodlení toto oznrámit vlastníkovi vodovodu.
odběrateli bude tato informace oznámenazpůsobem v místě obvyklém.
2. odpadní vody vypouštěné odběratelem do kanalizace musí splňovat míru znečištěnía

množstvístanovené v kanalizačním řádu a ve smlouvě' Jejich překročenímůžebý dodavatelem
pokutováno dle ěl. 10 ,,PodmíneK'. Není dovoleno vypouštět do kanalizace závadné látky ($ 39
zákona ě.25412001 Sb., o vodách, v platném znění) alátky, které dle kanalizaěního řádu nejsou
odpadními vodami.

7.Práva a povinnosti smluvních stran

1. Dodavatel nesmí pÍiuzavítánísmlouvy a po dobu jejího trvání jednat v rozporu s dobými
mraYy, zejména nesmí odběratele diskriminovat.
2. Dodavatel je povinen umožrrit připojení na vodovod či kanalizaci, pokud to umožňují

technické podmínky dané VSB a podmínky rozhodnutí obce..
3. Dodavatel je vuči odběrateli jediným nositelem odpovědnostivevztazích ýkajících se
dodávky pitné vody ěi odvádění odpadních vod, a to na základě smlouvy mezi dodavatelem a
vlastníkem vodovodu a kanalizace.
4. odběratel je povinen věrohodně prokéuat vlastnictví pozemku nebo stavby připojené na
vodovod nebo kanalizaci pro účelyuzavření smlouvy.
5. Výjimečně se strany mohou dohodnout, že odběratelem je třetí osoba, podle podmínek
určených dodavatelem a zákonem.
6. Pokud odběratel hodlá ukončit odběr vody, je povinen tuto skutečnost ozrámit dodavateli
písemně 15 dnů předem a umožnit jeho pracovníkůmprovést koneěný odeěet' případně demontáž
měřícího zaiizení. Neoznámí-li odběratel ukončeníodběru nebo neumožní-li dodavateli provedení
konečného odečtu a demontáž zaÍizení,jepovinen zaplatitvodné a stočnéaž do doby uzavření
smlouvy s noým odběratelem nebo do doby zastavení dodávky pitné vody.
7. odběratel nesmí přímo spojovat vnitŤní vodovod připojený na síťvodovodu pro veřejnou
potřebu s potrubím zásobovaným zjiného zdroje (např. ze studny, zásobnínádrŽe apod.) a přívod
vody přes spotřebiě spojovat s potrubím, jimž se odvádí odpadní voda. odběratel nesmí manipulovat s
uzÁvěrem na odboěení z vodovodu.
8. Nárok nauzavÍeni písemné smlouly o dodávce pitné vody nebo odvádění odpadních vod
kanalizací má odběratel pouze tehdy'je-lijeho pozemek nebo stavba připojena na vodovod nebo
kata|izaci v souladu s právními předpisy. Zároveň je podmínkou, že okolnosti, zakteých došlo k
povolení připojení na vodovod nebo kanalizaci, se nezrrrěnily natolik, Že nejsou splněny podmínky pro
uzavření této smlouvy na straně odběratele.
9. odběratel je povinen posk1.tnout dodavateli potřebnou majetkovou a technickou
dokumentaci objektů azařizeni v souvislosti se smlouvou, dále pak i údaje o rozdělení spotřeby na
domácnosti a ostatní a údaje o qýměře jednotliých druhů odkanalizovaných ploch pro ýpočet
množství srážkoých vod.
l0. V pffpadě změn smluvně sjednaných odběratelslďch poměru na odběrním místě při urěen í
vodného dle $ ió odst. 6 a stoěného dle $ 19 odst. 5 zákona (paušál), je odběratel povinen t;..to změny
poměrů neprodleně ohlásit dodavateli a smluvně upravit. Jestli_že tak neučiní'jedná se o odběry nebo
rypouštění v rozporu s uzavřenou smlouvou.
11. Pokud přípojka ptocbéní před připojením na vodovod nebo kanalizaci přes pozemek,
stavbu nebo přípojku jiného vlastníka (s qýjimkou veřejného prostranství), je odběratel povinen zajistit
výkon práv na těchto ěástech přípojky jako u pozemků a staveb ve svém vlastnictví. Pokud je
zásobováno přípojkou více vlastníků pozemků nebo staveb, pak se má za to' že odběratelem je
vlastnft prvního pozemku nebo stavby' ktený je na vodovod nebo kana|izaci připojen.
12. Dodavatel, jež pro vlastníka vodovodu nebo kanalizace zajišťuje udržování vodovodu
nebo kanalizacev dobrém stavebním stavu a plní povinnosti spojené s provozováním vodovodu a
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kanalizace (zjištění a odstranění havarijních a jiných poruch na vodovodu,kanalizaci nebo přípojkách ,
Zjištěnístavu vnitřního vodovodu nebo vnitřní kanalizace, spotřeby vody, kontrolu chodu fakturačního
měřidla, jeho montáže a demontiíže a kontrolního měření množstvía jakosti vypouštěných vod), je
oprávněn vstupovat na cizi pozemky nebo stavby, na nichž nebo pod nimi se vodovod nebo kanalizace
nacházi, má právo na pozemek či stavbu umísťovat tabulky vyznačujícípolohu vodovodu nebo
karralizace a odběratel je povinen mu to umožnit. Vstup je nutno předem oznámit, po ukončeníuvést
do předchozího stavu, pokud se s vlastníkem nedohodne jinak. Je nutno co nejméně omezovat
vlastníka nebo osoby, uživajícípozemek nebo stavbu' Pokud těmto osobám vznikne majetková újma'
mají právo na její niáhradu.
13. odběratel je povinen dodržovat podmínky smlouly při vypouštěníodpadních vod do
kanalizace.
14. Dodavatel je povinen informovat odběratele prostřednictvím obecního úřadu obce, v
jejimž obvodu zajištle provoz vodovodu nebo kanalizzce o skutečnostech uvedených v $ 36 odst' 3
zákona(zejména o technických požadavcích na přípojky, vnitřního vodovodu akanalizace' jakosti
dodávané pitné vody a maximální míře znečištěníodváděných odpadních vod, způsobu zjišťování
množstvíodebírané vody včetně stanovení způsobůumístěnívodoměrů, reklamačnímřádu, atd.).
15. odběratel podpisem smlouvy souhlasí, že dle příslušných ustanovení zákona č. 101/2000
Sb', o ochraně osobních údajů,v platném znění,je dodavatel správcem osobních údajů'které odběratel
uvedl v souvislosti s uzavřením smluvního vztahu. Poskýnuté osobní údaje dodavatelzpracovávápro
účelynezbytně nutné pro řádné plnění práv a povinností plyrroucích ztlzavřeného smluvního vztahu'
Dodavatel se zavazuje neuživatty.to osobní údaje pro jiné účelya téžneposlgrtnout je třetí osobě
vyjma případů'kdy je tato povinnost uložena právním předpisem. osobní údaje budou technicky a
organizačně zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k
osobním údajům' k jejich změně, zniéeníěiztrátě, neoprávněným přenosům' k jejich jinému
neoprávněnému zpracováni, jakož i k jinému znovŽiti osobních údajů.Tato povinnost platí i po
ukončenízptacování osobních údajů.Zpřístupněny mohou bý pouze vymezeným pracovníkům
dodavatele' kteří se pracovně zabyva1i smluvním váahem (obchodní oddělení, fakturace, pohledávky,
technické služby). osoby, které přicházejí do styku s osobními údaji, jsou povinny zachovávat
mlčenlivost o osobních údajícha o bezpeěnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo
zabezpečení osobních údajů.osobní údaje budou zpracovávÍnyjen po nezbytrrou dobu trvání
smluvního vrtahu a poté jen po dobu nezbýně nutnou pro vypořádání z tohoto vztahu. Po uplynutí
této doby pak pouze pro účelystatistiky a archivnictví. Dodavatel je připraven plnit veškeré další
povinnosti související s právem přístupu odběratele kjeho osobním údajůma právem na
jejich ochranu ve smyslu příslušných ustanovení zákona.
8. omezení nebo přerušení dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod
Dodavatel je oprávněn omezit nebo přerušit dodávku pitné vody z vodovodu a odvádění odpadních

vod kanalizací:
1. bez předchozího upozomění
-jen v případech živelni pohromy, při havárii vodovodu nebo kanalizace, vodovodní nebo kanalizaéní
přípojky nebo při možném ohrožení zdraví lidí nebo majetku. Toto přerušení nebo omezení dodávky
je dodavatel povinen bezprostředně oznámit dotčen;inn obcím. Tato povinnost se nevztahuje na
přerušení nebo omezení dodávky vody pouze havfuii vodovodní přípojky.
2. s oznámením alespoň 15 dnů předem
- v případech při provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních pracích
Dodavatel je oprávněn v případech uvedených pod odst. 1l a2l stanovit podmínky tohoto přerušení
nebo omezení aje povinen zajistitnáhradní zásobování pitnou vodou nebo náhradní odvádění
odpadních vod v mezích technických možnostía místníchpodmínek.
3. s ozrámením alespoň 3 dny předem
_ nevyhovuj e-li zaÍízeníodběratele technickým požadavkůmtaÝ9 že jakost vody ve vodovodu může
obrozit zdraví a bezpečnost osob a způsobit škodu na majetku
- neumožní-li odběratel dodavateli přístup k vodoměru, přípojce nebo zaÍízenívniřního vodovodu
nebo kanalizace podle podmínek uvedených ve smlouvě
_ bylo-li zjištěno neoprávněné připojení vodovodní čikanalizaěnípřípojky
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- neodstraníJi odběratel závady na vodovodní či kanalizační přípojce nebo na vnitřním vodovodu
nebo vnitřní kanalizaci, zjištěné dodavatelem ve lhůtě jím stanovené, která nesmí bý kratšítří dnů
- při prokrázání neoprávněného odběru vody nebo neoprávněného vypouštění odpadních vod
Náklady spojené s přerušením a obnovením dodávky ve všech těchto případech hradí odběratel podle
skutečných nríkladů,nejméně však 1.000,- Kč.
- v případě prodlení odběratele s placením podle sjednaného způsobu úhrady vodného nebo stoěného
po dobu delšínež 30 dnů Náklady spojené s vyjezdem pracovníků dodavatele za účelempřerušení
dodávky vody, i když k samotnému přerušení dodávky vody nedojde (např. úhrada na místě nebo
doloženíúhrady vodného aŽ 3 1. den po splatnosti sjednaného způsobu úhrady), hradí odběratel podle
skutečných nákladů' nejméně však 500,_ Kč. Náklady spojené s obnovením dodávky vody hradí
odběratel rovněž podle skutečných nákladů, nejméně však 500,- Kč. Dodavatel je povinen přerušit
dodávku vody, požádá-li o to odběratel z důvodu potřeby odstrarrění závadnavodovodní přípojce.
odběratel uhradí dodavateli v1'ričtovanénáklady spojené s tímto úkonem. Dodavatel dodávku obnoví
teprve tehdy, až odběratel uhradí veškeré náklady' související s uzavřením a movuobnovením této

dodávky'

9. Neoprávněný odběr vody a vypouštění odpadních vod
1.

Neoprávněným odběrem vody z vodovoduje odběr

:

- před vodoměrem

-bezuzavŤené písemné smlouly o dodávce vody nebo v rozporu s ní
- přes vodoměr, kteqý v důsledku zásahu odběratele odběr nezaznamenává nebo zaznamenává odběr

menší,nežje skutečný
- přes vodoměr' kteý odběratel nedostatečně ochrránil před poškozením
2. Neoprávněným vypouštěním odpadních vod do kanalizace je lypouštění :
-bezuzavÍenépísemné smlouvy o odvádění odpadních vod v rozporu s podmínkami stanovenými
kanalizačním řádem
- přes měřící zaÍizeni neschválené dodavatelem nebo přes měřící zatizení, které v důsledku zásabu
odběratele množstvi vypouštěných odpadních vod nezamanenávánebo zamamenává menší, neŽ je
skutečnémnožstvíodběratel je povinen nahradit dodavateli ztráý vzniklé podle
odstavců 1. a2' Způsob výpočtu těchto ztrát stanoví vyhláška.
10. Smluvní pokuty a náhrady škody při porušenísmluvních povinností

Dodavatel a odběratel si za porušení smloury nebo porušení,,Podmínek" sjednávají $rto smluvní
pokuty.
Dodavatel můžeodběrateli úětovat a tento je po jejím lyúčtovránípovinen zaplatit smluvní pokutu'
l.Smluvní pokuta se sjednává ve výši 5000,- Kě za každý jednotlivý případ při prvním
porušení (při každémdalšímporušení téhožustanovení nebo povinnosti odběratelem se minimálni
pokuta zvyšuje na pětinásobek pokuty pÍedcházqící), kdy odběratel:
a) provedl taková opatření, aby fakturačníměřidlo buď prutok nezaznamenávalo nebo jej
zaznamenávalo nesprávně ke škodě dodavatele, popřípadě užívá_livědomě nesprávně upraveného
fakturačníhoměřidla' jestliže fakturačníměřidlo poškodil nebo umožnil poškození zajištění(p1omby)
a neohlásil jeho nahodilé poškozerrí do tří dnů po tom, kdy je zjistil a dále fakturačníměřidlo používal
nebo fakuraění měřidlo přemístil z původníhoumístěníbez souhlasu dodavatele. Stejná pokuta se
vztahuje i na měřidla, která zaznamenávají množstvíodpadních vod vypouštěných do kanalizace,
respektive i průběh jejich l'ypouštění'
b) neumožnídodavateli přístup k přípojce nebo zaiizení vniřního vodovodu nebo kanalizace podle
podmínek uvedených ve smlouvě, případně k instalovaným měřícím přístrojům'
c) použil požárr;ríobtok vodoměru k jiným nežpožárnirn účelům,
d) bude zjištěno připojení vodovodní či kanalizaění přípojky bez souhlasu dodavatele,
e) umožnípřipojení dalšíhoodběratele na svoji přípojku bez výslovného souhlasu dodavatele'
f) neodstraní závady na vodovodní čikanalizačnípřípojce nebo na vniřním vodovodu či vnitřní
kanalizaci zjištěné dodavatelem ve lhůtějím stanovené, která nesmí bý kratší tří dnů,
g) převede právo z uzavřené smlouvy na dalšíhoodběratele bez souhlasu dodavatele,
h) neoprávněně manipuloval s uzivěrem na odboěení z vodovodu
i) záměrně uvedlnesprávně údaje ve smlouvě poškozujícíaoaavatete
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j) za vypouštěníávadných látek nebo látek, které dle kanalizaěního řádu nejsou odpadními vodami, a
to zakaždý zjištěný druh takovéto látky
k) za vypouštění odpadních vod dokanalizace ve vyššíkoncentraci nebo bilančníhodnotě znečištění
než bylo sjednáno
2' Smluvní pokuta se můževytrětovat zakaŽdé porušení smlouly a Všeobecných podmínek
nlášť. Iejí zaplacení nezbavuje odběratele povinnosti uhradit případně způsobenou škodu.
3.Dodavatel má rovněž narok na náhradu škody' vzniklou uvedením nesprávných údajů
odběratelem ve smlouvě.

4.odběratel má vůčidodavateli nárok na náhradu škody způsobenou porušením povinností
dodavatele nebo způsobenou provozÍlí činnostív souladu s příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku' Dodavatel však v souladu se zákonem neodpovídá za škody a ušlý zisk vzrriklé nedostatkem
tlaku vody při omezeném zásobování vodou pro poruchu na vodovodu, při přerušení dodávky
elektrické energie' při nedostatku vody nebo z důvodu, pro kteý je dodavatel oprávněn dodávku vody
přerušit nebo omezit.
5.odběratel' kt"ry hradí vodné nebo stoěné ve dvousložkové formě, je oprávněn dodavatele
požádat o slevu zpevné složky v případech nefunkčnosti vodovodu nebo kanalizace přesahajíci}4
hodin. Na základě žádosti odběratele poskytne dodavatel slevu z pevné složky, která bude rypočtena
jako qýše pevné složky v Kč/365 x počet zapoěaýchdnů přesahujicich24 hodin nefunkčnosti
vodovodu nebo kanalizace. Sleva z pevné sloŽky bude počítánaprokaždýpřípad nefunkčnosti
vodovodu nebo kanalizace y daném fakÍuraěním období.
11. Reklamace

odběratel má právo uplatnit odpovědnostzavady. Rozsah a podmínky odpovědnostizavady, způsob
a místo jejich uplatnění, věetně nároků vypl1ivajícíchztétoodpovědnosti je uveden v reklamačním
řádu, kte4ý vydal dodavatel. Reklamační řád je k dispozici na obecních úřadech, městshých úřadech, v
sídle vlastníka vodovodu nebo kanalizace a na kontaktních místech dodavatele.
12.

Platnost

Platnost těchto obchodních podmínek dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod, které byly
schválené valnou hromadou VSB dne 3 ' i 1 . 2008' se vztahuje na všechny smlouvy na dodávku pitné
vody a odvádění odpadních vod uzavřených mezi dodavatelem a odběratelem po ýše uvedeném datu
ajsou jejich nedílnou součástí.
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