
 
 

Podmínky dodávky vody z veřejného vodovodu v obci 

Hrádek 
 

 
Podmínky, za kterých vlastník vodovodu Obec Hrádek (dále jen 
"vlastník") dodává pitnou vodu odběrateli, se řídí smlouvou o dodávce 
pitné vody a odvádění odpadních vod, uzavřenou mezi vlastníkem a 
odběratelem (dále jen "smlouva"), a dále těmito podmínkami a 
příslušnými právními předpisy. 
 
1) Každá fyzická nebo právnická osoba, která hodlá napojit stavbu či 
pozemek ve svém (spolu)vlastnictví na vodovod pro veřejnou potřebu v 
obci Hrádek (dále jen "odběratel"), předloží vlastníkovi žádost o zřízení 
vodovodní přípojky a přihlášku k odběru. 
 
2) Smluvní vztah mezi vlastníkem a odběratelem vznikne až uzavřením 
smlouvy. V případech vyžadujících stanovení zvláštních podmínek je 
vlastník oprávněn podmínit potvrzení přihlášky její doplněním 
samostatnou přílohou. 

 
3) Odběratel je povinen bez zbytečného odkladu (nejpozději však do 15 
dnů) písemně oznámit vlastníkovi všechny změny údajů uvedených ve 
smlouvě. 
 
4) Má-li odběratel pochybnosti o správnosti měření nebo zjistí-li závadu 
na vodoměru, má právo požádat o jeho přezkoušení. Toto právo lze 
uplatnit nejpozději při výměně vodoměru. Žádost o přezkoušení 
vodoměru nezprošťuje odběratele povinnosti zaplatit vystavenou fakturu 
za vodné. Vlastník je povinen na základě písemné žádosti odběratele do 
30 dnů ode dne doručení žádosti zajistit přezkoušení vodoměru u 
subjektu oprávněného provádět státní metrologickou kontrolu měřidel, 
přičemž odběratel je povinen poskytnout vlastníkovi k odečtu i výměně 
vodoměru nezbytnou součinnost. Výsledek přezkoušení oznámí vlastník 
neprodleně písemně odběrateli. Zjistí-li se při přezkoušení vodoměru 
vyžádaném odběratelem, že: 
a) údaje vodoměru nesplňují některý z požadavků stanovených zvláštním 
právním předpisem, vodoměr se považuje za nefunkční; stanovení 
množství dodané vody se v tom případě provádí podle skutečného odběru 
ve stejném období roku předcházejícímu tomu období, které je 
předmětem reklamace nebo žádosti o přezkoušení vodoměru. V případě, 
že takové údaje nejsou k dispozici, nebo jsou zjevně zpochybnitelné, 
stanoví se množství dodané vody podle následného odběru ve stejném 
období roku nebo podle směrných čísel spotřeby vody, pokud se vlastník 
s odběratelem nedohodne jinak, 
 b) údaje vodoměru splňují požadavky stanovené zvláštním právním 
předpisem, hradí náklady spojené s výměnou a přezkoušením vodoměru 
odběratel, 
 c) pozbylo platnosti ověření vodoměru podle zvláštního právního 
předpisu, považuje se vodoměr za nefunkční; stanovení množství dodané 
vody se v případě nesouhlasu odběratele provede postupem uvedeným v 
písmenu a), 
 d) vodoměr je nefunkční, hradí náklady spojené s jeho výměnou a 
přezkoušením vlastník. 
 
5) Odběratel je povinen chránit měřící zařízení před poškozením (zvláště 
mrazem) a zničením a ihned hlásit vlastníkovi závady, které zjistí na 
měřícím zařízení, jinak odpovídá za škodu vzniklou nesplněním 
kterékoliv z těchto povinností. Měřící zařízení musí být pracovníkům 
vlastníka přístupné a bez svolení vlastníka nesmí být přemisťováno. 
Pokud je měřící zařízení umístěno v šachtě, tato musí být odvodněná a 
rovněž přístupná pro provádění odečtů stavu. V případě poškození 
vodoměru vlastník vyfakturuje odběrateli náklady spojené s výměnou a 
bude požadovat úhradu nákladů vzniklých opravou a cejchováním 
měřícího zařízení (nebo úhradu nového měřícího zařízení). Spotřeba 
vody bude do okamžiku výměny nového vodoměru vypočtena podle 
příslušných právních předpisů. 
 
6) Je-li odběratel v době odečtu měřícího zařízení nepřítomen a nelze-li 
z tohoto důvodu provést odečet, je povinen na zvláštním tiskopise 
nahlásit vlastníkovi přesný stav počitadla měřícího zařízení do 5 dnů. 
Tiskopis k ohlášení stavu vodoměru zanechá u odběratele pracovník 
provádějící odečet. 
 
7) Pokud odběratel hodlá ukončit odběr vody, je povinen tuto skutečnost 
oznámit vlastníkovi písemně nejpozději 14 dnů předem a umožnit jeho 
pracovníkům provést konečný odečet, případně demontáž zařízení na 
náklady odběratele. Neumožní-li odběratel vlastníkovi po  

 
 
 
 
 
 
jeho opakované písemné výzvě, přístup k vodoměru, k provedení 
konečného odečtu, je vlastník podle zákona oprávněn přerušit nebo 
omezit dávku vody do místa plnění.  
 
8) Faktury za vodné se vystavují na základě odečtů stavu vodoměru, které 
probíhají podle odečtových cyklů stanovených vlastníkem (zpravidla 
jednou ročně). Cenu vodného stanoví vlastník způsobem uvedeným ve 
smlouvě. 
 
9) V případě, že se odběratel ocitne v prodlení delším než 30 dnů se 
zaplacením vodného, je vlastník oprávněn přerušit nebo omezit dodávku 
vody do místa plnění. 
 
10) Pokud byla odběrateli z důvodů uvedených v § 9 odst. 6 písm. b) až 
g) zákona č. 274/2001 Sb. přerušena nebo omezena dodávka vody, je 
povinen uhradit náklady s tím spojené, jakož i náklady spojené s 
obnovením dodávky vody do místa plnění. Obnovení dodávek bude 
realizováno až poté, co odpadnou důvody, pro něž byla přerušena nebo 
omezena dodávka vody. 
 
11) Odběratel je oprávněn odebírat vodu dle svých potřeb s omezením na 
jmenovitý průtok vodoměru. Je při tom povinen dbát předpisů a 
ustanovení vydaných k zajištění správné funkce vnitřního vodovodu a 
jeho součástí a řídit se pokyny vlastníka. Vlastník má právo kdykoliv 
provést prohlídku a kontrolu odběrného místa za účelem, zda nejsou 
v rozporu s technickými normami a připojovacími podmínkami. 
 
12) Případy neoprávněného odběru vody z vodovodu jsou vymezeny v § 
10 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb. a jsou jedním z důvodů, pro které je 
vlastník oprávněn přerušit nebo omezit dodávku vody do místa plnění. 
Tím není dotčena odpovědnost odběratele za přestupek, jakož i jeho 
povinnost nahradit vlastníkovi vzniklé ztráty.  
  
 
                                                                                                                   


