
SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍ VODY č. ……../2021

Smluvní strany:

Dodavatel:

Obec Nasavrky
se sídlem: Nasavrky 31, 565 01 Choceň
IČO: 00854000
DIČ: CZ00854000
zastoupena: Jiřím Součkem, starostou obce
datová schránka: dgva3se
e-mail: obec@nasavrkyuo.cz
telefon: 776 386 111
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu 90024611/0100

Odběratel:

.…………………………………
rodné číslo: …………………………..
trvalé bydliště: ……………………….
datová schránka: …………………….
e-mail: ……………………………….
telefon: ………………………………
Bankovní spojení: …………………...

uzavírají  dle  § 8 odst.  17 zákona č.  274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích ve znění
pozdějších předpisů tuto smlouvu o odvádění odpadní vody (dále jen smlouva):

I.

Předmětem této smlouvy je úprava vztahů, práv a povinností mezi dodavatelem (poskytovatel
služby) zajišťujícím odvod odpadních vod a odběratelem (odběratel služby) jako producentem
odpadních vod při odvádění a čistění odpadních vod (dále jen odpadní vody) prostřednictvím
kanalizace  pro  veřejnou  potřebu  označené  jako  „Splašková  kanalizace  a  ČOV pro  obec
Nasavrky“  (dále  jen  Kanalizace  Nasavrky),  jejímž  vlastníkem je  obec  Nasavrky,  IČO:
00854000, se sídlem: Nasavrky 31, 565 01 Choceň a jejímž provozovatelem je rovněž obec
Nasavrky, IČO: 00854000, se sídlem: Nasavrky 31, 565 01 Choceň
 pro rodinný dům č. p. ……. v obci Nasavrky (dále jen připojený objekt).

Odběratel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem připojeného objektu č.p.  ………. a
gravitační kanalizační přípojky DN 160 pro připojený objekt (dále jen přípojka). 

Odběratel  prohlašuje,  že  v připojeném  objektu  je  ……... trvale  připojených  osob.
Odběratel  se  zavazuje,  že,  dojde-li  ke změně počtu  připojených osob nebo délky užívání
objektu,  ohlásí odběratel  tuto změnu do 10 dnů dodavateli,  který ji potvrdí.   Ohlášení lze
provést osobně, písemně, e-mailem nebo přes datové schránky.

II.

Dodavatel se zavazuje za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy,
platným kanalizačním řádem a smlouvou odebírat  od odběratele odpadní vodu, tuto vodu
odvádět  a  následně  zajistit  její  čistění  v souladu  s vydanými  správními  rozhodnutími  a
obecnými právními předpisy na ČOV Nasavrky.   



Limity  množství  a  znečištění  vypouštěné  odpadní  vody  jsou  stanoveny  v souladu
s Kanalizačním  řádem  obce  Nasavrky.  Množství  odpadních  vod  je  limitováno  kapacitou
kanalizační přípojky.  Do veřejné kanalizace lze vypouštět  pouze odpadní vody,  které jsou
splaškovými odpadními vodami ve smyslu § 16 písm. b) vyhlášky č. 428/2001 Sb., v platném
znění. 

Odpadní vody odváděné k předání nesmí procházet septikem, žumpou či jinou nádrží.
Předávané odpadní vody nesmí obsahovat srážkové a jiné povrchové či podzemní vody, vodu
z bazénů, zvláště nebezpečné závadné látky, nebezpečné závadné látky a další látky zakázané
Kanalizačním řádem obce Nasavrky. Při porušení tohoto ustanovení je dodavatel oprávněn
odvádění  odpadních  vod  omezit  či  přerušit  v rozsahu  potřebném pro  zajištění  řádného  a
plynulého fungování Kanalizace Nasavrky a navazující čistírny odpadních vod.

Vnitřní  kanalizace a  přípojka musí  být  provedeny jako vodotěsné tak,  aby nemohlo
docházet k úniku odpadních vod do okolí a ani k průsaku podzemních a balastních vod do
kanalizace.

Odběratel  je  povinen  umožnit  dodavateli  přístup  k  přípojce  na  základě  oznámení
odběrateli zaslaného odběrateli e-mailem na adresu uvedenou v záhlaví nebo poštou ve lhůtě
minimálně  15  dnů  předem.  Je-li  tento  přístup  nezbytný  pro  zajištění  řádného  chodu
(nepředpokládaná údržba,  oprava,  kontrola  ap.)  kanalizace Nasavrky,  je odběratel  povinen
tento přístup umožnit bezodkladně. Tímto ustanovením nejsou dotčena jiná smluvní ujednání.

Dodavatel je oprávněn kontaktovat odběratele na telefonním čísle uvedeném v záhlaví
formou telefonického hovoru nebo sms zprávy zejména v případech, kdy je třeba odběratele
urgentně informovat o havarijním stavu či sjednat termín návštěvy dle smlouvy.

III.

Odběratel se zavazuje platit dodavateli za odvedenou odpadní vodu (dále jen stočné)
v souladu a za podmínek stanovených touto smlouvou. Ke stočnému je dodavatel oprávněn
připočítat DPH v souladu s platnými právními předpisy.

Stočné  je  jednosložkové  a  je  stanoveno  jako  součin  odvedené  odpadní  vody  a
jednotkové sazby za odvedenou odpadní vodu. 

Množství  odpadních  vod  není  měřeno.  Vzhledem k možnosti  odběru  vody z jiných
neměřených zdrojů se množství vypouštěných odpadních vod stanoví na základě směrných
čísel roční spotřeby vody stanovené zákonným předpisem.

Jednotkovou sazbu za odvedenou odpadní vodu stanoví každoročně Zastupitelstvo obce
Nasavrky postupem dle obecně platných právních předpisů a zveřejní ji na úřední desce obce
Nasavrky a na webových stránkách obce Nasavrky. Při změně sazby v průběhu fakturovacího
období se stočné stanoví poměrně.

Stočné je splatné 1x ročně, a to na základě faktury vystavené dodavatelem se splatností
15  dnů od odeslání  na  adresu  odběratele  uvedenou  v záhlaví  (obvykle  v  prosinci).  Má-li
odběratel  zřízenu  datovou  schránku,  může  dodavatel  doručovat  jejím  prostřednictvím.
Zálohy se neplatí. 

Stočné  lze  platit  buď  bezhotovostním  převodem  na  účet  s variabilním  symbolem
uvedeným na faktuře anebo hotově v pokladně Obecního úřadu Nasavrky.

Odběratel  je  oprávněn  fakturu  reklamovat.  Reklamaci  je  povinen  uplatnit  bez
zbytečného odkladu poté, co měl možnost takovou vadu zjistit, a to písemně u dodavatele.
Uplatní-li  odběratel  reklamaci  po  splatnosti  reklamované  faktury,  je  reklamovaná  faktura
splatná v původním termínu splatnosti. Vznikne-li chyba ve fakturované částce, mají smluvní
strany nárok na vyrovnání nesprávně účtované částky. Vznikne-li odběrateli přeplatek, bude
mu vrácen na účet,  který uvede v reklamaci,  případně hotově v pokladně Obecního úřadu
Nasavrky.

IV.

Dodavatel prohlašuje, že v souladu s čl. I je vlastníkem a oprávněným provozovatelem
Kanalizace Nasavrky.



 

V.

Pro případ prodlení kterékoliv ze smluvních stran s plněním peněžitého závazku podle
této smlouvy, se povinná smluvní strana zavazuje zaplatit oprávněné smluvní straně za každý
den prodlení úrok z prodlení ve výši stanovené zákonem a tímto sjednanou smluvní pokutu ve
výši 0,05% za každý den prodlení.
Odběratel se zavazuje zaplatit dodavateli smluvní pokutu provozovateli ve výši 5 000,- Kč:

a) v případě neoprávněného vypouštění odpadních vod do Kanalizace Nasavrky,
b) znemožnění přístupu ke kanalizační přípojce,
c) vypouštění odpadních vod v rozporu s čl. II.

Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 15 dnů od odeslání písemné výzvy
dodavatele. Peníze poukázané odběratelem se přednostně užijí na úhradu smluvní pokuty a
úroků z prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné smluvní strany
na náhradu škody, včetně náhrady přesahující smluvní pokutu. Náhradou škody jsou i náklady
spojené se zjišťováním neoprávněného vypouštění odpadních vod. 

VI.

(1) Dodavatel  je  správcem  osobních  údajů  odběratele  uvedených  v položce  odběratel
v záhlaví  této  smlouvy  (jméno,  příjmení,  titul,  pokud  jej  odběratel  uvede,  datum
narození, bydliště, identifikátor datové schránky, e-mail a telefon ve smyslu zák. č.
101/2000  Sb.  o  ochraně  osobních  údajů  a  o  změně  některých  zákonů,  ve  znění
pozdějších předpisů (dále jen Zákon). Dodavatel prohlašuje, že je správcem osobních
údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
(EU)  2016/679  ze  dne  27.  4.  2016  o  ochraně  fyzických  osob  v souvislosti  se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen Nařízení).

(2) Dodavatel prohlašuje a odběratel,  který je fyzickou osobou, bere na vědomí, že od
uzavření smlouvy bude dodavatel pro účely plnění smlouvy, ve smyslu čl. 6 odst. 1
písm.  b)  Nařízení  zpracovávat  osobní  údaje  odběratele,  a  to  v rozsahu  uvedeném
v prvém odstavci tohoto článku, a dále údaje uvedené v třetím odstavci tohoto článku.
Tyto  údaje  budou  evidovány  tak,  jak  jsou  uvedeny  v této  smlouvě  a  mohou  být
měněny na  základě  buď ohlášení  odběratele,  nebo  na  základě  veřejně  dostupných
registrů a evidencí, informací od orgánů státní správy, na základě zvláštních právních
předpisů nebo na základě zjištění dodavatele. Osobní údaje budou zpracovávány po
dobu platnosti  smlouvy,  resp.  po dobu trvání  právních následků smlouvy,  resp.  po
dobu, kterou stanoví zákon (např. zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb.).

(3) Dodavatel dále eviduje adresní místo odběru,  č. bankovního účtu odběratele a veškeré
údaje týkající se odběrného místa, které je předmětem smlouvy.

(4) Dodavatel bude tyto údaje využívat pro naplnění této smlouvy a v nezbytném rozsahu
pro  zajištění  provozu,  údržby,  oprav  a  rozvoje  Kanalizace  Nasavrky.  Dodavatel
poskytne  osobní  údaje  odběratele  státním  orgánům  a  dalším  subjektům  v rámci
uplatnění zákonem stanovených práv a plnění zákonem stanovených povinností, a to
zejména  soudům,  orgánům  činným  v trestním  řízení  a  správním  orgánům.  Jiným
subjektům  je  dodavatel  oprávněn  osobní  údaje  dle  smlouvy  poskytnout  jen
s písemným souhlasem odběratele.

(5) Zpracovávat  osobní  údaje  dle  smlouvy  jsou  oprávněny  jen  osoby  pověřené
dodavatelem, které jsou seznámeny s ustanovením § 15 Zákona. Veškeré osobní údaje
dle této smlouvy budou uloženy výlučně tak, aby k nim neměla přístup jiná osoba než
osoba oprávněná k jejich zpracování.

(6) Odběratel  jako  subjekt  údajů  má  právo  získat  od  dodavatele  potvrzení  o  jeho
evidovaných osobních údajích a dále na tyto informace:

a. účel zpracování,



b. kategorie dotčených údajů,
c. příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly a případně budou osobní údaje

zpřístupněny,
d. předpokládaná doba uložení osobních údajů.

Dodavatel  poskytne  odběrateli  tyto  údaje  a  informace  bez  zbytečného  odkladu,
nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu může dodavatel
v případě  potřeby  a  s ohledem  na  počet  žádostí  prodloužit  o  další  dva  měsíce.
Dodavatel informuje odběratele o takovém prodloužení s uvedením důvodů nejpozději
do konce prvního měsíce. Informace se odběrateli předávají v takové formě (písemně
nebo prostřednictvím datové schránky), v jaké o ně požádal.

(7) Odběratel má právo požádat dodavatele, aby opravil jeho nepřesné osobní údaje, má
právo požádat o výmaz jeho osobních údajů, jsou-li splněny podmínky dle čl. 17 odst.
1 Nařízení, a má právo požádat o omezení zpracování osobních údajů, jsou-li splněny
podmínky dle čl. 18 odst. 1 Nařízení. Dodavatel je povinen této žádosti vyhovět nebo
ji zamítnout a odběrateli sdělit důvody zamítnutí bez zbytečného odkladu, nejpozději
do  1  měsíce  od  doručení  žádosti.  Tuto  lhůtu  může  dodavatel  v případě  potřeby a
s ohledem  na  počet  žádostí  prodloužit  o  další  dva  měsíce.  Dodavatel  informuje
odběratele  o  takovém  prodloužení  s uvedením  důvodů  prodloužení  nejpozději  do
konce  prvního  měsíce.  Žádost  dle  tohoto  odstavce  je  nutno  podat  písemně  nebo
prostřednictvím datové schránky.

(8) Pokud odběratel nebude spokojen s postupem dodavatele dle odst. 6 nebo 7 tohoto
článku je oprávněn podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů a případně podat
návrh k soudu.

(9) Úkony dle odst. 6 a 7 tohoto článku činí dodavatel bezúplatně vyjma případů, kdy jsou
žádosti podané odběratelem zjevně bezdůvodné nebo nepřiměřené, zejména proto, že
se opakují. Pak je dodavatel oprávněn buď odběrateli uložit úhradu vzniklých nákladů,
nebo úkon odmítne.

(10) Pokud bude mít dodavatel pochybnosti o totožnosti odběratele žádajícího o úkony
dle odst. 6 nebo 7 je oprávněn jej vyzvat, aby svou totožnost prokázal anebo, aby
svou písemnou žádost opatřil svým ověřeným podpisem.

(11) V případě, že by došlo k porušení zabezpečení osobních údajů a tento případ bude
mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody odběratele, oznámí dodavatel toto
porušení bez zbytečného odkladu odběrateli.

VII.

Odběratel bere na vědomí, že dle zákona č. 106/1999 Sb. je na vyžádání povinen tuto
smlouvu zveřejnit.

VIII.

Smlouva  se  uzavírá  na  dobu  neurčitou.  Smluvní  strany  jsou  oprávněny  smlouvu
vypovědět  s 3  měsíční  výpovědní  lhůtou,  která  začíná  běžet  prvním  dnem  měsíce
následujícím  po  měsíci,  v kterém  byla  výpověď  doručena  protistraně.  Kterákoliv  ze
smluvních  stran  je  oprávněna  od  smlouvy odstoupit  jen  v případech  stanovených  obecně
závaznými právními předpisy.

Uzavřením nové  smlouvy o  odvádění  odpadních  vod stávající  smlouva  zaniká  a  je
nahrazena touto novou smlouvou.

Pro účely fakturace stočného za odvedení odpadních vod poskytnuté odběrateli případně
přede dnem účinnosti  této smlouvy v místě dle čl.  I  prohlašuje odběratel,  že předmět této
smlouvy byl plněn již přede dnem účinnosti této smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že
toto plnění nebylo v rozporu s oprávněnými zájmy žádné ze smluvních stran a považují je za
plnění dle této smlouvy.

Věci touto smlouvou neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy.



Jakékoliv změny této smlouvy lze činit pouze písemnou formou.
Odběratel  se  zavazuje  oznámit  dodavateli  bez  zbytečných  odkladů  změny  údajů  o

odběrateli ve smlouvě uvedené.
Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné

vůle, žádná z nich ji neuzavírala v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz
toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních (1x odběratel, 1x dodavatel).

V Nasavrkách dne …………….. ........................................
Jiří Souček, starosta obce

V ……………………………. dne …………… ................................................
odběratel


	Obec Nasavrky

