
 

PŘÍLOHA Č. 4 
ke Smlouvě o odvádění a čištění odpadních vod a užívání čerpací jímky kanalizace č. ………………………. 

(dále jen „Smlouva“) 
 

Pokyny k měření vody spotřebované bez vypuštění do kanalizace 

 

 
1. V případě, kdy Uživatel oznámil Provozovateli, že vodu dodanou veřejným vodovodem zčásti 

spotřebuje bez vypuštění do kanalizace a toto množství je prokazatelně větší než 30 m
3
 za rok, 

má Uživatel právo na snížení účtovaného množství odvádění odpadních vod (čl. 7.6. Smlouvy). 
Uživatel je povinen příslušnou větev rozvodu vody, kterou je odváděna voda, jež je 
spotřebována bez vypouštění do kanalizace, opatřit na své náklady měřidlem, které bude 
stanoveným měřidlem podle zák.č. 505/1990 Sb., o metrologii., v platném znění. 

2. Uživatel je povinen zajistit, aby měřidlo bylo osazeno v souladu s platnými právními předpisy 
osobou, která k tomu má příslušné oprávnění. Po osazení měřidla je Uživatel povinen tuto 
skutečnost oznámit Provozovateli. Provozovatel na místě zkontroluje správnost připojení 
měřidla, zjistí, zda má platné úřední ověření a jednotlivé části měřidla zajistí plombami proti 
neoprávněné manipulaci. 

3. Stanovené měřidlo podléhá úřednímu ověření. Uživatel je povinen na své náklady zajistit, aby 
měřidlo mělo platné úřední ověření po celou dobu trvání smlouvy. Na vyžádání je Uživatel 
povinen toto úřední ověření Provozovateli doložit. 

4. Odběratel je povinen měřidlo zajistit proti neoprávněné manipulaci, chránit ho před poškozením 
(zejm. před zásahem jiné osoby, působením mechanické síly, ohněm, mrazem apod.).  

5. Uživatel je povinen zajišťovat servis a údržbu měřidla v souladu s právními normami a umožnit 
Provozovateli kontrolní prohlídky tohoto měřidla po celou dobu platnosti Smlouvy. Pokud 
příslušná větev rozvodu vody, na které je osazeno měřidlo, nevyhovuje požadavkům pro 
měřidla, je Uživatel povinen na vyzvání Provozovatele provést v přiměřené lhůtě potřebné 
úpravy. 

6. Má-li Provozovatel pochybnosti o správnosti měření nebo zjistí-li závadu na měřidle ve 
vlastnictví Uživatele, má právo požádat o jeho přezkoušení. 

7. Pokud je potřeba měřidlo demontovat za účelem úředního ověření, je Uživatel povinen o této 
skutečnosti informovat Provozovatele. Před demontáží je Provozovatel povinen ověřit 
neporušenost plomb a zajistit odečet měřidla. Po získání platného úředního ověření měřidla je 
Uživatel povinen zajistit na své náklady zpětné osazení měřidla a tuto skutečnost neprodleně 
oznámit Provozovateli. Provozovatel zkontroluje nové úřední ověření, správnost připojení 
měřidla, zajistí měřidlo plombami proti neoprávněné manipulaci a zaznamená nový stav měřidla. 

8. Za období, kdy je měřidlo demontováno, nebude množství spotřebované bez vypuštění do 
kanalizace zohledňováno při účtování celkového množství odvádění odpadních vod a při výpočtu 
stočného. 

9. Uživatel je povinen nahlásit stav měřidla Provozovateli platný k 31. lednu každého roku. 
 
 
 
 

 
V Hudlicích dne……………………………                                    podpis uživatele…………………………………………….. 

 
 
 
 


