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                                                                                           čp. 

Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod a užívání čerpací jímky kanalizace 

č. 

uzavřená dle zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých 

zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva zemědělství 

č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a 

o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

Smlouva), mezi: 

 

Vlastník a provozovatel kanalizace: Obec Hudlice 

 se sídlem Hudlice, Jungmannova 355, PSČ 267 03 

 IČ 00233285, DIČ CZ00233285 

 e-mail podatelna@obec-hudlice.cz 

 identifikátor datové schránky m84bs9p 

 zastoupená Pavlem Hubeným, starostou obce 

 bankovní spojení Česká spořitelna, a.s., pobočka Beroun 

 číslo účtu 0363704349/0800 

dále jen „Provozovatel“ 

a 

Uživatel:  

Jméno a příjmení :  

Datum narození :  

Obec, ulice, PSČ :  

E-mail :  

Identifikátor datové schránky : 

Bankovní spojení : 

Číslo účtu : 

Doručovací adresa: (pokud je odlišná od bydliště) 

Počet trvale připojených osob:  

Skutečný počet uživatelů Nemovitosti:  

 

dále jen „Uživatel“ 

 

společně dále jen „Smluvní strany“. 
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Článek I. 
Základní ustanovení 

1.1. Uživatel prohlašuje, že je vlastníkem / spoluvlastníkem nemovitosti číslo popisné • stojící na pozemku 

parcelní číslo st. • v katastrálním území a obci Hudlice (tato nemovitost dále jen “Nemovitost“). 

1.2. Provozovatel prohlašuje, že je vlastníkem a provozovatelem tlakové splaškové kanalizace, na kterou je 

možné připojit Nemovitost. 

1.3. Základní údaje o Nemovitosti, počtu osob užívajících Nemovitost a další rozhodné skutečnosti jsou 

uvedeny v Prohlášení uživatele, které tvoří Přílohu č.1 k této Smlouvě. Uživatel se zavazuje jakoukoliv 

změnu údajů uvedených v Prohlášení uživatele neprodleně oznámit Provozovateli.  

Článek II. 

Předmět smlouvy 

2.1. Předmětem této smlouvy je úprava vztahů mezi Provozovatelem a Uživatelem při odvádění odpadních 

vod tlakovou kanalizací z Nemovitosti. 

2.2. Smluvní strany se dohodly na připojení Nemovitosti na kanalizaci za podmínek stanovených touto 

smlouvou, Provozním řádem a Kanalizačním řádem. Provozní a Kanalizační řád je umístěn na 

internetových stránkách obce Hudlice (www.obec-hudlice.cz) a dále k nahlédnutí v listinné podobě na 
Obecním úřadu Hudlice. Uživatel podpisem na této smlouvě potvrzuje, že se s obsahem Kanalizačního a 

Provozního řádu seznámil, porozuměl jim a souhlasí s nimi.  

2.3. Provozovatel se zavazuje zajistit pro Uživatele odvádění odpadních vod kanalizací, Uživatel se zavazuje 
vypouštět odpadní vody do kanalizace a hradit Provozovateli úplatu za odvádění odpadních vod podle 

této Smlouvy. 

Článek III. 
Kanalizační přípojka  

3.1. Kanalizační přípojka se skládá celkem ze tří částí: 

a) gravitační část přípojky představuje potrubí odvádějící splaškové vody z Nemovitosti do domovní 

čerpací jímky a vede od vyústění vnitřní kanalizace stavby až k domovní čerpací jímce (dále jen 
„Gravitační část přípojky“), 

b) domovní čerpací jímka, jejíž nedílnou součástí je řídící jednotka (dále jen „Čerpací jímka“), 

c) výtlačné potrubí podružného řadu představuje potrubí, kterým jsou odpadní vody dopravovány 

dále do kanalizační stoky a které vede od domovní čerpací jímky až k zaústění do stokové sítě (dále 

jen „Výtlačné potrubí“). 

 

Článek IV. 
Vlastnické právo, práva a povinnosti spojená s údržbou a opravami 

4.1. Vlastníkem Gravitační části přípojky je Uživatel. 

4.2. Veškerou údržbu a opravy Gravitační části přípojky provádí na svůj náklad Uživatel. 
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4.3. Čerpací jímka a Výtlačné potrubí jsou ve vlastnictví Provozovatele. 

4.4. Náklady spojené s běžnou údržbou a opravy vzniklé vadami na Čerpací jímce a Výtlačném potrubí hradí 

Provozovatel. 

4.5. Při užívání Kanalizační přípojky a Čerpací jímky je Uživatel povinen řídit se Pokyny k používání Kanalizační 

přípojky a Čerpací jímky (dále jen „Pokyny k užívání kanalizační přípojky“), které tvoří přílohu č.2 k této 

smlouvě. Uživatel podpisem Smlouvy potvrzuje, že se s obsahem Pokynů k užívání kanalizační přípojky 
seznámil a porozuměl jim. 

4.6. Náklady spojené s opravami Čerpací jímky a Výtlačného potrubí v důsledku nedodržení ustanovení 

Smlouvy, Kanalizačního řádu nebo Pokynů k užívání kanalizační přípojky ze strany Uživatele, jakož i 
v důsledku mechanického poškození, krádeže, poškození vodou či přepětím, hradí Uživatel. 

Článek V. 

Napájení Čerpací jímky elektrickou energií 

5.1. Napájení Čerpací jímky je realizováno Uživatelem na jeho náklad na základě pokynů Provozovatele. 

Pokyny provozovatele pro připojení elektrické energie jsou součástí Pokynů k užívání kanalizační 
přípojky. 

5.2. Údržbu a opravy napájení elektrickou energií hradí Uživatel. 

5.3. Náklady na elektrickou energii pro provoz Čerpací jímky hradí Uživatel. 

Článek VI. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

6.1. Uživatel se zavazuje v souladu s touto smlouvou napojit Nemovitost a případné další objekty, které tvoří 
s Nemovitostí jeden funkční celek a v kterých vznikají odpadní vody, na obecní kanalizaci a ukončit 

jakoukoliv jinou likvidaci odpadních vod.  

6.2. Smluvní strany jsou povinny při odvádění a čištění odpadních vod řídit se touto Smlouvou, Provozním 
řádem a Kanalizačním řádem. 

6.3. Uživatel se touto smlouvou zavazuje do odběrného místa vypouštět odpadní vody prostřednictvím 

vnitřní kanalizace přímo, nikoli přepadem či odtokem z fekálních jímek, septiků či jiných nádrží. Dále se 
uživatel zavazuje, že bude vypouštět pouze odpadní vody splňující limity znečištění uvedené v 

Kanalizačním řádu a že zajistí, aby do Čerpací jímky nenatékaly jiné než odpadní vody. 

6.4. Je zakázáno do kanalizace vypouštět závadné látky, které nejsou odpadními vodami. Základní výčet 
těchto látek je uveden v Pokynech k užívání kanalizační přípojky. 

6.5. Uživatel je povinen zajistit trvale přístupnost k Čerpací jímce a neprovádět zásahy do jejího napájení. 

Uživatel se zavazuje po dohodě umožnit provozovateli přístup k Čerpací jímce, která je umístěna na 
pozemku Uživatele.  

6.6. Uživatel je povinen informovat Provozovatele o přerušení napájení Čerpací jímky z vlastního popudu 

delší než 24 hodin (např. opravy a rekonstrukce rozvodů elektrického vedení) ve lhůtě ne kratší než 7 
kalendářních dní. 

6.7. Uživatel je povinen nahlásit zjištěnou závadu či nestandardní fungování Čerpací jímky odpovědné osobě 
Provozovatele uvedené v Pokynech k užívání kanalizační přípojky. Závady a poruchy jsou vedeny v Knize 

poruch.  
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6.8. Provozovatel je povinen bez zbytečného prodlení odstranit zjištěné a nahlášené závady Čerpací jímky a 
Výtlačného potrubí. 

6.9. Provozovatel je povinen odstranit závadu Čerpací jímky nebo Výtlačného potrubí do 24 hodin od 

nahlášení závady Uživatelem, nedohodne-li se s Uživatelem jinak a nejedná-li se o závadu, která 
objektivně vyžaduje delší dobu opravy. Uživatel je povinen poskytnout Provozovateli nezbytnou 

součinnost k zajištění odstranění závady. V případě, že Provozovatel závadu v uvedené lhůtě neodstraní, 

je Provozovatel povinen Uživateli nahradit náhradu škody, která Uživateli v této souvislosti vznikne. 

6.10. Provozovatel je oprávněn za účelem kontroly, údržby nebo stavební úpravy kanalizace vstupovat a 

vjíždět na kanalizací přímo dotčené pozemky ve vlastnictví Uživatele, a to způsobem, který co nejméně 

zatíží a omezí Uživatele. Za tímto účelem je Provozovatel povinen svůj vstup na pozemek Uživateli 
předem oznámit a po skončení prací pozemek nebo stavbu uvést do předchozího stavu, pokud se 

s Uživatelem nedohodne jinak.  Vznikne-li Uživateli výkonem práv Provozovatele majetková újma, nebo 

je-li Uživatel omezen v obvyklém užívání pozemku nebo stavby, má Uživatel právo na náhradu. 

6.11. Uživatel je povinen umožnit Provozovateli přístup ke Kanalizační přípojce, zařízení vnitřní kanalizace a 

k měřidlu, a to za účelem jejich kontroly. 

 

Článek VII. 

Stočné 

7.1. Uživatel je povinen hradit provozovateli náklady spojené s provozem čerpací soustavy odváděním a 

čištěním odpadních vod (tzv. Stočné), a to ve výši odpovídající množství odpadních vody vypouštěné do 
kanalizace.  

7.2. Uživatel, který odebírá vodu z vodovodu, vypouští do kanalizace takové množství vody, které odpovídá 

zjištění na vodoměru. Údaje o množství dodané vody poskytuje vlastník nebo provozovatel vodovodu. 

7.3. V případě, kdy Uživatel odebírá vodu i z jiných zdrojů než z veřejného vodovodu a tuto vodu odvádí do 

kanalizace, je Uživatel povinen odběr vody z tohoto jiného zdroje měřit, a to měřidlem, které si na své 

náklady nainstaluje a které bude stanoveným měřidlem podle zák. č. 505/1990 Sb., o metrologii, 
v platném znění. Umístění a typ měřidla, jakož i další podmínky měření jsou uvedeny v Pokynech 

k měření vody z jiných zdrojů, které tvoří přílohu č. 3 k této Smlouvě. V tomto případě se množství 

odváděných odpadních vod zjistí tak, že se k naměřenému odběru z veřejného vodovodu připočte 
množství vody zjištěné na měřidle instalovanému k tomuto jinému zdroji vody. 

7.4.  V případě, že Uživatel odebírá vodu pouze z jiného zdroje, a nikoliv z vodovodu, a tuto vodu odvádí do 

kanalizace, pak tento Uživatel vypouští do kanalizace takové množství vody, které odpovídá zjištění na 
měřidle instalovanému k tomuto zdroji vody dle čl. 7.3. této Smlouvy. 

7.5. V případě, že Provozovatel nebude mít k dispozici údaje o množství vody odebrané Uživatelem 

z veřejného vodovodu, bude množství vypouštěné vody do kanalizace stanoveno podle směrných čísel 
roční spotřeby vody dle vyhl. č. 428/2001 Sb., v platném znění. 

7.6. Jestliže Uživatel vodu dodanou veřejným vodovodem zčásti spotřebuje bez vypuštění do kanalizace a 
toto množství je prokazatelně větší než 30 m3 za rok, má právo na snížení účtovaného množství 

odváděných odpadních vod. V takovém případě je Uživatel povinen množství této vody měřit, a to 

měřidlem, které si na své náklady nainstaluje a které bude stanoveným měřidlem podle zák.č. 505/1990 

Sb., o metrologii, v platném znění.  Umístění a typ měřidla, jakož i další podmínky měření jsou uvedeny 
v Pokynech k měření vody spotřebované bez vypuštění do kanalizace, které tvoří přílohu č.4 k této 

Smlouvě.  
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7.7. Stočné má jednosložkovou formu, která je součinem ceny podle cenových předpisů a množství 
vypouštěných odpadních vod (tzn. součin ceny v Kč za 1 m3 a množství odvedené odpadní vody v m3). 

Stočné se hradí  za příslušný kalendářní rok, ve kterém Uživatel odvádí odpadní vody. 

7.8. Výše stočného pro příslušný kalendářní rok bude zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Hudlice a 
na internetových stránkách Obce Hudlice www.obec-hudlice.cz. 

7.9. Provozovatel je oprávněn požadovat po Uživateli přiměřenou zálohu na platbu za stočné a to dvakrát 
ročně. Zálohy jsou splatné vždy k 30. 6. a k 31. 12. daného kalendářního roku v hotovosti v pokladně 

Provozovatele, nebo na účet 0363704349/0800, přičemž variabilním symbolem platby je číslo této 

smlouvy.  

7.10. Výši záloh na stočné určí Provozovatel podle stavu zjištěného v předchozím zúčtovacím období. Výše 

záloh bude Uživateli oznamována písemně , a to vždy nejpozději do 31. 5. daného kalendářního roku. 

7.11. Provozovatel je povinen provést vyúčtování stočného za každý kalendářní rok vždy nejpozději do 31.5.  
daného kalendářního roku. V případě nedoplatku je Uživatel povinen uhradit tento nedoplatek do 30 

kalendářních dnů od vystavení vyúčtování Provozovateli. V případě přeplatku je Provozovatel povinen 

uhradit tento přeplatek do 30 kalendářních dnů od vystavení vyúčtování Uživateli na účet uvedený 
v záhlaví této smlouvy, nebo výjimečně i hotově v pokladně Provozovatele, kam je Uživatel povinen 

dostavit se v uvedené lhůtě v úřední hodiny Provozovatele. 

Článek VIII. 
Smluvní pokuty 

8.1. Provozovatel je oprávněn uplatnit vůči Uživateli smluvní pokutu, jestliže Uživatel  

a) vypustí odpadní vody do kanalizace neoprávněně (tzn. bez uzavřené písemné smlouvy o odvádění 

odpadních vod nebo v rozporu s ní nebo v rozporu s podmínkami stanovenými Kanalizačním řádem 

nebo přes měřící zařízení, které nesplňuje podmínky stanovené platnými právními předpisy. 

b) nechrání před poškozením měřidlo, jeho plomby a technická opatření proti manipulaci s měřidlem, 
nebo neoprávněně manipuluje s měřidlem nebo poškodí měřidlo nebo jeho plombu. 

c) překročí limity znečištění stanovené Kanalizačním řádem 

d) při sjednávání smlouvy uvede vědomě nesprávné nebo neúplné údaje, případně později neohlásí 

změnu těchto údajů 

e) neumožní Provozovateli přístup ke Kanalizační přípojce a zařízení vnitřní kanalizace 

f) neoprávněně manipuluje s Čerpací jímkou. Tato smluvní pokuta se nevztahuje na případy uvedené 
v čl. 9.3. této Smlouvy. 

g) nezajistí napájení Čerpací jímky a způsobí tak Provozovateli škodu, s výjimkou, kdy toto porušení 

zapříčinila třetí osoba (např. dodavatel elektrické energie Uživatele) nebo vyšší moc (vichřice, 

záplavy atd.). 

h) vypustí do kanalizace závadné látky 

i) neoznámí Provozovateli napojení Nemovitosti na jiné zdroje vody než je veřejný vodovod, pokud 
voda z tohoto zdroje je odváděna do kanalizace. 

 

8.2. Výše smluvní pokuty činí 10 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení smluvní povinnosti dle čl.8.1. 

písm. a) až f). V případě porušení smluvní povinnosti dle čl. 8.1. písm. g) a h) činí výše smluvní pokuty 

20 000 Kč za každý jednotlivý případě porušení.  Při každém dalším porušení téhož ustanovení nebo 
povinnosti Uživatelem v následujících třech letech se smluvní pokuta zvyšuje, a to vždy na dvojnásobek 

původní výše pokuty. 

8.3. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo Provozovatele na náhradu vzniklé škody v plné výši.  
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8.4. Provozovatel se zavazuje vlastnit kanalizaci, jejíž využívání je předmětem této Smlouvy, po celou dobu 
její životnosti. Přestane-li kanalizaci vlastnit, zaplatí Uživateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč, s 

výjimkou případů, kdy Provozovatel nebude moci tuto povinnost splnit s ohledem na aktuálně platné 

právní předpisy. 

8.5. Pro případ, že provozování kanalizace bude svěřeno jinému provozovateli, zavazuje se Provozovatel 

jako vlastník kanalizace uzavřít takovou smlouvu o provozování, kterou bude možno vypovědět ve 

výpovědní lhůtě dlouhé maximálně jeden rok. V případě porušení této povinnosti zaplatí Provozovatel 
Uživateli smluvní pokutu 20 000 Kč, s výjimkou případů, kdy Provozovatel nebude moci tuto povinnost 

splnit s ohledem na aktuálně platné právní předpisy. 

8.6.  Smluvní pokuty, uplatněné podle čl. 8.1.,8.4. a 8.5. této Smlouvy jsou splatné ve lhůtě 15 dnů ode dne 
doručení písemného oznámení o uplatnění smluvní pokuty druhé smluvené straně.  

8.7. Dostane-li se kterákoli smluvní strana do prodlení s peněžitým plněním vůči druhé smluvní straně delším 

než 30 kalendářních dní, vzniká té smluvní straně, která se do prodlení dostala, povinnost uhradit druhé 
smluvní straně smluvní pokutu ve výši 0.1% denně z dlužné částky, počínaje 31. dnem prodlení až do 

úplného zaplacení. Tuto smluvní pokutu se strana, která se do prodlení dostane, zavazuje zaplatit.  

 

Článek IX. 

Přerušení odvádění odpadních vod  

9.1. Provozovatel je oprávněn přerušit nebo omezit odvádění odpadních vod bez předchozího upozornění 

jen v případech živelní pohromy, při havárii kanalizační přípojky nebo při možném ohrožení zdraví lidí 
nebo majetku. Za přerušení odvádění a čištění odpadních vod se nepovažuje situace, kdy toto porušení 

zapříčinila třetí osoba (např. dodavatel elektrické energie Poskytovatele) nebo vyšší moc (vichřice, 

záplavy atd.). 

9.2. Nastane-li případ uvedený v čl. 9.1. této Smlouvy, je Provozovatel povinen nejpozději do 48 hodin od 

přerušení odvádění a čištění odpadních vod zajistit odčerpání Čerpací jímky a následně jedenkrát za 48 

hodin až do zprovoznění odvádění a čištění odpadních vod zajistit odčerpávání Čerpací jímky. Uživatel je 
povinen poskytnout Provozovateli nezbytnou součinnost k zajištění odstranění závady.  

9.3. Nezajistí-li provozovatel odčerpání Čerpací jímky ve lhůtě uvedené v čl.9.2. této Smlouvy, je Uživatel 

oprávněn Čerpací jímku odčerpat sám tak, aby mohl Nemovitost řádně užívat. Provozovatel se zavazuje 
uhradit Uživateli účelně vynaložené náklady spojené s odčerpáním Čerpací jímky ve lhůtě do 7 

kalendářních dní ode dne předložení dokladu o nákladech na odčerpání Čerpací jímky a uhradit mu 

případně vzniklou škodu.  

9.4. Provozovatel je oprávněn přerušit nebo omezit odvádění odpadních vod do doby, než pomine důvod 

přerušení nebo omezení, 

a) při provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních pracích,  

b) neumožní-li Uživatel Provozovateli, po jeho opakované písemné výzvě, přístup ke Kanalizační 

přípojce nebo k měřidlu ve vlastnictví Uživatele za podmínek uvedených v této Smlouvě,  

c) bylo-li zjištěno neoprávněné připojení kanalizační přípojky,  

d) neodstraní-li Uživatel závady na Gravitační části přípojky nebo na vnitřní kanalizaci zjištěné 

Provozovatelem ve lhůtě jím stanovené, která nesmí být kratší než 3 dny,  

e) při prokázání neoprávněného vypouštění odpadních vod, nebo  
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f) v případě prodlení Uživatele s placením podle sjednaného způsobu úhrady vodného nebo 
stočného po dobu delší než 30 dnů.  

9.5. Přerušení nebo omezení odvádění odpadních vod podle čl. 9.1. je Provozovatel povinen oznámit 

Uživateli, 

a) podle čl. 9.1. písm. a) alespoň 15 dnů předem současně s oznámením doby trvání provádění 

plánovaných oprav, udržovacích nebo revizních prací,  

b) podle čl. 9.1. písm. b) až f) alespoň 3 dny předem 

9.6. V případě přerušení nebo omezení odvádění odpadních vod z důvodů na straně Uživatele bude odvádění 

odpadních vod obnoveno na žádost Uživatele, a to podle provozních možností Provozovatele, zpravidla 
do dvou pracovních dnů po zaplacení všech splatných pohledávek a náhrady nákladů spojených 

s přerušením a obnovením odvádění odpadních vod, popřípadě odstranění důvodů, které k přerušení 

vedly. 

Článek X. 

Ostatní a závěrečná ustanovení 

10.1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se vztahy smluvních stran platnými právními předpisy, 

zejména Zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích a prováděcími předpisy k tomuto 

zákonu. 

10.2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou stran a uzavírá se na dobu neurčitou. Každá ze smluvních 

stran může Smlouvu vypovědět. Výpovědní lhůta 3 měsíce a počíná běžet prvním dnem následujícího 
kalendářního měsíce po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Smluvní strany nejsou oprávněny 

smlouvu vypovědět dříve než po uplynutí 10 let ode dne podpisu této Smlouvy. 

10.3. Smlouva nabývá účinnosti dnem připojení Nemovitosti ke kanalizačnímu řadu, nejdříve však dnem 
podpisu této smlouvy.   

10.4. Dnem podpisu této Smlouvy se ruší Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod a užívání čerpací jímky 

kanalizace uzavřená mezi Provozovatelem a Uživatelem dne • ( dále jen „Původní smlouva“). Smluvní 

strany se dohodly, že stočné bude účtováno poměrně, a to za období platnosti Původní smlouvy dle 

pravidel uvedených v této smlouvě. Ode dne účinnosti této Smlouvy bude stočné účtováno dle pravidel 

obsažených v této smlouvě.  

10.5. Nejdéle 14 dnů před ukončením platnosti této smlouvy nebo ukončením odvádění odpadních vod nebo 

při změně vlastnictví k nemovitosti je Uživatel povinen dodavateli umožnit provést konečný odečet 

vodoměru/ů. 

10.6. Pokud Uživatel tuto Smlouvu řádně neukončí v souvislosti se změnou vlastnictví Nemovitosti dohodou 

s Provozovatelem, zaniká tato smlouva ke dni, kdy nový vlastník připojené Nemovitosti prokáže nabytí 

vlastnického práva k ní a zároveň uzavře novou smlouvu o odvádění odpadních vod. Uživatel platí stočné 
až do dne uzavření smlouvy o odvádění odpadních vod s novým majitelem. 

10.7. Veškeré změny nebo doplňky této Smlouvy musí být učiněny písemně, a to ve formě jednotlivých 

vzestupně číslovaných dodatků. Změna ceny stočného nebo výše zálohy na platbu za stočné není 
považována za změnu této Smlouvy.  

10.8. V případě řešení všech sporů a problematických situací vzniklých z této Prováděcí smlouvy popřípadě z 

jejího výkladu, se Smluvní strany zavazují řešit vzniklou situaci především vzájemným jednáním. 
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10.9. Smluvní strany se dohodly, že adresy uvedené v záhlaví této Smlouvy jsou jejich doručovacími adresami. 
V případě změny doručovací adresy je Uživatel povinen tuto změnu oznámit Provozovateli. Pokud 

Uživatel zmaří doručení písemnosti zaslané Provozovatelem tím, že ji odmítne převzít neb si ji 

nevyzvedne v úložní lhůtě, má se za to, že písemnost je doručena dnem, kdy byla doručovatelem 
vrácena Provozovateli. 

10.10. Uživatel dává podpisem této Smlouvy Provozovateli, jakožto správci dle Zákona č. 101/2000 Sb., o 

ochraně osobních údajů v platném znění výslovný souhlas se shromažďováním, zpracováním a 
využíváním osobních údajů, které Uživatel poskytl v této Smlouvě. Tyto osobní údaje Provozovatel 

zpracovává pro účely plnění Smlouvy a poskytování služeb souvisejících s předmětem Smlouvy. 

10.11. Smlouva je vypracována ve 2 vyhotoveních, každá strana obdrží jedno vyhotovení. 

10.12. Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že Smlouva je sepsána na základě pravdivých 

informací a souhlasných prohlášení obou Smluvních stran, dle jejich pravé a svobodné vůle, vážně, jasně, 

srozumitelně, nikoli v tísni a nikoli za podmínek zjevně nevýhodných pro kteroukoli ze Smluvních stran, 
což stvrzují svými podpisy. 

10.13. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Prohlášení uživatele  

Příloha č.2 - Pokyny k užívání kanalizační přípojky a čerpací jímky 

Příloha č.3 – Pokyny k měření vody z jiných zdrojů 

Příloha č.4 –  Pokyny k měření vody spotřebované bez vypuštění do kanalizace 

 

V Hudlicích dne      V Hudlicích dne 

 

 

 

 

 

 

......................................................................  ...................................................................... 

 Provozovatel Uživatel 


