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S M L O U V A  
o odvádění, čištění a likvidaci odpadních vod 

 
uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 

potřebu a o změně některých zákonů a vyhlášky č. 428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  
 

 
 

Smluvní strany 
 

Vlastník kanalizace:  

se sídlem:  

IČ:  

zastoupený   

Tel.:   

E-mail:   

 
  (dále jen „vlastník kanalizace“) 
 
 
 
Odběratel: ………………………………… 

Adresa: ………………………………… 

RČ: ………………………………… 

Bankovní spojení:  ………………………………… 

číslo účtu: ………………………………… 

Tel.:  ………………………………… 

E-mail:  ………………………………… 

 
  (dále jen „odběratel“) 

 

I. Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je závazek vlastníka kanalizace zajistit odvádění, čištění a likvidaci odpadních 
vod odběratele a závazek odběratele za tyto služby zaplatit cenu za podmínek stanovených v této 
smlouvě a jejích přílohách. 

2. Odběratel svým podpisem stvrzuje, že všechny odpadní vody z jeho objektu jsou svedeny do 
zkolaudované kanalizační přípojky a dále, že srážkové vody svedené ze střech, popř. spodní vody 
čerpané např. ze sklepních prostor nejsou vypouštěny do kanalizace, ale svedeny do dešťové 
kanalizace, popř. likvidovány na pozemku vlastníka/uživatele objektu. 

3. Adresa stavby nebo pozemku připojené přípojkou na kanalizaci:  ………………………………… 

4. Počet osob: ………………………………… 

5. Množství odvedených odpadních vod je stanoveno podle směrných čísel roční potřeby vody v souladu 
s přílohou č. 12 k vyhlášce MZe ČR č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o 
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění, tzv. paušálem. 

6. Míra a bilance znečištění odpadních vod (koncentrace znečištění) nesmí překročit obecné limity 
kanalizačního řádu ČOV Třebichovice. Kanalizační řád je trvale zveřejněn na internetových stránkách 
obce, příp. lze do něho nahlédnout v sídle OÚ. 
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II. Způsob stanovení ceny za stočné a jejího vyhlášení 

Cenu za odvádění, čištění a likvidaci odpadních vod tzv. stočného schvaluje vlastník kanalizace formou 
usnesení zastupitelstva obce na základě provozovatelem předloženého návrhu ceny vycházejícího ze 
skutečně uznatelných provozních nákladů nejpozději do 15. 2. příslušného kalendářního roku s platností od 
1. 1. příslušného kalendářního roku písemným oznámením odběrateli. Písemné oznámení výše stočného 
bude zveřejněno na úřední desce obce po dobu nejméně 15 kalendářních dnů. 

III. Způsob fakturace a plateb 

1. Vlastník kanalizace je členem Svazku obcí TSH, který za účelem provozování kanalizace založily 
obce Třebichovice, Svinařov, Hrdlív. Svazek obcí TSH je také od 1. 2. 2012 zmocněn vybírat a 
vymáhat stočné od všech uživatelů kanalizace v obci Třebichovice, Saky, Svinařov. 

Svazek obcí TSH, se sídlem Třebichovice 89, 273 06 Libušín 
IČ: 72547367 
jednající předsedkyní svazku Markétou Jehličkovou 
Bankovní spojení:  Komerční banka, a. s. 
číslo účtu: 107-425040227/0100  

dále jen „provozovatel“. 

2. Provozovatel vystaví odběrateli avízo k úhradě stočného splatné vždy do 30. 3., 31. 6., 30. 9 a 30. 
11. příslušného roku.  Stočné je možno uhradit jednorázově. 

3. Úhrada stočného bude placena hotově v sídle svazku nebo bankovním převodem na účet 
provozovatele. 

4. V případě porušení doby splatnosti je provozovatel oprávněn účtovat odběrateli smluvní pokutu ve 
výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. Dnem úhrady je den připsání úhrady na účet 
provozovatele, nebo den, kdy byla provedena platba v hotovosti. 

VI. Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smlouva se uzavírá na dobu 
neurčitou. 

2. Smlouvu lze jednostranně vypovědět písemnou výpovědí s uvedením důvodu, který vedl k výpovědi. 
Výpověďní lhůta se sjednává v délce jednoho měsíce a začíná běžet prvním dnem měsíce 
následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. Platnost smlouvy lze ukončit 
rovněž dohodou smluvních stran. 

3. Znění této smlouvy lze měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran, vyhotovenou formou 
dodatku. 

4. Smlouva je vypracována ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran. 

5. Podpisem této smlouvy dává odběratel dodavateli souhlas dle zákona 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ke zpracování jeho 
osobních údajů, uvedených v této smlouvě. 

6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha: 

Příloha 1:  OZNÁMENÍ OBCE TŘEBICHOVICE//SVINAŘOV O PODMÍNKÁCH ODVÁDĚNÍ 
ODPADNÍCH VOD A POPLATKU ZA STOČNÉ 

 
 

Ve ………………… dne ………………… 
 
 Za dodavatele: Za odběratele: 
  
 
 
 

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


