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Smlouva o odvádění a likvidaci odpadních vod  

č. ……………… 
 

uzavřená dle§ 1746/2 zákona č. 89/2012Sb. občanský zákoník v platném znění v návaznosti 

na zákon č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí 

Vyhlášky MZ č.428/2001 ze dne 16. 11. 2001 v platném znění  

 mezi smluvními stranami: 

 

 

Provozovatelem kanalizace a ČOV:  

Obec Koštice, Koštice č.p. 26, 439 21 Koštice 

Zastoupená starostou obce Mgr. Vladimírem Jarošem 

IČ: 00265055 

DIČ: 00265055 

Bank. spojení: 3025481/0100 

Telefon: 415 693 540 

(dále jen „Dodavatel“) 

 

a 

 

Vlastníkem (uživatelem)nemovitosti  

 

Příjmení a jméno: 

Adresa bydliště: 

Telefon:   

Adresa odběrného místa: Koštice /Želevice/č.p. ………, které je zároveň místem plnění 

smlouvy 

 

 

(dále jen „Odběratel“) 

 

 

 

Uzavírají tuto smlouvu o odvádění a likvidaci odpadních (splaškových) vod v tomto znění:  

 

 

Preambule 

Provozovatel je zároveň vlastníkem Čistírny odpadních vod (ČOV) a spojené kanalizační 

soustavy – provozně samostatného souboru staveb a zařízení kanalizace k odvádění 

splaškových vod dle § 2 odst. 2 zákona. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro 

veřejnou potřebu (zákon o vodovodech a kanalizacích) v platném znění. 

 

 



2 
 

 

I. Předmět smlouvy 

 

Předmětem smlouvy je závazek dodavatele odvádět z odběrného místa splaškové odpadní vody 

veřejnou kanalizací a provádět její čištění a závazek odběratele zaplatit cenu (stočné) dodavateli 

za její odvádění a čištění v nejvyšší míře znečištění, která odpovídá maximálně přípustnému 

znečištění podle platného kanalizačního řádu. Součástí této smlouvy jsou Obchodní a 

připojovací podmínky (dále jen OP) odvádění odpadních vod, které upravují a konkretizují 

práva a povinnosti obou smluvních stran – viz příloha OP a Evidenční list kanalizační přípojky. 

 

 

II. Doba plnění 

 

Smlouva se uzavírá na dobu   neurčitou a nabývá platnost dnem podpisu dodavatelem a 

odběratelem. Výpovědní lhůta je 30 dní. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými 

dodatky podepsanými oběma stranami. 

 

III. Stočné 

 

Cena stočného za 1 m³ odvedených odpadních vod se určuje usnesením Zastupitelstva obce 

Koštice číslo U–146/2022 ze dne 12.12.2022 v jednosložkové formě tak, aby zahrnovala 

veškeré provozní náklady tak i náklady na obnovu majetku. Cena je vyhlášena zastupitelstvem 

zveřejněním na úřední desce obce. 

 

IV. Paušální platby a platební povinnost 

 

Podkladem pro úhrady podle této smlouvy mezi dodavatelem a odběratelem je vyhláška 

Ministerstva zemědělství č. 120/2011 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 a přílohy č. 12 - SMĚRNÁ ČÍSLA 

ROČNÍ SPOTŘEBY VODY, I. BYTOVÝ FOND 

Nedodržení splatnosti paušální platby podléhá úroku z prodlení podle § 1802 a násl. 

občanského zákoníku, až do úplného zaplacení. 

Paušální platby mohou být prováděny:  

a) Bezhotovostním převodem na účet dodavatele  

b) Složenkou  

c) V hotovosti na pokladně dodavatele. 

Smluvní strany se dohodly, že odběratel bude pravidelně na účet provozovatele posílat paušální 

platby v minimálně čtvrtletním cyklu vždy k 31.3., 30.6., 30.9. a 30.11. příslušného roku 

tak, aby ke konci kalendářního roku byl zaplacený celý paušální poplatek stanovený pro 

daný kalendářní rok. Výše paušálu se stanovuje dle směrných čísel a počtu skutečně žijících 

osob v domácnosti, který je uveden v „Evidenčním listu kanalizační přípojky“. Odběratel je 

povinen při změně počtu členů domácnosti neprodleně informovat dodavatele. Dodavatel při 

změně vydá jednostranně nový Evidenční list kanalizační přípojky. Nová výše měsíční paušální 

platby pak bude platná počínaje prvním dnem následujícího měsíce po vydání nového 

Evidenčního listu, a dále po celé následující období. Pro další období se paušál automaticky 

upravuje na základě skutečného ročního zúčtování nákladů na provoz odkanalizování obce a 

přiměřenou rezervu na obnovu.  
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V. Ochrana osobních údajů 

 

Dodavatel tímto informuje odběratele, v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 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 GDPR), že shromažďuje, zpracovává a uchovává jeho 

osobní údaje, které odběratel uvedl v této smlouvě. 

Odběratel dává tímto dodavateli, jako správci údajů, souhlas, v souladu s GDPR, ke 

shromažďování, zpracování a uchovávání jeho osobních údajů v rozsahu nutném pro tuto 

smlouvu a pro účely naplnění práv a povinností z této smlouvy plynoucích. Dále i k vedení 

agendy o dodávce vody a odvádění odpadních vod v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., a to 

po celou dobu platnosti smlouvy a po dobu nutnou pro její uchování v souladu s příslušnými 

právními předpisy. 

 

VI. Závěrečná ustanovení 

  

1.     Platnost smlouvy končí dohodou nebo výpovědí. Výpovědní lhůta činí 30 dnů a počítá 

se od prvého dne měsíce následujícího po doručení výpovědi. 

2.    Smlouva může být změněna nebo zrušena pouze písemnou formou s výjimkou stanovení 

ceny, případně změnou rozhodujících údajů k výpočtu paušální platby dle Evidenčního 

listu kanalizační přípojky. 

3.    Vztahy mezi dodavatelem a odběratelem, které nejsou výslovně smlouvou nebo 

obchodními a připojovacími podmínkami upraveny řídí se zákonem o vodovodech a 

kanalizacích případně občanským zákoníkem. 

4.    Smlouva nabývá platnosti podpisem osob oprávněných zastupovat smluvní strany.  

5.    Později uzavřená smlouva ruší a nahrazuje předcházející smlouvu na základě, které byla 

dosud uskutečňováno odvádění a likvidace odpadních vod. 

6.    Dodavatel má právo OP jednostranně měnit. Nové OP dodavatel zveřejní na svých 

internetových stránkách a budou k dispozici na stránkách obce, a to ve lhůtě minimálně 

30 dnů před začátkem účinnosti změny OP. Odvádění odpadních vod se ode dne 

účinnosti změny OP uskutečňuje v souladu s provedenou změnou OP, nedojde-li mezi 

smluvními stranami k jiné dohodě. 

7.    Tyto OP jsou platné a účinné schválením zastupitelstva obce číslo U-143 ze dne 

12.12.2022. 

8.  Nedílnou součástí smlouvy jsou Obchodní a připojovací podmínky (OP) a Evidenční list 

přípojky.  

9. Oznámení o změně rozhodujících údajů k výpočtu paušální platby dle Evidenčního listu 

se provádí písemně dodavateli. 

10. Účastníci smlouvu a OP přečetli, s jejich obsahem souhlasí včetně příloh a na důkaz toho 

připojili své podpisy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá 

strana obdrží po jednom vyhotovení. 

 

Tato smlouva byla schválena zastupitelstvem obce Koštice usnesením č. U -144/2022 na 

veřejném zasedání konaném dne 12.12.2022. 

  

   

V Košticích, dne …………….. 

 

 

 

Dodavatel:                                                        Odběratel: 
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