
   Smlouva o odvádění odpadních vod 
 

uzavřená dle zákona č.275/2013 Sb. (změna zákona č.274/2001 Sb.),o vodovodech a kanalizacích  
a prováděcí  Vyhlášky MZ č.120/2011 Sb. (změna vyhl.č.428/2001) 
 

         Číslo smlouvy: 444/……. 
           uzavřená mezi 
 

Vlastníkem nemovitosti a kanalizační přípojky (odběratel) 
Jméno majitele :   
Adresa fakturační   obec :    PSČ    
     ulice :     č.p.  
Telefon      :    
Email      :  
   
Adresa nemovitosti připojené  
přípojkou na kanalizaci   obec : Zdiby    PSČ  250 66  
     ulice : Centrální  č.p.421 
Počet obyvatel (dospělí+děti)   : …………… 
 
a 
 
Provozovatelem kanalizace a ČOV (provozovatel) 
Název      : BMTO GROUP a.s. 
Adresa      : 463 12 Liberec 23, Ampérová 444 
Telefon      : 485382342,485382101 
IČO/DIČ     : 490 99 361/CZ490 99 361 
Oprávnění k podnikání:    : Zapsaná v OR – Krajský soud v Ústí nad  

 Labem,oddíl B, vložka 1694 
:ŽL:č.j. ŽU/06/02629/04/P/RO,  
 ev.č. 350506 44007-00 

Email      : bmtopraha@bmto.cz 
 
I. Předmět smlouvy 
Provozovatel zajistí na své náklady odvod splaškových odpadních vod veřejnou kanalizací obce 
z nemovitosti odběratele z místa odběru (kanalizační přípojka) v souladu se zákonem č.275/2013Sb.  
a prováděcí vyhláškou č.120/2011 MZ ČR a zajistí jejich likvidaci na ČOV Zdiby v souladu 
s vodoprávním rozhodnutím vodohospodářského orgánu. 
Tato služba bude fakturována vlastníkovi nemovitosti (odběrateli) provozovatelem kanalizace a ČOV 
jako stočné. 
 
II. Smluvní podmínky 
Všeobecné smluvní podmínky odvádění odpadních vod závazné pro obě smluvní strany, jsou 
uvedeny v příloze této smlouvy jako její nedílná součást.  
 
III. Způsob zjišťování množství odváděných odpadních vod 
Stanovení množství odváděných odpadních vod do kanalizace se stanovuje dle druhu zdrojů 
dodávané vody do objektu napojeného na kanalizaci: 
a) veřejná přípojka vody 
b) přípojka vody z vlastní studny do objektu 
Množství odpadních vod odváděných do kanalizace: 
a) Pokud je množství odpadních vod měřeno měrným zařízením odběratele rovná se množství 

odváděných vod množství zjištěného na měřícím zařízení 
b) Není-li množství vypouštěných odpadních vod měřeno, předpokládá se, že odběratel, 

který odebírá vodu z vodovodu, vypouští do kanalizace takové množství, které podle zjištění na 
vodoměru odebral z vodovodní přípojky zavedené do objektu s připočtením měřeného množství 
vod z jiných zdrojů (studna) 

c) Není-li množství vypouštěných odpadních vod měřeno a současně odběratel odebírá 
vodu pro svůj objekt z veřejného vodovodu a z vlastní studny bez osazeného fakturačního 
měřidla nebo pouze z vlastní studny bez osazeného fakturačního měřidla stanovuje se množství 
vypouštěných odpadních vod dle směrných čísel spotřeby vody (vyhl. č. 120/2011 Sb.) 



 
IV. Míra a bilance znečištění vypouštěných odpadních vod 
Odběratel smí vypouštět do kanalizace svou zkolaudovanou kanalizační přípojkou pouze splaškové 
odpadní vody (vypouštění jiného druhu odpadních vod, zvláště vod dešťových, je zakázáno).  
Kvalita vypouštěných splaškových vod musí odpovídat schválenému Kanalizačnímu řádu. 
    
V. Způsob fakturace a plateb stočného 
a) U odběratelů (vlastníků nemovitostí), u kterých se stanovuje množství odpadních vod dle 

vodoměrů, osazených na všech přípojkách vody do objektu, provozovatel předepisuje čtvrtletní 
zálohové platby podle spotřeby vody za minulý rok, se splatností do 15.dne druhého měsíce 
čtvrtletí. Zálohové platby provozovatel vyúčtuje dle skutečného množství vypouštěných vod za rok 
(dle odečtu vodoměrů) v objektu. Konečnou fakturu s daňovým dokladem a vyúčtováním 
provozovatel vystaví do 15-ti dnů po provedení odečtu. 
Případný přeplatek na stočném za dané fakturační období bude použit na zálohové platby 
následujícího období. U nově napojených nemovitostí se první zálohové platby stanovují dle 
předpokládaného množství vypouštěných vod (vyhl. č.120/2011 Sb.). 

b) U odběratelů (vlastníků nemovitostí), u kterých je stanoveno množství odpadních vod dle 
směrných čísel spotřeby vody dle vyhl. č.120/2011 Sb. provozovatel fakturuje 
celkové platby stočného čtvrtletně 
(stočné = roční směrné číslo/počet dnů v roce x počet dnů v čtvrtletí x cena stočného za 1m3 
odpadní vody x počet EO) k poslednímu dni daného čtvrtletí s 14-ti denní splatností. Fakturu 
s daňovým dokladem provozovatel vystaví nejpozději do 15-ti dnů od uběhnutí daného čtvrtletí. 

Platba stočného se připouští bezhotovostním převodem, nebo složenkou. 
Provozovatel má právo fakturovat smluvní penále ve výši 0,05% dlužné částky za každý den prodlení. 
 
VI. Cena stočného 
Cenou za odvádění a likvidaci odpadních vod je stočné, které sestává z nákladů na likvidaci 1m3 
odpadních vod.   
Cenu stočného stanovuje provozovatel na základě výše provozních nákladů odsouhlasených 
majitelem kanalizace (OÚ Zdiby) k 1.12. daného kalendářního roku s platností od 1.1. následujícího  
kalendářního roku písemným oznámením na vývěsce obce. 
Úprava ceny stočného během roku může být provedena pouze po písemném odsouhlasení majitele 
kanalizace a ČOV (OÚ Zdiby).  
 
VII. Obecná ustanovení 
Nedílnou součástí smlouvy je vyplněné a potvrzené „Čestné prohlášení“,přidělení variabilního symbolu 
odběrateli (vlastníkovi nemovitosti) = (číslo smlouvy) 
Na základě podepsané smlouvy a vyplněného „Čestného prohlášení“ provozovatel zašle producentovi 
„Rozpis zálohových plateb do konce roku“ (týká se pouze producentů, u kterých je stanoveno stočné 
dle odečtu vodoměru).  
 
VIII. Platnost smlouvy 
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, její platnost je podmíněna platností „Smlouvy o 
provozování kanalizace a ČOV v obci Zdiby“ mezi provozovatelem a vlastníkem kanalizace a ČOV. 
V případě ukončení platnosti smlouvy o provozování kanalizace a ČOV v obci Zdiby mezi OÚ Zdiby a 
provozovatelem vstupuje do všech práv a povinností vlastník kanalizace, popř. jím zmocněná osoba-
provozovatel kanalizace.                                   
    
Datum: 
 
 
 
  …………………………………………..  ………..………………………………… 
 
        Odběratel (vlastník nemovitosti)   Provozovatel 


