OBJEDNÁVKA
na p ezkoušení vodom ru
Odb ratel: Název, jméno: …………………………………………………………………………….
Sídlo, bydlišt : ...........................................................................................................................
: .......................... DI : .......................... kontakt (telefon): ........... .......................................
Faktura ní adresa odb ratele: Název, jméno: ……………………………………………………
Sídlo, bydlišt : ...........................................................................................................................
: ............................. DI : .............................
Objednáváme ú ední p ezkoušení vodom ru výr. íslo: ………………………………………
osazeném v : ....................................................................................... EV O: …………………
Souhlasím s tím, že v p ípad správnosti m ení vodom ru dle SN ISO 4064-1 a Vyhlášky MPO . 345/2002 Sb.
uhradím náklady spojené s vým nou a p ezkoušením vodom ru provozovateli vodovodu. Maximální cena za
ezkoušení se sjednává ve výši 500 K (u vodom ru o pr
ru 13–25 mm) a 1000 K (u vodom
vyššího pr
ru)
spolu se skute nými náklady na vým nu vodom ru. Fakturace bude provedena dle skute
vynaložených náklad .
Práce budou provedeny v kvalit dle platných norem.
Vodom r podléhá ú ednímu ov ení podle zvláštních právních p edpis . Má-li odb ratel pochybnosti o správnosti
ení nebo zjistí-li závadu na vodom ru, má právo požádat o jeho p ezkoušení. Toto právo lze uplatnit nejpozd ji v
den p i vým
vodom ru. Provozovatel je povinen na základ písemné žádosti odb ratele do 30 dn ode dne doru ení
žádosti zajistit p ezkoušení vodom ru u autorizované zkušebny, p emž odb ratel je povinen poskytnout provozovateli
k ode tu i vým
nezbytnou sou innost. Výsledek p ezkoušení oznámí provozovatel neprodlen písemn odb rateli.
(dle § 17 odst. 3 zákona . 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích pro ve ejnou pot ebu)

Zp sob vyhodnocení a finan ního vyrovnání spot eby vody dle výsledku ú edního
ezkoušení:
1. Jestliže se p i p ezkoušení vodom ru zjistí v jakémkoliv rozsahu m ení vyšší odchylka, než p ipouští normová
hodnota a zvláštní právní p edpis, je považován tento vodom r za nefunk ní
(§28 odst.3 Vyhlášky .428/2001 Sb.)
2. Není-li vodom r funk ní, ur í se množství odebrané vody podle spot eby za stejné období p edešlého roku.
Došlo-li ke zm
podmínek u odb ratele, stanoví se množství odebrané vody podle sm rných ísel spot eby,
uvedených v p íloze . 12 (§28 odst. 2 a p íloha . 12 Vyhlášky . 428/2001 Sb.)
3. Zjistí-li se p i p ezkoušení vodom ru vyžádaném odb ratelem, že:
a) údaje vodom ru nespl ují požadavky stanovené zvláštní právním p edpisem, uhradí smluvní strana, které
byla odchylka ku prosp chu, druhé smluvní stran pen žní rozdíl, a to ode dne posledního ode tu vodom ru,
edcházejícího žádosti o p ezkoušení. V tomto p ípad hradí náklady spojené s vým nou a p ezkoušením
vodom ru provozovatel.
b) údaje vodom ru spl ují požadavky stanovené zvláštním právním p edpisem, hradí náklady spojené s
vým nou a p ezkoušením vodom ru odb ratel
c) vodom r je vadný, nefunk ní nebo již uplynula lh ta stanovená pro jeho pravidelné ov ení, hradí náklady
spojené s jeho vým nou a p ezkoušením provozovatel
(§17 odst.4 písm. a, b, c zákona . 274/2001 Sb., O vodovodech a kanalizacích pro ve ejnou pot ebu).

Odb ratel svým podpisem potvrzuje správnost uvedených údaj a souhlasí se zp sobem
finan ního vyrovnání.

Podpis (razítko) odb ratele : ............................................. Datum : ............................

