
 

Ž Á D O S T 
o přezkoušení vodoměru

Vzhledem k pochybnosti spotřebované pitné vody za poslední fakturované období, žádám tímto o 
přezkoušení vodoměru číslo  

............................................ 
osazeného na odběrném místě 

Jméno a adresa žadatele: 

telefon 

V _____________________, dne_____________ 

Podpis………………………………………………………   Jméno a příjmení:…………………………………………………………. 
 Čitelně HŮLKOVÝM PÍSMEM 

UPOZORNĚNÍ pro odběratele 

Má-li odběratel pochybnosti o správnosti měření vodoměru, má právo požádat o jeho přezkoušení a 
přezkoušení se zúčastnit. 

1. Odběratel písemně požádá o přezkoušení vodoměru (žádost musí obsahovat: jméno odběratele, adresu
odběrného místa a reklamované období). V případě zájmu odběratele býti u přezkoušení ve zkušebně
RENOVA s.r.o., Solnice – připsat telefonní číslo.

2. Provozovatel vystaví zálohovou fakturu za náklady spojené s výměnou a přezkoušením vodoměru a
zašle odběrateli k proplacení.

3. Úhradu lze provést hotově na pokladně firmy AQUA SERVIS, a.s., Štemberkova 1094 v Rychnově n.
Kn., příkazem z účtu nebo složenkou.

4. Po zaplacení zálohy provedou pracovníci společnosti AQUA SERVIS, a.s. výměnu vodoměru.
5. Vodoměr bude zaslán do autorizované zkušebny RENOVA s.r.o., Solnice k přezkoušení.

V případě, že přezkoušené měřidlo – vodoměr dle závěrečného protokolu zkušebny: 
jde v mezích povolené tolerance, tedy S P L Ň U J E  požadavky zákonných předpisů -  náklady 
spojené s výměnou a přezkoušením vodoměru hradí odběratel, předem uhrazená záloha se odběrateli 
nevrací a o prokázané spotřebě pitné vody na vodoměru nelze pochybovat, 

převyšuje meze povolené tolerance, tedy N E S P L Ň U J E   požadavky zákonných předpisů - náklady 
spojené s výměnou a přezkoušením vodoměru hradí dodavatel, předem uhrazená záloha bude odběrateli 
dobropisem vrácena a dodavatel provede výpočet množství dodané vody za příslušné reklamované období 
na základě dodávky vody ve stejném období minulého roku. 

Odběratel má dále právo zajistit si na vlastní náklady metrologickou zkoušku vodoměru dle ustanovení § 16 
odst. 4 zákona č. 274/2001 Sb. 

ulice čp. obec PSČ název pošty 

jméno, příjmení/ název firmy ulice čp. obec PSČ 

 IČ: 60914076 
 DIČ: CZ60914076 

 AQUA SERVIS, a.s. 
 Štemberkova 1094 
 516 01 Rychnov n. Kn. 

[T] +420 494 539 143
[F] +420 494 539 109
[E]  zc@aquark.cz  www.aquark.cz 

 Bankovní spojení: 
 KB, a.s. Rychnov nad Kněžnou 
 číslo účtu: 1609571 / 0100  

 Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1114. Firm 67/94. 
 Plátce DPH u FÚ Rychnov nad Kněžnou, čj. 3311/94 
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