ŽÁDOST
o změnu plátce faktur

(beze změny odběratele – vlastníka nemovitosti)
Identifikace odběrného místa (připojené nemovitosti):
Adresa odběru:

obec
číslo vodoměru

evidenční / technické číslo odběrného místa _________________________
(údaj je uveden na smlouvě nebo na faktuře)
katastrální území

čp.

ulice

parc. č.

datum provedení odečtu

stav vodoměru

Odběratel – vlastník nemovitosti:
jméno, příjmení, firma

ulice

čp.

obec

název pošty

e-mail

telefon

datum narození / IČO

PSČ

Adresa pro zaslání faktury konečného vyúčtování:
jméno, příjmení, firma

ulice

čp.

obec

PSČ

název pošty

Původní plátce faktur a odběratel – vlastník nemovitosti prohlašují, že souhlasí s výše uvedeným stavem
vodoměru a zavazují se uhradit případný nedoplatek z konečného vyúčtování.
Jestliže je původní plátce faktur zavázán k úhradě vodného a stočného pro shora uvedené odběrné místo na
základě písemného přistoupení k platbám vodného a stočného, podpisem této žádosti původním plátcem
faktur, odběratelem – vlastníkem nemovitosti a dodavatelem je pro shora uvedené odběrné místo toto
přistoupení zrušeno, a to k výše uvedenému dni odečtu vodoměru.
Pokud je původní plátce faktur zavázán k úhradě vodného a stočného pro shora uvedené odběrné místo na
základě písemné dohody o podmínkách dodávky vody a odvádění odpadních vod po dobu nájmu / užívání
nemovitosti nájemcem (uživatelem), podpisem této žádosti původním plátcem faktur, odběratelem –
vlastníkem nemovitosti a dodavatelem je pro shora uvedené odběrné místo tato dohoda zrušena, a to
k výše uvedenému dni odečtu vodoměru.
Jestliže je původní plátce faktur osobou odlišnou od odběratele – vlastníka nemovitosti a je zavázán
k úhradě vodného a stočného pro shora uvedené odběrné místo na základě ujednání obsažených přímo ve
smlouvě o dodávce vody a o odvádění odpadních vod, podpisem této žádosti původním plátcem faktur,
odběratelem – vlastníkem nemovitosti a dodavatelem dochází ke změně smlouvy o dodávce vody a
odvádění odpadních vod v jejich ustanoveních týkajících se smluvních stran, a to v tom smyslu, že k výše
uvedenému dni odečtu vodoměru přestává být odběratelem původní plátce faktur a namísto něj nastupuje
do tohoto právního postavení odběratel – vlastník nemovitosti.
za původního plátce faktur

za odběratele – vlastníka nemovitosti

za dodavatele

v _______________, dne_______

v ______________, dne________

v_____________, dne______

…………………………………………………………
podpis

…………………………………………………………
podpis

………………………………………………
podpis

…………………………………………………………
jméno a příjmení
(čitelně hůlkovým písmem)

…………………………………………………………
jméno a příjmení
(čitelně hůlkovým písmem)

………………………………………………
jméno a příjmení
(čitelně hůlkovým písmem)

Tuto stranu formuláře vyplňte pouze v případě, kdy novou oprávněnou osobou (plátcem faktur) je jiná
osoba než odběratel (vlastník nemovitosti).
Nová oprávněná osoba (plátce faktur):
jméno a příjmení/ firma
DIČ (vyplní pouze plátce DPH)

datum narození / IČO

zápis v obchodním rejstříku

Adresa trvalého bydliště /sídla firmy:
ulice

čp.

obec

PSČ

název pošty

Adresa pro zasílání písemností (v případě, že je odlišná od adresy trvalého bydliště / sídla firmy):
ulice

čp.

obec

PSČ

název pošty

Kontaktní informace:
jméno, příjmení, titul osoby
pověřené k podpisu dokumentů

telefon

e-mail

jméno, příjmení, titul kontaktní osoby

telefon

e-mail

Souhlasím se zasílání faktur na e-mail:
(faktury nebudou zasílány poštou)
Prohlašuji, že souhlasím se stavem na vodoměru uvedeným v této žádosti. Dále potvrzuji správnost a
pravdivost mnou uvedených údajů. Zároveň poskytuji souhlas se zpracováním údajů pro účely uvedené v
ustanovení § 5 odst. 2 písm. a), b) a e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů.
v _____________________, dne_____________

……………………………………………………………………….
podpis nové oprávněné osoby (plátce faktur)

K této žádosti přikládám následující dokumenty požadované společností AQUA SERVIS, a.s.:
Kopii Výpisu z Obchodního rejstříku (IČO, obchodní jméno, sídlo atd.), je-li nový plátce faktur
právnická či fyzická osoba zapsaná v OR
Kopii živnostenského listu, je-li nový plátce faktur fyzická osoba podnikající
Kopii osvědčení o registraci plátce daně, je-li nový plátce faktur plátcem DPH
Kopii dokladu, na jehož základě může oprávněná osoba (plátce faktur) užívat nemovitost (nájemní
smlouva atd.)

