
 
 
 

Podmínky ke smlouvě o dodávce vody a o odvádění odpadních vod (dále jen „podmínky“) 
platné pro smlouvy uzavírané po 1.6.2018 

 
I. Úvodní ustanovení  
1. Tyto podmínky upravují vztahy mezi dodavatelem a 

odběratelem vznikající při dodávání vody a odvádění 
odpadních příp. srážkových (dále jen „odpadních“) vod a 
stávají se přílohou smlouvy o dodávce vody a o odvádění 
odpadních vod (dále též „smlouva“) uzavřené mezi 
dodavatelem a odběratelem v souladu s ustanovením § 8 
odst. 6 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 
pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, v platném 
znění (dále též jen „zákon o VaK“).  

2. Dodavatel a odběratel se zavazují při plnění smlouvy 
postupovat v souladu s těmito podmínkami, smlouvou a 
právními předpisy.  

3. Pokud se ustanovení podmínek nebo smlouvy odchyluje od 
právního pravidla, které nemá donucující povahu, má 
přednost ustanovení těchto podmínek nebo smlouvy. Při 
rozporu podmínek a smlouvy má přednost smlouva.  

4. Práva a povinnosti odběratele, zejm. při odečtech a 
výměnách měřidel, může na místě samém vykonávat za 
odběratele jeho zástupce (člen domácnosti, nájemce a jiný 
uživatel, správce budovy, vedoucí provozovny apod.), a to 
aniž by k tomu musel být odběratelem výslovně zmocněn.  

 
II. Dodávka vody a odvádění odpadních vod  
1. Dodavatel se zavazuje pro odběratele zajistit dodávku vody z 

vodovodu v požadovaném množství a jakosti odpovídající 
obecně platným právním předpisům a zajistit plynulé 
odvádění odpadních vod kanalizací.  

2. Do kanalizace může odběratel vypouštět pouze odpadní vody 
z nemovitosti specifikované ve smlouvě, a to v množství a 
míře znečištění stanovených v platném kanalizačním řádu 
dané lokality a ve smlouvě. Kanalizační řád je k dispozici na 
místně příslušném vodoprávním úřadě, u vlastníka 
kanalizace, u dodavatele a na: www.aquark.cz. Sjednání 
specifických limitů a úhrady za toto nadlimitní znečištění musí 
být řešeno dodatkem ke smlouvě a doplněním a schválením 
kanalizačního řádu.  

3. Odvádění odpadních vod do kanalizace je možné pouze přes 
řádně zřízené kanalizační přípojky k tomuto účelu určené. 
Vypouštění přes uliční vpusti nebo poklopy kanalizačních 
šachet je zakázáno. V případě, že je kanalizace ukončena 
čistírnou odpadních vod, není dovoleno vypouštět do 
kanalizace odpadní vody přes septiky nebo obdobná zařízení.  

4. Je zakázáno do kanalizace vypouštět závadné látky, které 
nejsou odpadními vodami, zejména: koncentrované ropné 
látky, ředidla, organická rozpouštědla, nátěrové hmoty nebo 
jiné těkavé, výbušné a hořlavé látky, smažící a fritovací oleje 
nebo tuky, jedy a žíraviny, posypové a jiné soli, 
koncentrované silážní šťávy, statková a průmyslová hnojiva, 
přípravky na ochranu rostlin a hubení škůdců - pesticidy, 
látky radioaktivní nebo infekční v koncentrované formě, látky 
intenzivně barevné, látky s nadměrným zápachem či dusivé, 
pevné předměty např. hadry, plasty, láhve, obaly, provazy, 
injekční stříkačky apod.  

5. Uliční uzávěry vodovodních přípojek jsou v majetku vlastníka 
vodovodu.  Odběrateli je zakázáno jakkoli manipulovat s 
uličními uzávěry či umožnit manipulaci jinému. V případě 
přerušení nebo omezení dodávky vody nebo odvádění 
odpadních vod z důvodů na straně odběratele bude dodávka 
vody nebo odvádění odpadních vod obnoveno na žádost 
odběratele, a to podle provozních možností dodavatele, 
zpravidla do dvou pracovních dnů po zaplacení všech 
splatných pohledávek a náhrady nákladů spojených s 
přerušením a obnovením dodávky vody a odvádění odpadních 
vod, popřípadě odstranění důvodů, které k přerušení vedly.  

 
III. Některá ujednání týkající se měření dodávané vody a 
odváděných odpadních vod  
1. Množství dodané vody se měří měřidlem ve vlastnictví 

vlastníka vodovodu, které je stanoveným měřidlem podle  
zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znění (dále 
jen „zákon o metrologii“), pokud smlouva nestanoví jinak.  

2. Pokud je měřidlo umístěno v šachtě, je odběratel povinen 
zajistit, aby tato šachta byla přístupná a odvodněná. Je-li 
šachta umístěna na místě veřejnosti přístupném, odběratel  
 

 
má právo šachtu zajistit proti neoprávněnému vniknutí; tím 
není dotčena povinnost jejího zpřístupňování dodavateli.  

3. Obdobným způsobem se postupuje i při osazení jiných 
měřidel ve vlastnictví odběratele, zejména u měřidel, na 
jejichž základě ponižuje dodavatel odběrateli stočné.  

4. Jakýkoliv zásah do měřidla ze strany jiné než dodavatele je 
nepřípustný. Odběratel je povinen měřidlo, jeho plomby, 
hlavní uzávěr vody, přípojku a další technická zařízení zajistit 
proti neoprávněné manipulaci, chránit před poškozením 
(zejm. před zásahem jiné osoby, působením mechanické síly, 
ohněm, mrazem apod.) a bez odkladu oznámit dodavateli 
jejich závady či závady v měření. Byla-li nefunkčnost měřidla 
nebo poškození měřidla (zvláště mrazem) způsobena 
nedostatečnou ochranou měřidla odběratelem, hradí újmu a 
náklady spojené s výměnou měřidla odběratel.  

5. Termín odečtu měřidla stanovuje dodavatel. Pokud není 
měřidlo v době odečtu přístupné, je odběratel povinen ohlásit 
dodavateli přesný stav počitadla měřidla (dále jen 
„samoodečet“) do 5 dnů (tiskopis k ohlášení stavu zanechá u 
odběratele pracovník provádějící odečet). Pokud tak neučiní, 
je povinen umožnit pracovníkům dodavatele přístup k 
měřidlu, a to v termínu, o kterém dodavatel odběratele 
předem vyrozumí, jinak  může dodavatel dodávku vody či 
odvádění odpadních vod přerušit. Dodavatel není povinen 
přijmout opakovaný samoodečet. Odečet měřidla ve 
vlastnictví odběratele a následná fakturace jsou prováděny na 
náklady odběratele.  

6. Má-li odběratel pochybnosti o správnosti měření nebo zjistí-li 
závadu na měřidle (vodoměru), má právo požádat o jeho 
přezkoušení dle ust. § 17, odst. 3 zákona o VaK. Toto právo 
lze uplatnit nejpozději při výměně měřidla. Žádost o 
přezkoušení měřidla nezprošťuje odběratele povinnosti včas 
zaplatit dlužné vodné a stočné.  

7. Má-li dodavatel pochybnosti o správnosti měření nebo zjistí-li 
závadu na měřícím zařízení ve vlastnictví odběratele, má 
právo požádat o jeho přezkoušení dle ust. § 19, odst. 3 
zákona o VaK.  

8. Pokud je součástí vodovodní přípojky a vodoměrné sestavy 
požární obtok, lze ho využívat výhradně pro přímé hašení 
požáru nebo při požárních revizích a to výlučně osobou k 
tomu oprávněnou. Pokud dojde k tomuto využití a v 
souvislosti s tím k porušení plomby, je odběratel povinen tuto 
skutečnost bezprostředně po porušení plomby oznámit 
písemně dodavateli. Pokud tak neučiní, nebo dojde k porušení 
plomby z jiných důvodů, je toto porušením ustanovení 
smlouvy a dodavatel je oprávněn uplatnit vůči odběrateli 
smluvní pokutu v souladu s odst. IV.1. těchto podmínek.  
 

IV. Následky porušení povinností  
1. V případě, že odběratel poruší svou smluvní nebo zákonnou 

povinnost tím, že:  
a) při sjednávání smlouvy uvede vědomě nesprávné nebo 

neúplné údaje, příp. později neohlásí změnu těchto údajů, 
b) nechrání před poškozením měřidlo, jeho plomby a 

technická opatření proti manipulaci s měřidlem, 
c) manipuluje s měřidlem, nebo uličním uzávěrem nebo 

manipulaci umožní jinému,  
d) poškodí měřidlo nebo jeho plombu,  
e) neumožní přístup dodavatele k měřidlu, přípojce a zařízení 

vnitřního vodovodu nebo kanalizace, 
f) neoprávněně odebere vodu nebo neoprávněně vypustí 

odpadní vody dle zákona o vodovodech a kanalizacích,  
g) překročí stanovené limity znečištění odpadních vod, nebo 

vypouští závadné látky,  
h) poruší plombu na požárním obtoku, aniž by tak jednal v 

souvislosti s hašením požáru nebo při požárních revizích  
je dodavatel oprávněn uplatnit vůči odběrateli smluvní 
pokutu, čímž není dotčeno právo dodavatele na náhradu 
vzniklé škody v celé její výši. Výše pokuty, pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak, činí 2.000,-Kč za každý 
jednotlivý případ při prvním porušení. Při každém dalším 
porušení téhož ustanovení nebo povinnosti odběratelem 
v následujících třech letech od předešlého porušení se 
minimální pokuta zvyšuje, a to vždy na pětinásobek 
původní výše pokuty.  



2. V případě, že dodavatel nezašle odběrateli ve lhůtě stanovené 
reklamačním řádem stanovisko k jeho písemné reklamaci, 
přičemž reklamace musí být prokazatelně doručena na adresu 
sídla dodavatele, je odběratel oprávněn uplatnit vůči 
dodavateli smluvní pokutu, čímž není dotčeno právo 
odběratele na náhradu vzniklé škody v celé její výši. Výše 
pokuty, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, činí 
2.000,-Kč za každý jednotlivý případ.  

 
V. Ostatní podmínky  
1. Odběratel je povinen dodavateli nahradit náklady, které mu 

vzniknou v souvislosti s upomínáním a vymáháním dluhu, 
zejména náklady osobní a věcné, a odměny vyplacené třetím 
osobám, a to ve fázi mimosoudního vymáhání ve výši dle 
platného ceníku dodavatele, který je k dispozici u dodavatele 
a ve fázi soudního vymáhání ve výši dle rozhodnutí věcně   a 
místně   příslušného   soudu.  

 
VI. Zpracování osobních údajů  
Ve smyslu článku 13 a 14 Obecného nařízení 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, (dále jen GDPR) dodavatel INFORMUJE, že jako 
správce osobních údajů ZPRACOVÁVÁ OSOBNÍ ÚDAJE 
ODBĚRATELŮ popř. OPRÁVNĚNÝCH OSOB (plátců faktur) 
získané od odběratelů (plátců faktur) jako subjektů údajů nebo 
získané z veřejného zdroje (např. z katastru nemovitostí):  

a) osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu: jméno a 
příjmení, titul, podpis, datum narození, adresa bydliště, 
adresa místa podnikání, jméno a příjmení zmocněnce, 
jméno a příjmení statutárního zástupce, identifikační 
číslo, daňové identifikační číslo, adresa odběrného 
místa, číslo odběrného místa, číslo bankovního účtu, 
telefonní číslo, emailová adresa, číslo poštovní datové 
schránky, počet trvale připojených osob, výše a četnost 
záloh, informace o vlastním zdroji, údaj o výměře 
nemovitosti pro stanovení množství srážkových vod, 
údaje o množství odebrané vody/vypouštěné odpadní 
vody, informace online měření (smart metering), rodné 
číslo pouze v dokumentu „výpis z katastru nemovitostí“, 
v případě komunikace se zákaznickým centrem v 
rozsahu audiozáznamu telefonického hovoru, v případě 
pohybu v areálu Dodavatele v rozsahu kamerového 
záznamu;  

b) právním důvodem zpracování osobních údajů je podle 
odst. 1 písm. b) čl. 6 GDPR plnění smlouvy popř. dohody 
o přistoupení k platbám vodného a stočného, jíž je 
odběratel popř. oprávněná osoba stranou, podle odst. 1 
písm. f) čl. 6 GDPR ochrana oprávněných zájmů správce 
údajů a podle odst. 1 písm. c) čl. 6 GDPR plnění právní 
povinnosti;  

c) účelem zpracování je:  
 plnění povinností ze Smlouvy o dodávce pitné vody a 

odvádění odpadních vod resp. Dohody o přistoupení 
k platbám vodného a stočného, vymáhání pohledávek 

 ochrana majetku dodavatele a vlastníků vodárenské 
infrastruktury,  

 plnění povinností v oblasti veřejného práva, zejména 
ve vztahu k dozorovým orgánům, Policii ČR aj.),  

Dodavatel je oprávněn zpracovat osobní údaje i pro jiný 
účel, než pro který byly osobní údaje shromážděny, 
pouze pokud je zpracování pro jiný účel slučitelné s 
účely, pro něž byly osobní údaje původně shromážděny, 
a pokud dodavatel provede posouzení zákonnosti 
takového zpracování podle čl. 6 odst. 4 GDPR; 

d) osobní údaje nebudou předávány jinému správci, s 
výjimkou předávání údajů:  
 vlastníkům vodovodu/kanalizace v lokalitě odběrného 

místa nebo dle jejich pokynu novému provozovateli 
vodárenské infrastruktury,  

 orgánům veřejné správy v souladu s plněním 
povinností dle právních předpisů,  

 v jednotlivých případech právnímu zástupci správce za 
účelem vymáhání pohledávek správce nebo pro 
zastupování ve správním nebo soudním řízení; 

e) osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí;  
f) osobní údaje mohou být zpracovány zpracovatelem na 

základě smluvního vztahu se správcem;  

g) osobní údaje budou uchovávány v listinné podobě, v 
databázi v elektronické podobě, jako audiozáznamy a 
videozáznamy v elektronické podobě;  

h) ohledně osobních údajů nebude docházet k 
automatizovanému rozhodování a profilování;  

i) osobní údaje týkající se smluvních vztahů budou 
uchovávány po dobu trvání smluvního vztahu + 10 let, 
audiozáznamy telefonických hovorů po dobu 60 dnů, 
videozáznamy kamerového systému po dobu 72 hodin. 
Pro uplatnění práv v případě vzniku občanskoprávního 
sporu nebo správního řízení bude v individuálním 
případě kopie audiozáznamu a videozáznamu uchována 
po dobu trvání sporu či řízení + 3 roky;  

j) odběratel popř. oprávněná osoba jako subjekt údajů má 
právo: 
 na přístup ke svým údajům za účelem kontroly 

(jaké jeho údaje a v jakém rozsahu jsou 
zpracovávány) a na pořízení kopie.  

 na opravu svých osobních údajů,  
 omezení zpracování v případě nepřesností nebo 

protiprávnosti zpracování, 
 uplatnění námitky,  
 výmaz po skončení důvodu zpracování.  
 obrátit se na dozorový orgán se svou stížností, 

pokud by nakládání s jeho osobními údaji bylo v 
rozporu s právními předpisy. Dozorovým orgánem 
je Úřad pro ochranu osobních údajů  

k) kontaktní údaje správce osobních údajů jsou: AQUA 
SERVIS, a.s., Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad 
Kněžnou, e-mail: poverenec@aquark.cz, tel.: 494 539 
111;  

l) pověřencem pro ochranu osobních údajů je smluvní 
partner společnost ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o., IČ 
63908298, se sídlem Lazarská 11/6, 120 00 Praha 2, 
přičemž osobou oprávněnou zastupovat pověřence pro 
ochranu osobních údajů u správce je osoba, která je 
vždy aktuálně zveřejněna na webových stránkách 
www.aquark.cz (sekce „kontakty“).  

 
VII. Ustanovení na ochranu spotřebitele  
1. Odběratel popř. oprávněná osoba, který je spotřebitelem, 

prohlašuje, že v případě předjímaném ustanovením § 1820 
odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 
znění (dále jen „NOZ“), jej dodavatel před uzavřením 
smlouvy seznámil se všemi informacemi specifikovanými v 
tomto ustanovení, když uvedl, že:  
a) Odběratel popř. oprávněná osoba je povinen hradit 

zálohy, byly-li sjednány 
b) smlouva je uzavírána na dobu neurčitou a zavazuje 

smluvní strany po celou dobu její platnosti,  
c) smlouva obsahuje v článku VII údaje o způsobu určení 

ceny, přičemž v ceně pro vodné a stočné jsou vždy 
zahrnuty veškeré daně, poplatky a náklady,  

d) odběratel, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od 
smlouvy, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne podpisu smlouvy. 
Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí být 
odesláno dodavateli na adresu jeho sídla ve výše uvedené 
lhůtě. Dodavatel zveřejňuje na svých webových stránkách 
formulář pro odstoupení od smlouvy (§ 1820 odst. 2 
NOZ). Odběratel je oprávněn odstoupit od smlouvy 
vyplněním a odesláním vzorového formuláře ve výše 
uvedené lhůtě. Odběratel je v případě odstoupení povinen 
uhradit cenu za již dodanou vodu a za již poskytnuté 
služby odvádění odpadních vod,  

e) pokud jde o podmínky mimosoudního vyřizování stížností 
spotřebitelů, jsou uvedeny v reklamačním řádu dodavatele  

2. Odběratel výslovně uvádí, že žádá dodavatele o zahájení 
poskytování služeb dle této smlouvy ke dni nabytí účinnosti 
této smlouvy. Odběratel nemá právo odstoupit od smlouvy, 
pokud jde o takto poskytnuté služby.  

3.  
VIII. Ustanovení závěrečná  
1. Smluvní strany se dohodly, že pro případ vzniku jejich 

vzájemných závazků souvisejících s předmětem této smlouvy 
se použije ceník prací a výkonů, jehož aktuální znění je k 
dispozici u dodavatele a je též zveřejněno na webových 
stránkách dodavatele www.aquark.cz. 


