
  AQUA SERVIS, a.s.  IČ: 60914076  Bankovní spojení: 
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  516 01 Rychnov nad Kněžnou 
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  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 

Naše voda. Náš život. 

Ž Á D O S T 
pro odpočet stočného 

v souladu s ustanovením § 19, odst. 7 zákona č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

UPOZORNĚNÍ pro odběratele 
Stočné lze odpočíst pouze v případě, kdy se prokáže, že více než 30 m3 spotřebované pitné vody 
ročně není vypuštěno do kanalizace.  

Odběratel – vlastník nemovitosti: 

jméno a příjmení/ firma adresa trvalého bydliště/sídlo firmy 

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

obec ulice čp. katastrální území parcela číslo 

   PODRUŽNÝ VODOMĚR
ano 

ne 

BAZÉN

Kontrola vypouštění bazénu 

Odběratel se upozorňuje na povinnost oznámit min. 3 dny předem vypouštění bazénu z důvodu kontroly. 
Bez splnění této podmínky není možné odpočet stočného ve výši min. 30 m3 za kalendářní rok provést. 

   JINÝ DŮVOD (PORUCHA, HAVÁRIE)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

CELKOVÉ MNOŽSTVÍ vody spotřebované bez vypuštění do kanalizace za rok 

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……………………………………………………………… jméno a příjmení:…………………………………………… 
 Čitelně HŮLKOVÝM PÍSMEM

datum narození / IČO 

Adresa odběru 

telefon e-mail

konečný stav 
vodoměru 

datum odečtu spotřeba v m3 

výška hlad. (m) objem bazénu (m3) místo a způsob vypouštění rozměry bazénu (m) 

datum za AQUA SERVIS, a.s. podpis pracovníka podpis odběratele 

správnou variantu označte prosím křížkem

počáteční stav 
vodoměru

datum odečtu
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