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Jindřichův Hradec dne:

Věc: Platby za nevypuštěnou odpadní vodu
Ve věci úlevy plateb za nevypuštěnou odpadní vodu do kanalizace je v souladu se Zákonem č. 274/2001 Sb. stanoveno
následující:
Pokud není množství vypouštěných odpadních vod měřeno, předpokládá se, že odběratel, který odebírá vodu z
vodovodu, vypouští do kanalizace takové množství vody, které odpovídá zjištění na vodoměru, v ojedinělých případech
směrným číslům roční potřeby vody. Jestliže odběratel vodu dodanou vodovodem zčásti spotřebuje bez vypuštění do
kanalizace a toto množství je prokazatelně větší než 30 m3 za rok, zjistí se množství vypouštěné odpadní vody do
kanalizace buď měřením, nebo odborným výpočtem podle technických propočtů předložených odběratelem a
ověřených provozovatelem, pokud se předem provozovatel s odběratelem nedohodli jinak.
První podmínkou pro úlevu platby za nevypuštěné odpadní vody do kanalizace je, že v daném roce musí být takto
spotřebováno více než 30 m3 vody z vodovodu.
Druhou podmínkou je, že odečítaný objem bude zjištěn měřením, odborným výpočtem nebo dohodou odběratele a
provozovatele kanalizace. Metrologické měření má vždy přednost před výpočtem, proto by měření odečítaného
objemu vod mělo probíhat vodoměrem, který je metrologicky způsobilým měřidlem. Výpočet je možný pouze
v ojedinělém případě, kdy není technicky možné osadit vodoměr. Odběratel nese odpovědnost za správnost měření
vodoměru a dále i za náklady na jeho pořízení, údržbu, odečty, a povinnou výměnu z důvodu kalibrace. To znamená,
že náklad na zjištění objemu vody nevypuštěné do kanalizace nese odběratel, a náklad na zapracování výsledků
zjištěného objemu do vyúčtování stočného nese provozovatel kanalizace.
Stručné shrnutí:
Úlevu plateb za nevypuštěné odpadní vody do kanalizace je možno poskytnout pouze u množství vody prokazatelně
nevypuštěné do kanalizace, které překročí 30 m3 za rok. Prokazatelnost množství se stanoví měřením (vodoměrem),
který musí být osazen v místě odběru, a zajištěn plombou provozovatele proti demontáži. Pořízení vodoměru včetně
jeho osazení a údržby hradí odběratel. Při pravidelných odečtech domovních vodoměrů je povinností odběratele
informovat a vyzvat pracovníka provozovatele k provedení odečtu i na podružném vodoměru pro stanovení výše
úlevy. V opačném případě sleva na stočném nebude provedena.
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