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Žádost o přezkoušení vodoměru 
 

Evid.č.:      /   /   Datum přijmutí žádosti:  .  .     Číslo odběru:      -     -     

 

ODBĚRATEL  - vlastník připojené nemovitosti 

Jméno, příjmení, tit./obchodní firma*):       

Sídlo 

/trvalý pobyt*) 

 Obec:       Ulice:       

 Čp:       PSČ:       část obce:       

Zastoupený:       OR:       

Mob:       Tel:       E-mail:       
 

Odběrné místo 

Obec:       Ulice:        Čp.:       

PSČ:       Kat.území:       Číslo parcely:       
 

Vodoměr 

Číslo vodoměru:       Stav vodoměru:       

Datum demontáže vodoměru:       Platnost vodoměru do:       

Důvod přezkoušení:       

Zjištěné poškození vodoměru:       
 

Poučení odběratele a způsob vypořádání: 

1. Zjistí-li se, že je znehodnocen vodoměr (mechanicky poškozený, odcizený aj) nebo porušeny montážní 

plomby a plomby prokazující úřední ověření vodoměru nebo provedl-li odběratel takové opatření, aby 

vodoměr odběr nezaznamenával nebo zaznamenával nesprávně, zaplatí odběratel smluvní pokutu ve výši 

trojnásobku platby posledního předešlého zúčtovaného roku v daném odběrném místě, minimálně 5.000,-Kč. 

Odběratel dále uhradí cenu nového vodoměru včetně jeho montáže. 

Sepíše se Zápis o zjištěné závadě na vodoměru. 

2. Zjistí-li se při zkoušce vodoměru, vyžádané odběratelem, že údaje vodoměru nesplňují požadavky stanovené 

zákonem 505/1990Sb.v platném znění tj. vodoměr nevyhovuje, uhradí smluvní strana, které byla odchylka 

ku prospěchu druhé straně finanční rozdíl a to ode dne posledního odečtu. Náklady spojené s přezkoušením 

vodoměru hradí dodavatel. 

3. Zjistí-li se, že údaje vodoměru splňují podmínky dané zákonem 505/1990Sb, tj. vodoměr vyhovuje, hradí 

náklady spojené s výměnou a přezkoušením vodoměru odběratel 

4. Vodoměr nevyhovuje-dodavatel určí množství dodané vody odběrateli podle výše předchozího odběru ve 

srovnatelném období (pokud nedošlo ke změně odběru-tj. více či méně obyvatel v domě,ke změně v procesu 

podnikání)  nebo podle směrných čísel spotřeby (vyhl.428/2001 Sb. v platném znění). 

- vodoměr naměřil více - vrátí dodavatel vypočtenou finanční částku 

- vodoměr naměřil méně - uhradí odběratel vypočtenou finanční částku 

5. Vodoměr vyhovuje- odběratel je povinen uhradit fakturované množství pitné vody zjištěné předmětným 

vodoměrem. 

6. Ceny za vodné, stočné a za přezkoušení a výměnu vodoměrů jsou dány platným ceníkem. 
 

V       dne: 

 

 

 

___________________________  ___________________________                         

Dodavatel  Odběratel 


