
 

 

VODOMĚR, PŘEZKOUŠENÍ VODOMĚRU 
 

Zdá se mi, že nám vodoměr špatně měří.  
Je možné ho nechat ověřit? 

Má-li odběratel pochybnosti o správnosti měření nebo zjistí-li závadu na vodoměru, má právo požádat o jeho 

přezkoušení. Toto právo lze uplatnit kdykoliv, nejpozději při pravidelné výměně vodoměru po 6letech. Provozovatel 

je povinen na základě písemné žádosti odběratele do 30 dnů ode dne doručení žádosti zajistit přezkoušení vodoměru 

u subjektu oprávněného provádět státní metrologickou kontrolu měřidel, přičemž odběratel je povinen poskytnout 

provozovateli k odečtu i výměně vodoměru nezbytnou součinnost. Výsledek přezkoušení oznámí provozovatel 

neprodleně písemně odběrateli.  

Pokud údaje vodoměru nesplňují některý z požadavků 

stanovených zvláštním právním předpisem, vodoměr 

se považuje za nefunkční. Stanovení množství 

odebrané vody se v tomto případě provádí podle 

postupu definovaného zákonem o vodovodech a 

kanalizacích. 

Jestliže ověření vodoměru podle zvláštního právního 

předpisu pozbylo platnosti, považuje se vodoměr za 

nefunkční. 

Je-li vodoměr nefunkční, hradí náklady spojené s jeho 

výměnou a přezkoušením provozovatel. 

Zjistí-li se při přezkoušení vodoměru 

vyžádaném odběratelem, že údaje vodoměru 

splňují požadavky na odchylku od normy 

stanovenou pro daný vodoměr zvláštním 

právním předpisem, hradí náklady spojené s 

výměnou a přezkoušením vodoměru 

odběratel. 

Byla-li nefunkčnost nebo poškození vodoměru 

způsobena nedostatečnou ochranou 

vodoměru odběratelem nebo přímým 

zásahem odběratele vedoucím k poškození 

vodoměru, hradí újmu i náklady spojené s 

výměnou vodoměru odběratel. 

Fakturační vodoměr je stanovené měřidlo podléhající úřednímu ověření ve smyslu zákona č. 505/1990 Sb. 
Vlastníkem vodoměrů je ten, kdo je na své náklady pořídil, tj. zpravidla Vodárna. Od 1.1.2002 je vlastníkem nově 
pořizovaných vodoměrů vlastník vodovodu nebo provozovatel (město, obec, sdružení obcí, vlastnická společnost). 
Provozovatel provádí jejich osazení, údržbu a opravy a výměnu vč. úředního ověřování. Má právo jednotlivé části 
vodoměru zajistit proti neoprávněné manipulaci. 
Odběratel je povinen dodržet podmínky umístění vodoměru, které stanoví provozovatel, umožnit provozovateli 
přístup k  vodoměru, chránit vodoměr před poškozením a bez zbytečného odkladu oznámit provozovateli závady v 
měření. Jakýkoliv zásah odběratele do vodoměru je nepřípustný. Pokud vnitřní vodovod nevyhovuje požadavkům 
pro montáž vodoměru, je odběratel povinen na písemné vyzvání provozovatele provést potřebné úpravy na 
připojované stavbě.  

 


