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Žádost o přezkoušení vodoměru 
Dle § 17 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, v aktuálním znění 

ke smlouvě č. 

Jméno a příjmení žadatele / Obchodní firma:  ................................................................................................................................................. 

Adresa odběrného místa: ......................................................................................................  Telefon:  ................................................................. 

Odběrné místo:  ............................................................................................    Č. vodoměru:  ...................................................................................  

Adresa žadatele:  .........................................................................................    E-mail: ................................................................................................... 
(není-li shodné s adresou odběrného místa) 

Poznámka: 

Náklady spojené s výměnou a přezkoušením vodoměru hradí odběratel vody, pokud údaje vodoměru splňují požadavky stanovené 
zvláštním právním předpisem1). 

V případě, že vodoměr je nefunkční, hradí náklady spojené s jeho výměnou a přezkoušením provozovatel. 

Byla-li nefunkčnost nebo poškození vodoměru způsobena nedostatečnou ochranou vodoměru odběratelem nebo přímým zásahem 
odběratele vedoucím k poškození vodoměru, hradí újmu a náklady spojené s výměnou vodoměru odběratel. 

Způsob vyhodnocení a finanční vypořádání zkoušky vodoměru 

1. Podle § 17 odst.4) zákona 274/2001 Sb., v aktuálním znění, pokud údaje vodoměru nesplňují některý z požadavků stanovených
zvláštním právním předpisem1), vodoměr se považuje za nefunkční; stanovení množství dodané vody se v tom případě provádí
podle skutečného odběru ve stejném období roku předcházejícímu tomu období, které je předmětem reklamace nebo žádosti o
přezkoušení vodoměru. V případě, že takové údaje nejsou k dispozici, nebo jsou zjevně zpochybnitelné, stanoví se množství dodané
vody podle následného odběru ve stejném období roku nebo podle směrných čísel spotřeby vody a podle odstavce 6, pokud se
provozovatel s odběratelem nedohodne jinak.

2. Podle § 17 odst. 6) zákona č. 274/2001 Sb., v aktuálním znění, při reklamaci podle § 16 odst. 4 a vypořádání vyplývajícím ze zjištění
podle odstavců 4 a 5 se za období k vypořádání považuje období od posledního skutečně provedeného odečtu vodoměru
předcházejícího skutečnému odečtu vodoměru, na základě kterého došlo k výměně vodoměru do dne výměny vodoměru,
související s reklamací nebo žádostí o jeho přezkoušení.

3. Vodoměr podléhá úřednímu ověření podle zvláštních právních předpisů.1) 

4. Přezkoušení vodoměru se provádí podle příslušných metrologických předpisů.

5. Žadatel svým podpisem potvrzuje správnost výše uvedených údajů a souhlasí se způsobem výpočtu a finančního vypořádání.

Datum:  Podpis žadatele: 

 ................................................................................   ............................................................................................  

1) Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb. 
Vyhláška č. 334/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na vodoměry na studenou vodu označované zkratkou EHS. 
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Příloha č. 1 
Informace o zpracování osobních údajů: 

Zákazník/odběratel (fyzická osoba) potvrzuje, že byl níže uvedeným správcem osobních údajů informován o zpracování svých osobních 
údajů v rozsahu odpovídající účelu tohoto zpracování. 

Správcem zpracování osobních údajů je VODÁRNA PLZEŇ a.s., Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň, IČO: 25205625. Správce jmenoval 
pověřence pro ochranu osobních údajů – kontakt lze získat v zákaznickém centru správce nebo na tel.: 377 413 222. 

Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu potřebném pro agendu správce související s realizací činností dle objednávky/smlouvy. 
Poskytnutí osobních údajů je nezbytné pro uzavření a následné plnění smluvního vztahu, přičemž případné odmítnutí může mít za 
následek nepřijetí objednávky a uzavření smluvního vztahu. Zpracování osobních údajů správcem též vyplývá z plnění zákonné povinnosti 
správce. 

Zákazník/Odběratel bere na vědomí, že osobní údaje mohou být poskytnuty subjektům, které pro správce vykonávají podporu při plnění 
činností dle objednávky/smlouvy a dále subjektům, vykonávající pro správce zpracování osobních údajů na základě smlouvy. 

Další údaje o zpracování osobních údajů ve VODÁRNĚ PLZEŇ a.s. jsou uvedeny na webové stránce společnosti www.vodarna.cz. 
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