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Žádost o poskytnutí odpočtu na stočném 
(za vodu neodvedenou veřejnou kanalizací tzv. zálivky) 

ke smlouvě č.           na období  

Číslo odběrného místa (ze smlouvy):  .................................................................................................................................................................. 

Odběratel:  ................................................................................................................................................................................................................................ 

Odběrné místo:  .....................................................................................................................................................................................................................  

Kontaktní telefon: ........................................................................................    E-mail: .................................................................................................... 

Kontrolní samoodečty hlavního vodoměru (termíny vyplňuje dodavatel): 

Datum odečtu Stav na vodoměru Datum odečtu Stav na vodoměru 

1. Počet zásobených obyvatel připojené nemovitosti (vyplňuje žadatel):

Potvrzujeme za účelem žádosti o poskytnutí úlevy na odpočtu na stočném, že je trvale přihlášeno ....................  

osob, popř. že na výše uvedené adrese skutečně žije ......................  osob. (vyplní městský nebo obecní úřad) 

Dne:  ........................................................................................  Razítko a podpis:  ..........................................................................................................  

2. Vybavení nemovitosti – nutno vyplnit dle přílohy č. 12 vyhlášky 428/2001Sb. ve znění pozdějších předpisů –
dle směrných čísel potřeby vody (doplňte k příslušnému údaji o vybavení)

Druh spotřeby Směrné číslo spotřeby v m3 

Byt. fond, na jed. obyv., pouze s výtoky 

Byt. fond, na jed. obyv., pouze s výtoky a spol. WC 

Byt. fond, na jed. obyv. výtok a WC bez koupelny či sprchy 

Byt. fond, na jed. obyv. WC, koupelna s kamny na pev. paliva 

Byt. fond, na jed. obyv. WC, koupelna s průt. ohřív. nebo bojl. 

Byt. fond, na jed. obyv. WC, koupena a centrál. příp. teplé vody 

Ostatní – specifikujte vybavení 

VODÁRNA PLZEŇ a.s. 
Malostranská 143/2 
326 00 Plzeň 

T    +420 377 413 222 
E    zc@vodarna.cz 
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Společnost je zapsána 
u KS v Plzni, oddíl B, vložka 574
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3. Podrobný popis způsobu využití vody dodané vodovodem pro veřejnou potřebu, jež není odváděna veřejnou
kanalizací (jedná se např. zalévání zahrady, zvířectvo apod.). Uveďte plochy, způsob využití a přibližné
množství spotřebované vody pro konkrétní účel.

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

4. Uveďte, zda se na nemovitosti nachází jiný zdroj vody (studny, zachycená srážková voda apod.). V případě,
že ano, uveďte způsob využití této vody a podíl využití vody z těchto zdrojů na celkové spotřebě. V případě
napojení na vnitřní rozvody uveďte způsob odkanalizování.

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

5. V případě, že vlastníte bazén, uveďte objem vody bazénu, četnost napouštění a vypouštění vody a způsob
využití vypouštěné vody.

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

Informace o podmínkách pro poskytování odpočtu na stočném 

• Žádost o odpočet je podávána odběratelem – vlastníkem připojené nemovitosti na standardizovaném formuláři.
• Pokud žadatel nepředloží všechny požadované dokumenty či nebudou předloženy v odpovídající kvalitě, bude o tomto žadatel

informován a dokumenty budou vráceny k doplnění či přepracování nebo nebude odpočet proveden.
• Žadatel bude o poskytnutí či zamítnutí odpočtu vždy písemně informován.
• Odpočet se poskytuje vždy jednorázově, a to pouze na příslušný rok, na který žadatel o odpočet žádal.
• Odpočet je odběrateli poskytnut v přiznané výši formou odpočtu na stočném při řádné konečné fakturaci za příslušné období.
• Dodavatel si vyhrazuje právo kdykoliv skutečnosti uvedené žadatelem ověřit, přičemž žadatel je povinen poskytnout dodavateli

patřičnou součinnost a kontrolu umožnit.
• Na nemovitosti se nevyskytuje žádný jiný vlastní zdroj vody (např. studny apod.).
• Dodavatel si vyhrazuje právo upravit metodiku poskytování odpočtu na množství neodvedené veřejnou kanalizací; o této změně

bude odběratel informován.
• Žadatel je povinen prokazatelně doručit do 14 dnů po skončení termínu posledního předepsaného samoodečtu stav na

VDM, a to na kopii žádosti v oddíle „Kontrolní samoodečty“. V případě, že stav nenahlásí, bude žádost považována za
bezpředmětnou.

• K žádosti o poskytnutí odpočtu musí odběratel doložit potvrzení od městského/obecního úřadu o počtu trvale žijících osob
– potvrdit na žádost do bodu 1; případně uvést čestné prohlášení o počtu trvale žijících osob v daném odběrném místě.

• Žadatel prohlašuje, že všechny údaje uvedené v žádosti jsou úplné a pravdivé a je povinen nahlásit jakoukoliv změnu.
V případě poskytnutí nepravdivých údajů bude žádost považována za bezpředmětnou a vůči žadateli může být uplatněna
smluvní sankce dle Obchodních podmínek.

• Odběratel souhlasí s poskytnutím a zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s., se zpracováním e-mailové adresy, 
jména, příjmení, telefonního čísla a místa bydliště výhradně pro interní a marketingové účely VODÁRNY PLZEŇ a.s.

Za dodavatele: Za žadatele: 

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

Dne: Dne: 


	na období: 
	Kontaktní telefon: 
	Email: 
	fill_11: 
	fill_17: 
	fill_18: 
	fill_14: 
	fill_12: 
	fill_19: 
	fill_20: 
	fill_15: 
	fill_13: 
	fill_21: 
	fill_22: 
	fill_16: 
	odberne misto: 
	odberatel: 
	cislo odberneho mista: 
	smlouva c: 
	pocet osob: 
	pocet osob 2: 
	Cislo 1: 
	Cislo 2: 
	Cislo 3: 
	Cislo 4: 
	Cislo 6: 
	Cislo 7: 
	Cislo 5: 
	3: 
	Dne: 
	Dne 2: 
	4: 
	5: 


