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Žádost o přezkoušení vodoměru

1. Údaje o odběrném místě

parc. č.

Evidenční číslo odběrného místa

Číslo vodoměru Stav vodoměru (m³)                                                                  

Odběratel žádá o úřední přezkoušení správnosti měření výše uvedeného vodoměru za podmínek uvedených v § 17 zákona č. 274/2001

Sb. a v § 28 vyhlášky č. 428/2001 Sb.

Zjistí-li se při přezkoušení vodoměru vyžádaném odběratelem, že údaje vodoměru splňují požadavky stanovené zvláštním právním

předpisem (zákon č. 505/1990 Sb. o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., vyhláška č. 345/2002 Sb.), hradí náklady spojené s

výměnou a přezkoušením vodoměru odběratel. Naměřené množství odebrané vody se tímto považuje za nezpochybněné.

Zjistí-li se při přezkoušení vodoměru, že jeho údaje nesplňují požadavky stanovené zvláštním právním předpisem nebo je vodoměr

vadný, nefunkční nebo již uplynula lhůta stanovená pro jeho pravidelné ověření, je považován tento vodoměr za nefunkční a náklady

spojené s výměnou a přezkoušením vodoměru hradí provozovatel. Množství odebrané vody se určí 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 roční potřeby vody pokud se provozovatel s odběratelem nedohodne jinak.

Vodoměr podléhá úřednímu ověření podle zvláštních právních předpisů. Má-li odběratel pochybnosti o správnosti měření nebo zjistí-li

závadu na vodoměru, má právo požádat o jeho přezkoušení. Toto právo lze uplatnit nejpozději při výměně vodoměru. Provozovatel je

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

zkušebny, přičemž odběratel je povinen poskytnout provozovateli k odečtu i výměně vodoměru nezbytnou součinnost. Výsledek

přezkoušení oznámí provozovatel neprodleně písemně odběrateli.

2. Odběratel

Jméno a příjmení/Firma

Zastoupen (je-li právnickou osobou/na základě plné moci)

Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. | Tyršova 248, 790 01  Jeseník | IČ: 65138066 | DIČ: CZ65138066
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1211

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., č. účtu: 2107391688/2700
ID DS: kncgujn | www.vakjes.cz | info@vakjes.cz | tel.: +420 584 411 545



Podání žádosti o přezkoušení vodoměru nezbavuje odběratele povinnosti zaplatit ve stanovené lhůtě úplatu za vodné a stočné.

Podpis odběratele

Jméno a podpis pracovníka provozovatele, který dokument převzal 

V __________________________ dne ____________


