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 dále jen „Provozovatel“ 

               PROTOKOL K ODBĚRNÉMU MÍSTU 
 

Nový odběratel – přihláška nového odběrného místa  

Přepis odběratele – mezi současným a novým odběratelem  

Změna údajů současného odběratele 

nová vodovodní přípojka  

nová kanalizační přípojka 

ostatní změny:     
 

 

 

Adresa odběrného místa 

Číslo odběrného místa  
 

Obec PSČ    
 

Ulice   Část obce    
 

Číslo popisné     Číslo orientační     
 

Katastrální území                                                             

Číslo parcelní        Číslo evidenční                          
 

 

 

 
  

Změna odběru ke dni číslo vodoměru    stav vodoměru     
 

             číslo vodoměru           stav vodoměru     
 

 

 

 

SOUČASNÝ odběratel 

Příjmení, jméno (název/firma)       
 

Zastoupen (je-li právnickou osobou)                                                                                                                                             
 

Adresa trvalého bydliště (sídla)                                                                                                                                             
 

IČ DIČ  RČ/nar.                                                                                
 

Telefon  E-mail      
 

Fakturu za ukončený odběr zašlete na adresu/e-mail     
 

 

 

NOVÝ odběratel - přihláška PŘEPIS odběratele ZMĚNA ÚDAJŮ současného odběratele 
 

Příjmení, jméno (název/firma)    
 

Zastoupen (je-li právnickou osobou)   
 

ADRESA TRVALÉHO BYDLIŠTĚ (SÍDLA) ODBĚRATELE 
 

Ulice Číslo popisné Číslo orientační     
 

Obec PSČ    
 

IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE 
 

IČ DIČ RČ/nar.     
 

Telefon                                E-mail                                                                     
 

Korespondenční adresa 
 

 

E-mail pro doručování daňového dokladu    
 

Uvedením e-mailové adresy pro doručování daňového dokladu souhlasí odběratel s doručováním dokladu tímto způsobem. 
 

(pokračování na str. 2) 
 



 

Přípojka 

Vodovodní 

Kanalizační 

 

Odběr bude sloužit pro 

Domácnost, trvalé bydlení 

Podnikání 

Rekreační objekt 

Jiné 

 

Počet trvale připojených osob pro 
dodávku vody:  osob 

odvádění odpadních vod:    osob 

Spotřeba pro domácnost činí ________ % z celkového objemu dodávek. 
 

Spotřeba pro podnikatelskou činnost činí ________ % z celkového objemu dodávek. 

 
Voda dodávaná vodovodem pro veřejnou potřebu – způsob měření množství: 

Vodoměrem umístěným v: Šachtě Sklepě Jinde v     

Nemovitost není připojena na vodovod provozovaný provozovatelem. 

Voda odváděná do kanalizace pro veřejnou potřebu – způsob měření či stanovení množství: 

Shodně s množstvím vody dodané odběrateli z vodovodu pro veřejnou potřebu a zjištěným na vodoměru (není využívána voda 
z jiných zdrojů – např. studny).  

Na základě vodoměrem registrovaného množství odebrané vody z vlastního zdroje odběratele. 

Na základě ročních směrných čísel potřeby vody (v případě, že je současně využívána voda z různých zdrojů a/nebo přípojka 
není vybavena vodoměrem) – množství v m3 ročně.  

Nemovitost není připojena na kanalizaci provozovanou provozovatelem. 
 

 

Odběratel navrhuje zálohy ve výši      Kč/měsíčně, formou: 

trvalý příkaz z účtu č.:  /             

inkaso z účtu č.:   /             

platba SIPO -   spojovací číslo SIPO odběratele:    

poštovní poukázka 

hotovost 
 

      číslo účtu pro vrácení přeplatků:  /             
 

       

      Odběratel navrhuje způsob úhrady faktur formou:                       Četnost fakturace: 

             převod z účtu                                                                                měsíční                          

             poštovní poukázka                                                                       čtvrtletní                        

                                                                                                                      roční 

 

Svým podpisem vyjadřuji souhlas s tím, že údaje uvedené v tomto protokolu budou použity provozovatelem pro doúčtování služeb 
současnému odběrateli a pro uzavření nové smlouvy. 

Ochrana osobních údajů je prováděna v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob  
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení  
o ochraně osobních údajů) a informační povinnost dle článku 13 Nařízení o ochraně osobních údajů je plněna v samostatném 
dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“. 

 

Datum: Datum: 
 
 

 

Současný odběratel Nový odběratel 

 

Vysvětlivky: 

   Zaškrtnuté políčko – ANO             Prázdné políčko – NE 

 

Provozovatel - číslo vyjádření  


