
 

 

 

 

Odběrné místo (OM) 

Adresa: 

Evidenční číslo OM: Číslo měřidla: 

Stav měřidla: Umístění měřidla: 

 

Odběratel 

Titul, jméno a příjmení /obchodní název(dle OR nebo ŽL): 

Adresa / Sídlo: 

Datum narození: IČ: DIČ: 

Zastoupen: 

Tel. kontakt: E-mail: 

 

Výše uvedený odběratel využívá - dle č. III, odst. 9 Smluvních podmínek dodávky pitné vody a odvádění 

odpadních vod dodavatele PRVOK s.r.o., Český Krumlov - svého práva a žádá tímto o přezkoušení vodoměru. 

 

Důvodem žádosti je pochybnost odběratele o správnosti měření i přesto, že byl dodavatelem informován, že 

u uvedeného vodoměru lhůta na jeho výměnu doposud neuplynula (trvá platnost ověření vodoměru). 

 

Zjistí-li se při zkoušce vodoměru vyžádané odběratelem, že: 

 

a) údaje vodoměru nesplňují některý z požadavků stanovených zvláštním právním předpisem, 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 takovém případě náklady spojené s výměnou vodoměru a přezkoušením hradí provozovatel. 

 

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, pokud se provozovatel 

s odběratelem nedohodne jinak. 

 

b) údaje vodoměru splňují požadavky stanovené zvláštním právním předpisem, hradí náklady spojené s 

výměnou a přezkoušením vodoměru odběratel dle čl. IX, odst. 4c Smluvních podmínek. 

 

Žádost o přezkoušení vodoměru nezbavuje odběratele vody povinnosti zaplatit ve stanovené lhůtě vyúčtovanou 

úplatu za vodu dodanou dle fakturačního vodoměru. Po skončení řízení dle bodu a) vyrovná dodavatel případný 

přeplatek jako vydání bezdůvodného obohacení odběrateli vody. 

 

 

 

V…………………………….. dne………………….. podpis odběratele…………………………………. . 
 

                                                                                                  

Žádost přijal: Podpis: 

Dne: Pod číslem: 

 

 

PRVOK s.r.o., Kájovská 11, 382 21 Kájov 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 18918 

IČ: 281 28 257, DIČ: CZ28128257, Bankovní spojení: ČSOB a.s., České Budějovice, č.ú.: 239163450/0300 

 

ŽÁDOST O PŘEZKOUŠENÍ VODOMĚRU 



 

 

 

Vyřízení žádosti 

Vyřízeno dne: 

S výsledkem: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žádost vyřídil: Podpis: 
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