
ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SLEVY NA STOČNÉM 
ZA VODU DODANOU SPOTŘEBOVANOU ODBĚRATELEM A NEODVEDENOU VEŘEJNOU KANALIZACÍ 

dle § 19 odst. 7 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění 

Žadatel 

Příjmení, jméno, titul* / firma* / název* : ……………………………………………………………………….. 

se sídlem : …………………………………………………………………………………………...……………. 

Telefon : …………………………  Fax : ………………………………   E - mail : ……………………… 

Identifikace : RČ* / IČ* : ……………….  DIČ : ……………………………………… 

Adresa stavby nebo pozemku - místo plnění  Evidenční číslo OM : …………………….. 

Obec : ………………………………………………  Část obce : ……………….………………………... 

Ulice : ………………………………………………  ČP : …….…….   ČO : ….……….  ČE : …………. 

Číslo parcely / nemovitosti : ……………………. 

a) počet zásobených obyvatel připojené nemovitosti :

b) vybavení nemovitosti - dle přílohy č.12 vyhlášky č.120/2011 Sb., kterou se mění vyhláška
č.428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích :

c) podrobný popis způsobu využití vody dodané, spotřebované odběratelem a neodvedené veřejnou
kanalizací (jedná se např. o zalévání zahrady, zvířectvo apod.). Uveďte plochy, způsob využití a
množství spotřebované vody pro konkrétní účel :

d) objem bazénu, četnost napouštění a vypouštění a způsob využití vypuštěné vody :

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



e) návrh způsobu prokazování objemu vody dodané, spotřebované odběratelem a neodvedené 
veřejnou kanalizací : 

 

INFORMACE O PODMÍNKÁCH PRO POSKYTOVÁNÍ SLEVY NA STOČNÉM 

• nárok na slevu dle zákona  č. 274/2001 Sb. § 19, odst. 7 je pouze v případě, že množství 
neodvedené vody je prokazatelně vyšší než 30 m3 za rok 

• žádost o slevu je podávána odběratelem - vlastníkem připojené nemovitosti na standardizovaném 
formuláři 

• pokud žadatel nepředloží všechny požadované dokumenty či tyto nebudou předloženy 
v odpovídající kvalitě, bude o tomto žadatel informován a dokumenty budou vráceny k doplnění či 
přepracování 

• způsob prokazování objemu vody dodané, spotřebované odběratelem a neodvedené veřejnou 
kanalizací určí dodavatel 

• žadatel bude o poskytnutí či zamítnutí slevy písemně informován 
• v případě poskytnutí slevy bude s odběratelem uzavřen dodatek ke smlouvě o odběru vody a 

odvádění odpadních vod 
• dodavatel si vyhrazuje právo kdykoliv skutečnosti uvedené žadatelem ověřit, přičemž žadatel 

poskytne dodavateli patřičnou součinnost   
 

Žadatel prohlašuje, že všechny údaje uvedené v žádosti jsou úplné a pravdivé. 

 

 Dne :                                                               Podpis žadatele : 

 

 

 

 

  VYJÁDŘENÍ K ŽÁDOSTI (VYPLŇUJE PŘÍJEMCE ŽÁDOSTI) : 

 

 

 

 

 

 

 

  DNE :                                                                                  PODPIS : 

- vodoměrem, který bude pořízen a osazen na náklady žadatele 

- vodoměr musí splňovat platné metrologické předpisy 

- žadatel umožní dodavateli vodoměr zaplombovat a pravidelně odečítat 
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