DOHODA
o úředním přezkoušení vodoměru číslo:
číslo odběrného místa

Platnost cejchu vodoměru do

adresa …………………………………………………………………………………………………...
žadatel …………………………………………………………………………………………………..
adresa …………………………………………………………………………………………………...
reklamované období …………………………………………………………………………………...
Odběratel žádá o úřední přezkoušení správnosti výše uvedeného vodoměru za podmínek uvedených
v § 17 Zákona č. 274/2001 Sb. a v § 28 Vyhlášky MZE č. 428/2001 Sb. :
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
veřejného vodovodu 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.
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. 334/2000 Sb. a Vyhláška č. 263/2000 Sb.), hradí náklady
spojené s výměnou a přezkoušením vodoměru odběratel. Naměřené množství odebrané vody se
tímto považuje za nezpochybněné.
Zjistí-li se při zkoušce vodoměru, že jeho údaje nesplňují požadavky stanovené zvláštním právním
předpisem (viz. výše) 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 veřejného vodovodu tj. firma Petr Kožený s.r.o. Množství
odebrané vody se určí podle výše předchozího odběru ve srovnatelném období. Za výše uvedené
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reklamované období to činí :…………………m , za období do výměny vodoměru se spotřeba vypočte
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ve výši ………………m /den.
Došlo-li ke změnám podmínek u odběratele, stanoví se množství odebrané vody podle směrných
čísel roční spotřeby uvedených v příloze č. 12 Vyhlášky MZE č. 428/2001 Sb.
Dohodnutý termín výměny vodoměru : ………………………………………………….
Odběratel se chce osobně a na vlastní náklady účastnit přezkoušení vodoměru: ANO

NE

Výměny se zúčastní a doklad o provedené výměně potvrdí zmocněná osoba :…………………………...

V……………………………..dne…………….Podpis odběratele: ……………………………………………..
(vlastník připojené nemovitosti)
V……………………………..dne…………….Podpis pracovníka: …………………………………………….
firma Petr Kožený s.r.o.

