V O D O V O D Y spol. s r.o.
Na Lánech 3, 570 01 Litomyšl
ŽÁDOST O PŘEZKOUŠENÍ VODOMĚRU – OBJEDNÁVKA
ve smyslu ustanovení § 17, odst. 3), zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v pl. zn.

Odběratel (žadatel/objednatel):
Jméno / firma : _______________________________________________________
Adresa: ______________________________________________________________________________
Z důvodu_____________________________________________ žádám tímto závazně o přezkoušení vodoměru:
druh ____________ číslo ____________________ cejch ________ , který je umístěn na adrese:
číslo
číslo odběrního
odběratele:
místa:
Odběratel požaduje /je třeba závazně vybrat a označit jednu z možností/:

datum osazení
vodoměru:

 přezkoušení u autorizovaného subjektu – smluvní AMS Renova Solnice / jiné AMS* – s přítomností u
přezkoušení / bez přítomnosti u přezkoušení*
 přezkoušení vodoměru v době platnosti ověření v místě instalace prostřednictvím Českého metrologického
institutu pokud je to na místě technicky proveditelné
Poučení odběratele:
Dle § 17 odst. 4) výše uvedeného Zákona zjistí-li se při přezkoušení vodoměru vyžádaném odběratelem, že
a) údaje vodoměru nesplňují některý z požadavků stanovených Zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č.
119/2000 Sb. a Vyhláška č. 334/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na vodoměry na studenou vodu označované zkratkou
EHS, dále jen „ZaM“, 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 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 a podle odstavce 6
Zákona, pokud se provozovatel s odběratelem nedohodne jinak,
b) údaje vodoměru splňují požadavky stanovené ZaM, hradí náklady spojené s výměnou a přezkoušením vodoměru
odběratel,
c) pozbylo platnosti ověření vodoměru podle ZaM, považuje se vodoměr za nefunkční; stanovení množství dodané vody se v
případě nesouhlasu odběratele provede postupem uvedeným v písmenu a),
d) vodoměr je nefunkční, hradí náklady spojené s jeho výměnou a přezkoušením provozovatel.

V _________________ dne _________________

……………..……………………………
za odběratele jméno / podpis

………………...………………………….
za dodavatele jméno / podpis

Provozovatel je povinen na základě písemné žádosti odběratele do 30 dnů ode dne doručení žádosti zajistit přezkoušení
vodoměru u subjektu oprávněného provádět státní metrologickou kontrolu měřidel, přičemž odběratel je povinen
poskytnout provozovateli k odečtu i výměně vodoměru nezbytnou součinnost. Výsledek přezkoušení oznámí provozovatel
neprodleně písemně odběrateli.

Tato žádost/objednávka byla zaregistrovaná dne __________ jako reklamace pod č. _________
Vodoměr bude odeslán do AMS Renova Solnice při svozu dne: _________________
Poznámka nebo další ujednání:

Vyřizuje (jméno, podpis)_____________________
*Fotokopii tohoto dokumentu převzal dne (datum, jméno, podpis): ______________________
*Fotokopie tohoto dokumentu byla zaslána odběrateli na výše uvedenou adresu poštou dne: _________________
*Scan tohoto dokumentu byl zaslána odběrateli na e-mail: _______________________ dne: _________________
*) nehodící se škrtněte

Firma je vedena u Krajského soudu v Hradci Králové zápisem ze dne 28.12.1994, oddíl C, vložka 7408
Bankovní spojení: Komerční banka, č. ú.: 374741-591/0100, IČO: 620 62 948, DIČ: CZ62062948
tel./fax: 461 612 169, e-mail: vodovody@lit.cz; www.vodovodylitomysl.cz

