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ŽÁDOST PŘEZKOUŠENÍ VODOMĚRU 

 

 
ČÍSLO ODBĚRU: …………………………   

ODBĚRNÉ MÍSTO: Obec: …………………………..……Ulice: ………………...…………. Č.p.: ……….……………… 

Název firmy: ……………………………………………………………………………IČO: ……………………………….… 

Jméno: …………………………..……  Příjmení: ..…………………………………….………Titul: ……….……………… 

Zasílací adresa: ………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefon: …………………………...….. E-mail: ……….……………………………………………………….……………… 

 

  

 
Žádám o přezkoušení vodoměru č. ……………………………… 
 
Pokud vodoměr splňuje stanovené požadavky Zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii v platném znění, 
Vyhlášky MPO č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření v platném 
znění,  Opatření obecné povahy č.0111-OOP-C035-13, kterým se stanovují metrologické a technické 
požadavky na stanovená měřidla, včetně metod zkoušení při ověřování stanovených měřidel, hradí 
odběratel náklady spojené s výměnou a přezkoušením vodoměru dle platných předpisů a ceníku 
Slováckých vodáren a kanalizací, a. s. 
 
V případě, že vodoměr nesplňuje výše uvedené požadavky, hradí provozovatel náklady spojené 
s výměnou a přezkoušením vodoměru. 
 
Podání žádosti o přezkoušení vodoměru nezbavuje odběratele povinnosti zaplatit ve stanovené lhůtě úplatu 
za vodné a stočné, jinak se dostává do prodlení. Dle zjištění výsledku přezkoušení budou případné 
pohledávky vzájemně vyrovnány.  
 
 
Společnost Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. se sídlem Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské 
Hradiště, IČO 49453866 jako správce osobních údajů informuje subjekt údajů dle Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady EU 2016/679 (GDPR), že veškeré jeho osobní údaje o něm, případně jeho zástupci, 
budou zpracovávány pouze za účelem splnění smlouvy, za účelem splnění právních povinností, které se 
vztahují na správce a za účelem ochrany oprávněných zájmů správce, a to pouze po dobu, která je pro tyto 
účely nezbytná. Subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům a požádat 
o jejich opravu nebo výmaz, pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro něž byly zpracovávány. 
Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou k dispozici na webových stránkách správce osobních 
údajů www.svkuh.cz v sekci Ochrana osobních údajů. Subjekt údajů podpisem tohoto dokumentu potvrzuje, 
že mu výše uvedené informace byly řádně poskytnuty a bere je na vědomí. 
 
 
 
 
 
V ……………………..……. dne: ………………… Podpis odběratele: .…….…………………………. 

 

Interní záznamy (odběratel nevyplňuje) 

Žádost převzata na 
odbyt (datum) 

Výsledek přezkoušení 
odeslán odběrateli (datum) 

Jméno a příjmení 
pracovníka Podpis 

     

  

 

http://www.svkuh.cz/

