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PODKLAD PRO ZMĚNU ODBĚRATELE VODNÉHO A STOČNÉHO 
 

Pouze pro objekty nesloužící k trvalému bydlení, dělené sazby + bytová družstva 
 
ČÍSLO ODBĚRU: ………………………… 

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

PŮVODNÍ  MAJITEL (ODBĚRATEL): 

   

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

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

   Číslo účtu:…………………………………/……………tel:…………….………………………………………………….…... 

   Vyúčtování zaslat na adresu:……………………………………………………………………………………….………….. 

    ………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 

   Nebo na e-mail:…………………………………………………………………………………………………………………... 

 
NOVÝ MAJITEL (ODBĚRATEL) :   

 

  Název……………………………………………………………………………………………………………………..……….. 

  Registrace:…………………………………………………………………………………………………………...................... 

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

  IČO nebo datum narození: ..…………………………………DIČ:…………………………………………………….…….... 

  Adresa daňová (OR nebo ŽL): ……………..………………………………………………………………………….…..….... 

  Adresa pro zasílání faktur: …………………………………………………………………………………….…….……….…. 

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

  Souhlasím se zasíláním faktur v elektronické podobě na e-mail:………………………………………………………. 

  Číslo účtu……………………………………….………  banka:…..………………………………………………..………...... 

  Výše zálohy v Kč: .………………..….…  měsíčně,  čtvrtletně 

         vlastní zdroj vody - odpadní vody jsou odváděny do kanalizace   

Počet připojených osob – povinný údaj pro všechny smlouvy …………………………………………………… 

 
Obě strany se dohodly na předání vodoměru č.  ………..……..……… ke dni ….………….. se stavem …….…….. m3.                                                                                                          
Spotřebu vody do dne předání hradí předcházející majitel. Pokud odběratel nenahlásí stav vodoměru,  
účtujeme spotřebu vody od posledního stavu v naší evidenci. 

Nový majitel prohlašuje, že převzal zaplombovaný vodoměr v nezávadném stavu a zavazuje se, že se bude  
o vodoměr zodpovědně starat v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zjištěné závady 
ihned oznámí dodavateli. 
Odebíraná voda: 

a) je odkanalizovaná do veřejné kanalizace 
b) není odkanalizovaná do veřejné kanalizace, odpadní vody jsou odváděny …………………..…………………… 

Srážková voda: 
a) je odkanalizovaná do veřejné kanalizace – nutno doložit dokumentaci skutečného stavu odvádění srážkových 

vod vč. výměr odkanalizovaných ploch 
b) není odkanalizovaná do veřejné kanalizace, ale do……………………………………………………….……….... 

 
Každou změnu je nutno doložit výpisem z katastru nemovitostí pořízeným např. službou Czech Point, nikoliv 
pomocí internetové aplikace „Nahlížení do katastru nemovitostí“. Dále výpisem z Obchodního rejstříku nebo 
Živnostenským listem. Pokud nový vlastník nebude uveden v katastru nemovitostí, nelze změnu provést. 
Odběratelem se podle zákona č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů rozumí vlastník pozemku nebo 
stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci. Z tohoto důvodu uzavíráme smlouvy pouze s vlastníky 
připojených pozemků nebo staveb. 
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Všechny požadované údaje je nutno vyplnit, případně dodat v přílohách. 

 

 
 
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. 
 

 

 

……………………………………            …..………………………………… 

Původní odběratel - podpis      Nový odběratel - podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interní záznamy (odběratel nevyplňuje) 

Změna převzata (datum) Aktualizace smlouvy (datum) Jméno a příjmení Podpis 

    

     

http://www.svkuh.cz/

