l
OSECKA OBECNí VODARENSKA S.R.O.
l

Ič 27983781, D?č CZ27983781, se sídlem Osek 18, PSč 338 21 0sek u Rokycan,
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, v oddíle C, vložce 20061,

l

e-mail sloup@seznam.cz. telefon 371 729744, mobilní telefon 724181257, ID datové schránky b75rtik

Článek 1. Obecná ustanovení

l) Osecká obecní vodárenská s.r.o. (dále jen Provozovatel) odpovídá za vady plněnf poskytnutého
odběrateli na základě uzavřené smlouvy o dodávce vody a smlouvy o odvádění a čištění odpadních vod,
a to za vady:

a) jakosti a množství dodané vody a tlakové poměry v odběrném místě,
b) množství vypouštěných odpadních vod a způsob jejich odvádění,

c) fakturace, spočívající zejména v účtování nesprávného množství dodané nebo vypouštěné odpadní
vody, použití nesprávné výše vodného nebo stočného a početních chybách.
2) Právo z odpovědnosti za vady (dále jen reklamace) může odběratel uplatnit u Provozovatele osobně
v sídle Provozovatele v pracovní době 7.00-14.30 hodin, nebo telefonicky či písemně na telefonní čísla
a kontaktní adresy uvedené u Provozovatele v záhlaví tohoto reklamačnnho řádu.
3) V reklamaci je odběratel povinen uvést:
a) své identifikační údaje,
b) identifikaci odběrného místa,
c) popis uplatněné vady,
d) datum zjištění vady,

e) skutečnosti, o které svá tvrzení odběratel opírá, včetně případných diikazů o vadě,
f) jaké právo z odpovědnosti za vady uplatňuje,
g) datum podání reklamace.

4) Nebude-li reklamace obsahovat výše uvedené údaje nezbytné pro řádné vyřízení reklamace, vyzve
Provozovatel písemně odběratele k jejímu doplnění a stanoví mu k tomu přiměřenou ?hůtu. Nedoplní-li
odběratel ve stanovené ?hůtě své podání, má se zato, že na vyřízení reklamace netrvá.
5) Kprošetření uplatněné vady a jejímu případnému odstranění je odběratel povinen poskytnout
Provozovateli nutnou součim'iost. Neposkytne-li součimiost ani v Provozovatelem dodatečně stanovené
přiměřené 1Mtě, má se zato, že na vyřízení reklamace netrvá.

6) Provozovatel je povinen vydat odběrateli písemné potvrzení o tom, kdy právo (vadu) uplatnil, co je
obsahem reklamace a jaký způsob jejflío vyřízení odběratel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu
vyřízení reklamace včetně odůvodnění přípahého zamítnutí reklamace.
7) Provozovatel je povinen rozhodnout o reklamaci ihned, je-li to možné, jinak do tří pracovních dnů.
Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena do nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění
reklamace, s výjimkou vad, které není technicky moťé v uvedené IMtě zjistit a odstranit, nebo kdy je
pro rozhodnutí o vadě a její odstranění nezbytná součinnost třetích osob, kterou se nepodaří v uvedené
?hůtě zajistit nebo třetí osoby v této 1Mtě nestihnou součimiost poskytnout, u kterých se smluvní strany
dohodly, že uvedená Ihůta skončí až rozhodnutím o vadě a je.jím odstraněním nebo zamítnutím
reklamace.

8) Odběratel, který je fyzickou osobou, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci
samostatného výkonu svého povolání, a která nesouhlasí s rozhodnutí Provozovatele o reklamaci, má

právo podat návrh na mimosoudní řešení sporu z rek.lamace u české obchodní inspekce, ústřední
mspektorát - oddělení ADR, Praha 2, Štěpáns'ká 15, PSČ 120 00, e-mail adr@,coi.cz.
Článek 2. Vady dodané vody
l) Vady jakosti dodané vody, které jsou při smyslovém zkoumání zjevné (např. chut', barva, zakalení,
zápach, apod.) je Odběratel povinen reklamovat do 24 hodin, ostatní vady jakosti nebo množství bez
zbytečného odkladu.

2) U reklamovaných vad jakosti dodané vody zjistitelných smyslovým zkoumáním Provozovatel
provede smyslovou kontrolu vody v odběrném místě a v příslušném vodojemu a kontrolu vnitřního
vodovodu odběratele. Zjistí-li vadu jakosti dodané vody, přijme příslušná opatření k jejímu odstranění
a odběratele o tom informuje, jinak bude považovat reklamaci za neoprávněnou. Bude-?i odběratel na
reklamaci trvat, zajistf Provozovatel odebrání kontrolníTho vzorku dodané vody, kčeinuž přizve

odběratele, a následný rozbor vzorku akreditovanou laboratoří. Pokud budou límity dodané- vody
splňovat podmínky pro pitnou vodu, uhradí náklady spojené s rozborem vzorku odběratel.

3) U reklamovaných vad jakosti dodané vody, které nejdou zjistit smyslovým zkoiunánfm, provede
Provozovatel kontrolu vody v odběrném místě a v příslušném vodojemu a kontrolu vnitřnfho vodovodu

odběratele a nezjistí-li závadu, zajistí odebrání kontrolní}io vzorku dodané vody a b?ide dále postupovat
obdobným způsobem uvedeným v předchozím odstavci za podmínek tam uvedených.
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4) V případě, že dodaná voda na základě smyslového posouzení nebo výsledku laboratomího rozboru
nesplňovala podmínky obecně závazného předpisu pro pitnou vodu nebo ve výjimečných případech
mezní hodnoty jakosti vody stanovené rozhodnutím orgánu ochrany veřejného zdraví, má dodaná voda
vadu jakosti a Provozovatel poskytne odběrateli slevu na vodném m dodanou vadnou vodu a příslušné
období. Výše slevy bude záležet na charakteru vady, délce odběni, množství odebrané vadné vody
a možnosti jejího využití pro odběratele.

5) Zjistí-li se u reklamovaných vad množství dodané vody, že vodoměr je ve smyslu ustanovení
§ 17 zákona číslo 274/200 1 sb., o vodovodech a kanaliza«,ích pro veřejnou potřebu a o změně některých
zákoítů, v platném znění, (dále jen zákon) nefunkční, stanoví se množství dodané vody způsobem
uvedeným v tomto ustanovení zákona.
6) Zjistí-li se, že vodoměr je nefunkční v důsledku zásahu odběratele nebo z důvodu, že ho odběratel

nedostatečně ochránil před poškozením, stanoví se množství dodané vody z odběru ve srovnatelném
období a není-li to moťé, ze směrných čísel roční potřeby vody stanovených obecně závazným
předpisem.

7) V případě havárie vodovodní přípojky se množství dodané vody zjistí odborným výpočtem ve vazbě
na technické moiosti úniku dodávané vody.
8) Odběratel má právo zajistit si na vlastní náklady metrologickou zkoušku vodoměru na rnístě instalace
nezávislýrn měřidlem, pokud to vnitřní vodovod iunožňuje, kterou zapřítomnosti Provozovatele

provede-Český metrologický instihit.

9) Má-li odběratel pochybnosti o správnosti měření nebo zjistí-li závadu na vodoměru, má právo
písemně požádat, nejpozději při výměně vodoměru, Provozovatele o jeho přezkoušení a ten je povinen
zajistit do 30 dníl ode dne doručení žádosti, přezkoušení vodoměru u osoby oprávněné provádět státní
metrologickou kontrolu měřidel a o výsledku odběratele písemně inforrnovat.

Článek 3. Vady odvádění odpadní vody
1) Vady odvádění odpadní vody spočívající v nesprávně stanoveném množství vypouštěné odpadní
vody nebo ve způsobu jejich odvádění je odběratel povinen reklamovat bez zbytečného odkladu.
2) U reklamovaných vad množství vypouštěné odpadní vody provede Provozovatel kontrolu výpočtu
množství vypouštěné odpadní vody takto:

a) pokud odběratel odebírá pouze vodu měřenou vodoměrem, je množství odebrané vody i množstvím
vypouštěné odpadní vody,

b) pokud odběratel odebírá pouze vodu neměřenou vodoměrem, zjistí Provozovatel množství odebrané

vody podle směrných čísel roční potřeby vody a takto zjištěné množství odebrané vody se povaije za
množství vypouštěné odpadní vody,

c) pokud odběratel odebírá vodu měřenou vodoměrem i vodu neměřenou vodoměrem, zjistí
Provozovatel množství odebrané vody podle směrných čísel roční potřeby vody a takto zjištěné
množství odebrané vody se povaije za množství vypouštěné odpadní vody,
d) pokud je součástí stočného i množství vypouštěné srážkové vody, provede Provozovatel kontrolu
výpočtu způsobem stanoveným obecně závazným předpisem.
3) Vady spočívající ve způsobu odvádění odpadní vody Provozovatel přezkoumá podle jejich charakteni
a přijme odpovídající opatření, nebo reklamaci zamítne.

Článek 4. Vady fakturace
l) Vady fakturace, spočívající zejména v účtovánf nesprávného množství dodané nebo vypouštěné
odpadní vody, použití nesprávné výše vodného nebo stočného a početních chybách, je odběratel povinen
reklarnovat bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději do konce ?hůty splatnosti faktury.
2) Provozovatel přezkoumá uplatněnou vadu a sliledá-li ji oprávněnou, vystaví opravnou fakturu
s novou ?hůtou splatnosti, jinak reklamaci zamítne.

Článek 5. Účinnost a zrušovací klauzule
Tento reklamační řád je účinný od 1. 2. 2020 a nahrazuje reklamační řád z 19. 2. 2019.

. ,Osecká obecní vodárenská s.r.o.
Pavel Sloup

338 21 0sí,k čp. '18
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