
Příjmení, jméno (název/firma)

Adresa bydliště/sídla

Korespondenční adresa

Telefon

Číslo účtu pro poukázání dobropisované částky

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. 
Brněnská 410/13, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1170 
IČO: 49454587; DIČ: CZ49454587; E -mail: info@vakvyskov.cz; Telefon: 517 324 930, www.vakvyskov.cz 
dále jen "dodavatel"

Žádost o vystavení dobropisu za vodu dodanou vodovodem a zčásti spotřebovanou 
bez vypuštění do kanalizace pro veřejnou potřebu

(dále jen "žádost o snížení stočného") za kalendářní  rok 
dle ustanovení § 19 odst. 7 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů

Číslo popisné

Vlastní číslo odběrného místa

PSČ

Číslo orientační Číslo parcelní Číslo evidenční

Počet osob užívajících nemovitost

Adresa odběrného místa 
Číslo  odběrného místa 

Obec

Ulice

Odběratel dle smlouvy

E-mail

Údaje pro snížení stočného

Obecný popis účelu užití odebírané a nevypouštěné vody:

1



2

Základní podmínky pro podání žádosti:

1.

2.

3.

1 Pokud rozsah nepostačuje, uveďte údaje a výpočet na samostatnou přílohu a do tabulky uveďte pouze celkový objem.

Jestliže odběratel vodu dodanou vodovodem zčásti spotřebuje bez vypuštění do kanalizace může 
požádat dodavatele o posouzení množství takto spotřebované vody.
Odběratel uvede všechny skutečnosti, které jsou významné pro správné a úplné posouzení žádosti 
(zejména údaje o katastrálních územích a pozemcích, výměr zavlažovaných ploch, způsob provozování 
bazénu, včetně výpočtu podle technických propočtů, který je obsažen ve výše uvedené tabulce).
K žádosti je odběratel povinen připojit důkazy dokládající tvrzené skutečnosti. Tento odborný výpočet 
podle technických propočtů předložený odběratelem bude ověřen provozovatelem, případně bude 
odběratel požádán o doplnění dalších podkladů.
Na základě výsledku ověření bude rozhodnuto o dalším postupu:
- v případě, že množství vody zčásti spotřebované bez vypuštění do kanalizace bude prokazatelně větší
než 30 m3 za rok, bude vystaven opravný daňový doklad (dobropis) za předmětné období
- v případě, že množství vody zčásti spotřebované bez vypuštění do kanalizace nebude prokazatelně
větší než 30 m3 za rok, nebude žádosti odběratele vyhověno.



Další podmínky pro vyřízení žádosti:

5.1.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

6.

7.

8.

9.

Datum Podpis odběratele

3

5.2.

Dodavatel tímto informuje odběratele o skutečnosti, že nezbytným podkladem pro ověření odborného 
výpočtu je provedení samoodečtu hlavního (fakturačního) vodoměru na odběrném místě a jeho 
nahlášení dle níže uvedených podmínek v bodu 5.3.

4.

existence smlouvy s žadatelem jako odběratelem o dodávce vody z vodovodu pro veřejnou 
potřebu a odvádění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu pro odběrné místo 
uvedené v žádosti, která je účinná po celé posuzované období,
odběratel doručí dodavateli žádost o snížení stočného do 31. 7. roku následujícího po roce,
ve kterém odběratel vodu zčásti spotřeboval jiným způsobem než vypuštěním do kanalizace; 
formulář „Žádost o snížení stočného“ je k dispozici na https://www.vakvyskov.cz/ke-stazeni. 
Pokud odběratel nevyužije tento formulář, je povinen ve své žádosti uvést všechny skutečnosti, 
které jsou významné pro správné a úplné posouzení žádosti, včetně odborného výpočtu podle 
technických propočtů, který bude následně ověřen provozovatelem,
odběratel je povinen počínaje okamžikem podání žádosti hlásit dodavateli stav hlavního 
(fakturačního) vodoměru, a to vždy ke dni 31. 3., 30. 6., 30. 9. a 31. 12. prostřednictvím 
webového formuláře na https://www.vakvyskov.cz/hlaseni-o-stavu-vodomeru s tím,
že do poznámky uvede text „kontrolní odečet pro snížení stočného“, a to vždy do 10 dnů
po uvedeném termínu; dodavatel předpokládá, že odběratel bude žádat o snížení stočného
i v následujících letech,
naměřená spotřeba vody na hlavním (fakturačním) vodoměru musí být ve vegetačním období 
vyšší min. o 30 m3 než mimo něj, přičemž pro účely těchto podmínek se za období vegetační 
považuje období od 1. 4. Do 30. 9., a za období nevegetační období od 1. 1. do 31. 3. a 1. 10.
do 31. 12.,
naměřená spotřeba vody na hlavním (fakturačním) vodoměru musí být za kalendářní rok alespoň 
o 30 m3 vyšší než spotřeba dle směrných čísel roční potřeby vody pro bytový fond dle Vyhlášky,
zohledňovaná zálivka musí být uskutečňována pouze na pozemcích, resp. plochách, které jsou
ve vlastnictví odběratele, nebo jsou odběratelem prokazatelně užívány,
odběratel musí mít uhrazeny všechny dosud vystavené daňové doklady (faktury) za vodné
a stočné za celé předchozí období na všech odběrných místech daného odběratele,
odběratel bere na vědomí, že dodavatel je oprávněn provést místní šetření na odběrném místě
za účelem ověření všech v žádosti uvedených skutečností nebo ověření stavu hlavního
(fakturačního) vodoměru s tím, že odběratel je povinen k tomu poskytnout dodavateli potřebnou
součinnost.

Nedodržení kterékoli z podmínek uvedených v odstavcích 1. - 5. opravňuje dodavatele k nevyhovění 
žádosti podané odběratelem s tím, že vyfakturované množství odpadních vod nebude sníženo.
Množství vody nevypuštěné do kanalizace pro veřejnou potřebu bude stanoveno z údajů o množství 
teoreticky neodvedené vody uvedených odběratelem v žádosti, max. ve výši rozdílu naměřené 
spotřeby vody na hlavním (fakturačním) vodoměru a spotřeby dle směrných čísel roční potřeby vody 
pro bytový fond dle Vyhlášky, pokud tento rozdíl bude vyšší než 30 m3.
Výše dobropisované částky za vodu dodanou vodovodem a zčásti spotřebovanou bez vypuštění
do kanalizace pro veřejnou potřebu bude určena jako násobek zjištěného množství vody dle odstavce 
7 a ceny platné v období, za které je žádost podávána.
Podmínky uvedené v této žádosti jsou obsahem dohody mezi odběratelem a dodavatelem v souladu
s příslušnými ustanoveními zákona, což odběratel stvrzuje svým níže uvedeným podpisem. Dodavatel 
vylučuje akceptaci jakýchkoliv dodatků nebo odchylek provedených odběratelem k těmto podmínkám. 

5.
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