
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 
IČ: 49454587; DIČ: CZ49454587; E -mail: info@vakvyskov.cz; Telefon: 517 324 930, www.vakvyskov.cz 
dále jen "Provozovatel"

PROTOKOL O ZMĚNĚ NA ODBĚRNÉM MÍSTĚ 

Vlastní číslo odběrného místa

Číslo orientační

Adresa odběrného místa 
Číslo  odběrného místa 

Obec

Ulice

Číslo popisné

Změna odběru ke dni

Nový odběratel - přihláška nového odběrného místa 
Přepis odběratele - mezi současným a novým odběratelem 
Změna údajů současného odběratele

DIČ Rodné číslo

Fakturu za ukončený odběr zašlete na adresu

SOUČASNÝ odběratel
Příjmení, jméno (název/firma) 

IČ

PŘEPIS odběratele ZMĚNA ÚDAJŮ současného odběratele

Uvedením e-mailové adresy pro doručování daňového dokladu-faktury souhlasí odběratel s doručováním faktury tímto způsobem.

Formulář platný od 1.7.2016. (pokračování na str. 2)

Číslo popisné

nová vodovodní přípojka

nová kanalizační přípojka

ostatní změny:

PSČ

Katastrální území

Číslo parcelní Číslo evidenční

Číslo vodoměru Stav vodoměru

Telefon E-mail

Příjmení, jméno (název/firma)

ADRESA TRVALÉHO BYDLIŠTĚ (SÍDLA) ODBĚRATELE 

Ulice

Obec

IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE

IČ 

E-mail

Korespondenční adresa

E-mail pro doručování daňového dokladu-faktury

NOVÝ odběratel - přihláška

Číslo orientační

PSČ

DIČ Rodné číslo

Telefon ID datové schránky



Přípojka
Vodovodní
Kanalizační

Domácnost, trvalé bydlení 
Podnikání
Rekreační objekt
Jiné

Odběr bude sloužit pro Počet trvale připojených osob pro 

dodávku vody:

odvádění odpadních vod:

osob

osob

Voda dodávaná vodovodem pro veřejnou potřebu - způsob měření množství:
Vodoměrem umístěným v: šachtě sklepě jinde v

Nemovitost není připojena na vodovod provozovaný provozovatelem

Voda odváděná do kanalizace pro veřejnou potřebu - způsob měření či stanovení množství:
Shodně s množstvím vody dodané odběrateli z vodovodu pro veřejnou potřebu a zjištěným na vodoměru (není využívána 
voda z jiných zdrojů - např. studny). Níže uvedené čestné prohlášení již nevyplňujte.
Na základě ročních směrných čísel potřeby vody, v případě když je současně využívána voda z jiných zdrojů nebo není přípojka 
vybavena vodoměrem - množství v m3 ročně (viz níže uvedené čestné prohlášení) 

Čestné prohlášení - odběratel prohlašuje, že v nemovitosti je

Nemovitost není připojena na kanalizaci provozovanou provozovatelem

Odběratel požaduje sjednání záloh ve výši Kč (výši zálohy si určuje odběratel), formou:

trvalého příkazu z účtu č.:

platby SIPO - spojovací číslo SIPO odběratele:

číslo účtu pro vrácení přeplatků:
(Bez uvedení čísla účtu odběratele není možné uzavřít dohodu na úhradu záloh prostřednictvím SIPO.)

/

/

Svým podpisem vyjadřuji souhlas s tím, že údaje uvedené v tomto protokolu budou použity provozovatelem pro doúčtování 
služeb současnému odběrateli a pro uzavření nové smlouvy.

Datum: Datum:

Současný odběratel Nový odběratel

Popis Počet osob m3/rok Celkem m3/rok

výtok, WC a koupelna (sprchový nebo vanový kout) x 32 =

výtok a koupelna (sprchový nebo vanový kout), bez WC x 18 =

výtok, bez koupelny a bez WC x 12 =

Úkon zaměstnance Datum Jméno, příjmení Podpis

Protokol osobně převzal

Doúčtování služeb provedl

Realizaci změn smluvních vztahů provedl

Kalkulační jednice Datum Jméno, příjmení Podpis

Vodovod

Kanalizace

Interní záznamy provozovatele - odběratel nevyplňuje

Vysvětlivky:

Zaškrtnuté políčko - ANO Prázdné políčko - NE
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