Provozování a výstavba vodovodů a kanalizací
Zápy č. 9, 250 61

ŽÁDOST O PŘEZKOUŠENÍ VODOMĚRU
dle zák. 274/2001 Sb., § 17

Vlastník nemovitosti (pověřená osoba)
Název, jméno: _______________________________________________________________
Adresa odběrného místa: ______________________________________________________
IČ/DIČ: _________________________________________ Tel., mob.: __________________
Číslo odběrného místa: ____________________________ Číslo vodoměru: _____________
Adresa pro zasílání korespondence (není-li totožná s adresou odběrného místa)
Název, jméno: _______________________________________________________________
Adresa korespondenční: _______________________________________________________
Konečný stav na vodoměru při jeho vymontování (m3): _____________________________
Důvod přezkoušení: __________________________________________________________
Poučení odběratele a způsob vypořádání:
1. Vodoměr musí splnit požadavky stanovené zákonem 505/1990 Sb., o metrologii v platném
znění, vyhlášky MPO č. 262/2000 Sb., kterou se zjišťuje jednotnost a správnost měřidel a
měření v platném znění, stanoveným požadavkům ČSN EN 14154-1+A2, která je
harmonizovanou normou k nařízení vlády č.464/2005 Sb. ve znění zákona 119/2000 Sb.,
stanovující technické požadavky na stanovená měřidla. Má-li odběratel pochybnosti o
správnosti měření nebo zjistí-li závadu na vodoměru, má právo žádat o jeho přezkoušení.
2. Provozovatel je povinen na základě písemné žádosti žadatele do 30 dnů ode dne doručení
žádosti zajistit přezkoušení vodoměru u nezávislého subjektu oprávněného provádět státní
metrologickou kontrolu měřidel, přičemž odběratel je povinen poskytnout provozovateli
k odečtu i výměně vodoměru nezbytnou součinnost. Výsledek úředního přezkoušení oznámí
provozovatel neprodleně písemně žadateli.
3. Údaje na vodoměru nesplňují některé z požadavků stanovené výše uvedených zákonných
norem, vodoměr se považuje za nefunkční, stanovené množství odebrané vody se v tomto
případě určí dle platné legislativy. Náklady spojené s výměnou a přezkoušení vodoměru hradí
provozovatel.
4. Údaje na vodoměru splňují požadavky stanovené výše uvedených zákonných norem, popř.
byla-li nefunkčnost nebo poškození vodoměru způsobena nedostatečnou ochranou vodoměru
odběratelem, nebo přímým zásahem odběratele vedoucím k poškození vodoměru hradí
náklady spojené s výměnou vodoměru žadatel.

Odběratel svým podpisem potvrzuje uvedené údaje a souhlasí se způsobem finančního
vyrovnání.
V _________________________ dne ______________________

_________________________________
odběratel

_________________________________
dodavatel

Firma je od 3.3.1994 zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze – odd. C,
vložka 26904, IČO: 47544511, DIČ: CZ47544511

