
Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše zn.:
Vyřizuje:
Tel./fax.:
E-mail:

V Chrudimi dne: __.__.20__

Věc: Přezkoušení vodoměru

Vážený odběrateli, na základě Vaší žádosti o úřední přezkoušení vodoměru Vám zasíláme 
tiskopis objednávky a následující informace:

Dle § 17 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 
podléhá vodoměr úřednímu ověření. Má-li odběratel pochybnosti o správnosti měření nebo 
zjistí-li závadu na vodoměru, má právo požádat o jeho přezkoušení. Toto právo lze uplatnit 
nejpozději při výměně vodoměru jeho provozovatelem.

Podle § 17 odst. 4 uvedeného zákona, zjistí-li se při zkoušce vyžádané odběratelem, že:
a) údaje vodoměru nesplňují některý z požadavků stanovených zvláštním právním předpisem*, 

vodoměr se považuje za nefunkční; stanovení množství dodané vody se v tomto případě 
provádí podle skutečného odběru ve stejném období roku předcházejícímu tomu období, 
které je předmětem reklamace nebo žádosti o přezkoušení vodoměru. Náklady spojené 
s výměnou vodoměru a přezkoušením hradí provozovatel,

b) údaje vodoměru splňují požadavky stanovené zvláštním právním předpisem*, hradí náklady 
spojené s výměnou a přezkoušením vodoměru odběratel,

c) vodoměr je nefunkční anebo pozbyl platnosti ověření podle zvláštního právního předpisu*, 
hradí náklady spojené s jeho výměnou a přezkoušením provozovatel.
Žádost o přezkoušení vodoměru nezbavuje odběratele povinnosti zaplatit ve stanovené lhůtě 

fakturovanou částku za odebrané a odkanalizované množství vody odečtené z vodoměru.
Případný přepočet fakturovaného množství dodané vody bude provedeno podle skutečného 

odběru ve stejném období roku předcházejícímu tomu období, které je předmětem reklamace 
nebo žádosti o přezkoušení vodoměru. V případě, že takové údaje nejsou k dispozici, nebo jsou 
zjevně zpochybnitelné, bude množství dodané vody stanoveno podle následného odběru ve 
stejném období roku nebo podle směrných čísel spotřeby vody.

* zvláštní právní předpis (Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb. Vyhláška č. 334/2000 

Sb., kterou se stanoví požadavky na vodoměry na studenou vodu označované zkratkou EHS).

Čitelně vyplněnou objednávku zašlete na naši adresu. Děkujeme.

Zde odstřihněte ----------------------------------------------------------------------------------------

OBJEDNÁVKA NA PŘEZKOUŠENÍ VODOMĚRU

Objednávám přezkoušení vodoměru evidenční číslo (vyražené na vrchním víčku): ................................                                                               

V domě č.p. .................., ul. .............................................., v .................................................. jehož jsem vlastníkem.

Výměnu vodoměru umožním dne …........................... v .......................... hodin.

Jméno a příjmení (název firmy) .............................................................................................................................................

Adresa ...............................................................................................................................................................................................................................                          

Prohlašuji, že jsem se seznámil s podmínkami spojenými s přezkoušením vodoměru, a to       
včetně předpokládaných nákladů, které činí cca 1 260,- Kč.

Datum ................................                                                                      ............................................

        podpis




