Jihlavské vodovody a kanalizace, a.s
Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava

Žádost o přezkoušení vodoměru
Odběratel žádá o úřední přezkoušení správnosti níže uvedeného vodoměru za podmínek uvedených v § 17
Zákona č. 274/2001 Sb. a v § 28 Vyhlášky MZE č. 428/2001 Sb.
Odběrné místo
Evidenční číslo
odběru

Výr. č.
vodoměru

Obec

Ulice

PSČ

č.p./č.o.

Odběratel
Příjmení, jméno /
Obchodní název firmy
Obec

Ulice

PSČ

č.p./č.o.

IČ

DIČ

Dodavatel zajistí do 30 dnů od doručení žádosti demontáž vodoměru a jeho odeslání k úřednímu přezkoušení do autorizované
zkušebny. Odběratel je ze zákona povinen poskytnout dodavateli nezbytnou součinnost při odečtu stavu vodoměru a jeho
výměně (umožnit mu neprodleně přístup k vodoměru). Výsledek přezkoušení bude odběrateli sdělen neprodleně písemně po
dodání zprávy autorizovanou zkušebnou.
Zjistí-li se při přezkoušení vodoměru vyžádaném odběratelem, že údaje vodoměru splňují požadavky stanovené zvláštním
právním předpisem (Zákon č. 505/1990 Sb. o metrologii, ve znění Zákona č. 119/2000 Sb., Vyhláška č. 334/2000 Sb. a
Vyhláška č. 263/2000 Sb.), hradí náklady spojené s výměnou a přezkoušením vodoměru odběratel. Naměřené množství
odebrané vody se tímto považuje za nezpochybněné.
Zjistí-li se při zkoušce vodoměru, že jeho údaje nesplňují požadavky stanovené zvláštním právním předpisem (viz. výše) nebo
je vodoměr vadný, nefunkční nebo již uplynula lhůta stanovená pro jeho pravidelné ověření, je považován tento vodoměr za
nefunkční a náklady spojené s výměnou a přezkoušením vodoměru hradí dodavatel. Množství odebrané vody se určí podle
výše předchozího odběru ve srovnatelném období. Došlo-li ke změnám podmínek u odběratele, stanoví se množství odebrané
vody podle směrných čísel roční spotřeby uvedených v příloze č. 12 Vyhlášky MZE č. 428/2001 Sb.
Podání žádosti o přezkoušení vodoměru nezbavuje odběratele povinnosti zaplatit ve stanovené lhůtě úplatu za vodné a stočné,
jinak se dostává do prodlení. Dodavatel má nárok na úhradu, protože dodávku vody realizoval nepřetržitě. Po zjištění výsledku
přezkoušení vodoměru budou vzájemné pohledávky z tohoto případně chybného měření vzájemně vyrovnány.

Reklamované období
Odběratel požaduje osobní účast (na vlastní náklady) u přezkoušení vodoměru:
Odběratel

Dodavatel

Datum
vystavení
žádosti:

Datum
přijetí
žádosti:
Podpis, razítko

ANO

Podpis, razítko

NE

