Reklamačnířád
Reklamačnířád pro dodávku pitné vody a odvádění
odpadních vod
L obecná ustanovení
obcc

j 0!"iíLljaka dodavatel

vody z vodovodu a odvádění odpadních vod vydává ve smyslu § 36,
odst. 3, písm. g Zákona č.27412001 Sb, o vodovodech a kanalizacich pro veř{nou potřebu a o
Změně někte{,ch zákonů a v náva7nosti na Zákon č, 634/l992 Sb,, o ochraně spotřebitele v plalném
Znčni, tento reklamační iád.

Reklamačnířád stanov!úe rozsah a podmínky odpovčdnosti za vady vody dodanó vodovodem a
reklamaci posk),1ovaných s]užeb v souvislosti se 7ajištěnim dodávky vody a odváděni odpadních
vod kanalizací, způsob a místo jejich uplatnění včetně náťoků vyplývajících z této odpovčdnosti.
Reklamačni řád se vztahuje na dodávku vody Z vodovodu a odvádění odpadních vod kanalizací
rea]izovaných na Základě písemnésmlouvy uzavřené podle § 8, odst. 6 výšc uvedeného Zákona.

II. Rozsah a podminky reklarnace
odběrate1 má pťávo uplatnit vůčidodavateIi odpovědnost Za vady a teklamaci:
a) rr dodávky vod1,

-

naiakost dodávané vody
na nrnožsťvídodaoé vody,

najejí vysoký nebo nízký tlak

b) u odvádění odpadních vod

-

na odvádění odpadnich vod \, dohodnutém lozsahu a stanovcným způsobem
na množstvíodváděných odpadních vod.

Reklamaci uplatňuje odbčťeteI :
- píSemně na adtesu pro doručování píscmnosti uvedenou ve sm]ou\,ě o dodávcc vody a odvádění
odpadnich vod nebo elektronioky na adresu <:|aklalzs,:l.'ea7llt,L
- osobně v místnčpříslušnémProvoznírn slředisku vodovodu dodavatele v plovozní době a to
každý pracovní den: 7:00 - 14:00 hod, .pondě]í_ středa 7:00 - l.í:00 hod, S tíln, že v připadě ústně

uplatněné reklamace je zaměslnarrec dodavatele přiiírhajicí reklamaci povirren sepsat o tomto

píSemný Ziinam.

V případč reklamacejakosti dodávané vody ncbo odváděni odpadních vod. kdy můžedojít ke
škodčna majetku nebo ohtozeni Zdraví osob, lze reklamaci uplalnit telefonick), na tel,č. +420 499
-

písemná reklamace musí obsahovat:

-

jméno a piíjmení odběratele.
adresu odběratele,

místo odběru vody nebo v}rpouštění odpadních vod,
popis vady nebo leklamace,

Siejné údajejsou nezbltné pro rekIanraci uplatněnou telefonickv, Z4měslnanec dodavalele
pověřený přijímáníln telelonicky podani,ch íeklamacíje povinen $,hotovit o takto podané
reklarnaci pisemný záZnam s u\.cdením výše Speciíikovaných íldajťl nczbytných pro l1rizenr

íeklamace.

v

připadě písemností Zaslaných odběratelem na adresu dodavatele. které nebudou obsahovat 1ýše
uvedené údiie nezb),tné pro řádné uplatněni reklamace. nebudou t}Ťo kvalifikovány jako reklamace
a budou dodavatelem řešenyjako sLížnosti v sou]adu s obecnč závaznÝmi pŤávními předpis),,

III. Způsob a lhů§ pro

q řízení .e klu-uce

Dodavatelje povinen podat písemnou
dnů na adr,eSu odbělatele,

zpťá\,,Ll

odběraleli o ZpůSobu jejího v}Ťízeni do 15 pracovních

odbčrateIje povilen posk},1nout dodavateli nezb)tnou součinnost při pťošch'o\,ání a l'ešeni
ťeklamací Zejrnóna tírŤ. že podává pravdivó infonnace o řeklamované skutečnosti, Dále je povinen
unožnit přístup k vodoměnr Za účelemjeho kontrol},. odečtu stavu ncbo jcho výmčnv v souvislosti
s ptověřením jeho funkčnosli, 7účastnitse osobně odbčru kontrolních vzolkú nebo tímto pověřit
jinou osobu. umožnit příStup pověřenýnr Zaměstnancům dodavatele do připojené nemovitosti za
úóeIem prověření odvádění odpadních vod a předkládat dodavateli potřebné doklady k plověřeni
správnostiúčtovaného množsNi dodané vody a odvádění odpadních vod.
a) 7,jevná vadajakosii vody (zápach. zákal. baťva apod,) rnusí býl reklamoÝána odběíatelem
nejpozději do 24 hodin od Zjištční,ostalni vady jakosti bez zb},tečnéhoodkladu po jejich Zjištění,

Na zákiadě popisu rcklamované vadY roz]rodne pověřený zamčstnaneo dodavatele, zda bude
pťovcden kontrolní odběr vzorku vod.v v dané lokalitě, přičemž při tomto rozhodování vlchází zjiž
provedených a \},hodnocených vzorků vody dodávaných stejnýrn vodovodcm v dané lokalitě na
zák]adě plánu kontroly pitné vody dle zákona č. 256/2000 Sb., schváleného orgánen ochrany
veřejného zdraví, odběr kontťohríhovzorku Zaiistí dodavatel nejpozději do 2,+ hodin od uplafuěni
reklamace s tím, že odbět vzorků bude proveden Za přífumnosti odběralele nebojím povéieni
osob_! na nistě odběru vzorku vody pro kontrolu pitné vody stanovených or8ánem ochrany
veřejného Zdra!i, Současně dodavatel zajjstí provedcní Ťozboru tohoto vzorku v akrcdilované
laboratoři, V případě, že odběťaicl bude lrvat na provedení kontrolního odběru vzorku a náSlednén
rozboru. přestože mu byl pověřeným Zaměstnanc.m dodavatele předložen přehled úsledkůlozbortl
vzoťků \,ody v dané lokalitě s tifi. že t_,-'to splňovaly hygienické požadavky na pitnou vodu
stanovené vyhl. MZ č, 2521200.1. a reklamace bude po provedení lozbonr vzorku kvalifikovála jako
neoprávnčná, uhradi odběratel náklad), na pťovedeníodběťu a rozbo kontťolního vzorku vody.
b) Na základě reklamace množstvídodané vod},, kdy ze strany odběratele není zpoch),bňována

lunkčnost vodomčťua spťávnosl měření, ZaJistí dodavatel vc lhůtčdo ] dnů od podáni reklamace
provedení kontťolniho odečtu stavu vodon]čťLr. a to za přílomnosti odběratele nebo.jim pU\,eiene
osobl,,. vvhodnoceni reklamace bude ptovedeno bezFirostředně pfo provedení kontrolního opisu
stavu vodoměru a porovnání zjištěných údajůs údaji o odběmém míslě vedeném dodavatelem.
c)

V připadě

r,eklarnacc množslvi dodané vody z dfivodlr pochybnosti o správnosti měřeni dodané

vod5, vodomčrem, zajistí dodavatel na základě písenrné žádosti odbčŤatclc vc lhůtčdo 30-ti dnů od
jejího dorrrčeni přezkoušcni vodoměru u autorizované Zkušebny. VýsLedky přezkoušenl oznanli
dodavate] nepíodleně písenně odběrateli, NákIad_v spojené s přezkoušením a wměnou vodoměru
budorr hrazeny podle výslcdku pře7koušení vodomčíudle § I7, odst, 4 7ákona č. 27,1/200l Sb.
d) v připadě reklamacc odvádění odpadních vod v dohodnulém rozsahll a stanoveným způsobem
Zajistí dodavaiel nejpozději do 24 hodin prošeiření teklamace na místě sanénr za přitomnosti
odběťatele nebo jím pověřené osoby.
e) v připadě reklanace rnnožslvíodváděných odpadních vod.je dodavatel povinen do 3 dnů
ptověřit íldejc, na 7ák]adě kteďch je nrnožswístanoveno, V připadeclr velkýclr provozoven

v},užívaných k podnikatelským účelůn,kdy není množstvíodpadních vod měřeno, můZc se
dodavatcl s odběratelem dohodnou na prověření množstvíodváděni odpadníclr vod umíStěním
mčřícihozaříZení dodavalele na dohodnulém tníStě a po stanovenou dobrr.
l) Jest]iže jc s reklamaci spojena nutnost vrátit vystavenou faktur!, je odběrate] povinen tuto

lákuťu

vrátit dodavaleli před uplynuiím Ihůty splatnosti. Dodavaiclje pak povinen podle povahy
nesprávnoSli fakíuť}i fakturu opravit nebo vvholovit l'akluru novou. oprávněným vrácenínr faktury
přestává běžet původnílhůta splatnosti, Při neoprávněném \.rácení faktury bude posrupováno jako
oři jejin nezrp,acen,,

IV. Nárol.l lyplývajícíz odpoyědno§ti za vady

v

případč dodávky vod},. u které b_vlo na 7ákladě reklamace j ej i j akosli prokázáno, že
ncsplňuje hvgienické požadavky na pitnou vodu dle vyh1, MZ č. 252l200,1 a ktetá b},la
orgánem ochranv vcřejného Zdraví ve smysh Zákona č. 258/2000 Sb, prohlášerra za
užitkovou, má odběratel právo na poskynutí slevy Z vodnóho" piičemžÝýše této slevy bude
stanovena individuálnč s přihlédnutím k závažnosti vady,
2, V připadó oprávněné reklamace množstvídodané vod.Y bude postupor,áno dle § l7 Zllkona č,
27412001 Sb,, v případé ťcklamace nnožstvíodvedené odpadni vod}, podle § 19 léhož
zákona.
3. v ostatn ích připadech j e dod avaic l povin en b ez zbytečnélroodkladu na vlastní náklady
oplávněnou reklamaci v\Ťešil. a to odstraněním Závadného stevu.
4. Uplatněním nátoku Z odpovědnosti za vady zůstává nedotčena odpovědnost dodavate]e Za
škody způsobenéprovozem či vadou výrobku dle občanskéhoZákoníku.
1,

