
  

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL 

 

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Vás tímto informují, že zpracovávají Vámi 
poskytnuté osobní údaje pro účely vyřízení Vašeho požadavku. Bližší informace o 
zpracování osobních údajů poskytuje společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 
na svých internetových stránkách www.bvk.cz a v sídle společnosti.  
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TECHNICKÉ ČÍSLO ODBĚRU ČÍSLO SMLOUVY 

Údaje o nemovitosti: (adresa a počet osob v nemovitosti) Údaje z vodoměru (číslo vodoměru, stav vodoměru) 

ulice: č.p./č.o.: číslo: stav: 

obec: KÚ: datum odečtu (při předání): 

parc. č.: počet osob v nem.: Údaje o vlastníkovi přípojek (dle nové smlouvy): 

Využití nemovitosti:* výlučně bytový fond  - ostatní** 
Ostatní – druh činnosti: 

vodovodní přípojka 

kanalizační přípojka 

PŘEDÁVAJÍCÍ VLASTNÍK NEMOVITOSTI (***VIZ str. 2) 
(dle občanského průkazu, výpisu z OR nebo ŽL) 

PŘEJÍMAJÍCÍ VLASTNÍK NEMOVITOSTI (***VIZ str. 2) 
(dle občanského průkazu, výpisu z OR nebo ŽL) 

Jméno, příjmení, titul /obchodní jméno: Jméno, příjmení, titul /obchodní jméno: 

Adresa trvalého bydliště/sídlo firmy: Adresa trvalého bydliště/sídlo firmy: 

Datum narození/IČO: Datum narození/IČO: 

DIČ: DIČ: 

Osoba oprávněná k podpisu ukončení smlouvy:  Osoba oprávněná k podpisu nové smlouvy: 
(doložit plnou moc, pověření)  (doložit plnou moc, pověření)  

Bankovní spojení: Bankovní spojení: 

Telefon: SIPO: 

E-mail: Zálohy a jejich výše: 

Předávající se zavazuje uhradit vyúčtování ke stavu na 
vodoměru při předání. 

Telefon: 

E-mail: 

Vyúčtování zašlete na adresu: Elektronické zasílání faktur: ANO-NE * 

E-mail pro faktury: 

Adresa pro zasílání korespondence (liší-li se od trvalého 

bydliště/sídla firmy): 

* Nehodící se škrtněte 
** Uveďte druh činnosti, která se v nemovitosti vykonává 
 

Bude-li vlastník pozemku/stavby uzavírat smlouvu o dodávce pitné vody a/nebo odvádění odpadních/srážkových vod 
jako spotřebitel (fyzická, nepodnikající osoba) distančně, podpisem tohoto dotazníku 

výslovně ☐ souhlasí ☐ nesouhlasí se zahájením plnění 

ze strany dodavatele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Důležité upozornění: Neudělení výslovného 
souhlasu může vést ke vzniku nákladů spojených se zastavením dodávek pitné vody. 

Vlastník nemovitosti v postavení spotřebitele podpisem tohoto dotazníku potvrzuje, že se seznámil s Předsmluvními 
informacemi pro spotřebitele ke smlouvám o dodávce pitné vody a/nebo odvádění odpadních/srážkových vod, které 
jsou uveřejněny na internetových stránkách www.bvk.cz a v sídle společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 
 
 
 
 
 

datum a podpis předávajícího vlastníka nemovitosti  datum a podpis přejímajícího vlastníka nemovitosti 

http://www.bvk.cz/o-spolecnosti/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/
https://www.bvk.cz/fileadmin/user_upload/formulare/obchodni/T-ME501.02-01-predsmluvni.pdf
https://www.bvk.cz/fileadmin/user_upload/formulare/obchodni/T-ME501.02-01-predsmluvni.pdf
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TECHNICKÉ ČÍSLO ODBĚRU ČÍSLO SMLOUVY 

 Údaje z vodoměru (číslo vodoměru, stav vodoměru) 

ulice: č.p./č.o.: číslo: stav: 

obec: KÚ: datum odečtu (při předání): 

parc. č.: počet osob v nem.:  

PŘEDÁVAJÍCÍ ODBĚRATEL ****) 
(dle občanského průkazu, výpisu z OR nebo ŽL) 

POZNÁMKY A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE: 

Jméno, příjmení, titul /obchodní jméno:  
*** Odběratelem je vlastník pozemku nebo stavby 
připojené na vodovod nebo kanalizaci, není-li dále 
stanoveno jinak; u budov v majetku České republiky je 
odběratelem organizační složka státu, které přísluší 
hospodaření s touto budovou podle zvláštního zákona: u 
budov, u nichž spoluvlastník budovy je vlastníkem bytu 
nebo nebytového prostoru jako prostorově vymezené 
části budov a zároveň podílovým spoluvlastníkem 
společných částí budovy, je odběratelem společenství 
vlastníků.  
(zákon č. 274/2001 Sb.) 
 

Adresa trvalého bydliště/sídlo firmy: 

Datum narození/IČO: 

DIČ: 

Osoba oprávněná k podpisu ukončení smlouvy:  
(doložit plnou moc, pověření)  

Bankovní spojení: 

Telefon: 

E-mail: 

Předávající se zavazuje uhradit vyúčtování ke stavu na 
vodoměru při předání. 

Vyúčtování zašlete na adresu: 

**** Vyplňte pouze v případě, že odběratelem byla třetí osoba odlišná od 
vlastníka nemovitosti 

 
 
 
 
 
 
 

datum a podpis předávajícího odběratele  datum a podpis přejímajícího vlastníka nemovitosti 
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