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OBJEDNÁVKA 

demontáže a přezkoušení vodoměru  
u subjektu oprávněného provádět státní metrologickou kontrolu měřidel  

Tech. číslo odběru   -   Číslo OM   Číslo měřidla   
        

Adresa stavby, pozemku   

 
V případě zkouškou zjištěné správnosti měření vodoměru dle zákona čís. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, prováděcí 
vyhlášky čís. 428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, které je stanoveno pro průtok  Q1 (qmin ) v mezích  ± 10 %, Q2 a Q3 

(qt  a  qp ) v mezích ± 4 %, uhradím náklady spojené s přezkoušením vodoměru dodavateli vody. Maximální cena za přezkoušení 

se sjednává ve výši 2500 Kč u zkoušky vodoměru o průměru 15 - 25 mm, 5000 Kč u zkoušky vodoměru vyššího průměru. 
Fakturace bude provedena dle skutečně vynaložených nákladů. Závazkový vztah se řídí stejným právním předpisem, jako 
smlouva o dodávce a odvádění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu. Práce budou provedeny v kvalitě dle 
platných norem.  
 

Fakturační adresa 

 PSČ  
   

IČO  DIČ  Datum narození  
 

Zasílací adresa 

 PSČ  
 

Objednávku přezkoušení vodoměru může podat pouze odběratel shodný s  platnou smlouvou o dodávce pitné vody a odvádění 
odpadních vod, přičemž není tímto zbaven povinnosti uhradit vydané splatné faktury  
 

Způsob vyhodnocení a finančního vyrovnání spotřeby vody dle výsledku zkoušky 
 

1) V případě, že vodoměr při zkoušce měřil v toleranci odchylek povolených výše uvedenými právními a technickými 
předpisy, je zkoušené měřidlo považováno za platné a veškeré naměřené hodnoty jsou dále nezpochybnitelné. 

2) Jestliže se při přezkoušení vodoměru zjistí v jakémkoli rozsahu měření vyšší odchylka, než připouští normová hodnota, 
je považován tento vodoměr za nefunkční a postupuje se podle § 17 odst. 4 písm. a) zákona čís. 274/2001 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů  

3) Přezkoušení vodoměru bude provedeno podle zákona o metrologii č. 505/1990 Sb. a souvisejících předpisů, vyhl. 
č. 262/2000 Sb., vyhl. č. 345/2002 Sb., v platném znění a dle opatření obecné povahy č. 0111 – OOP – C 035 – 14.  

 

Objednatel v postavení spotřebitele podpisem této objednávky potvrzuje, že se seznámil s Obecnými 
předsmluvními informacemi pro spotřebitele a 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. 
 

Objednatel svým podpisem potvrzuje správnost uvedených údajů a souhlasí se způsobem finančního vyrovnání. 
 

Objednatel 
 

Akceptace objednávky  

V  dne  
 

V Brně dne  

  

 

jméno a podpis objednatele  razítko a podpis dodavatele 
 

https://www.bvk.cz/fileadmin/user_upload/formulare/objednavky/T-SM003-01-obecne-predsmluvni-podminky.pdf
https://www.bvk.cz/fileadmin/user_upload/formulare/objednavky/T-SM003-01-obecne-predsmluvni-podminky.pdf
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
http://www.bvk.cz/
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