SLEVA NA STOČNÉM
Společnost Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. (VaK) informuje odběratele o možnosti zohlednit vodu,
která byla odebrána, ale neodvedena do kanalizace, při vyúčtování stočného (nejčastěji z důvodu zalévání
zahrady).
Jedná se o případy dle § 19 odst. 7 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění:
(7) Jestliže odběratel vodu dodanou vodovodem zčásti spotřebuje bez vypuštění do kanalizace a toto
množství je prokazatelně větší než 30 m3 za rok, zjistí se množství vypouštěné odpadní vody do
kanalizace buď měřením, nebo odborným výpočtem podle technických propočtů předložených odběratelem
a ověřených provozovatelem, pokud se předem provozovatel nedohodne s odběratelem jinak.
Společnost Vodovody a kanalizace Beroun a.s. je členem skupiny Energie Wasser a preferuje společný a
jednotný přístup k odběratelům v rámci celé ČR. Vzhledem k tomu, že neexistuje žádná metodika pro
„odborný výpočet podle technických propočtů“, byla nadefinována pravidla, jak v případě žádosti o
uplatnění tohoto zohlednění postupovat. Tento jednotný postup je platný pro případy nových žádostí
o slevu, uplatněných po 1.1.2013.
Pro uplatnění nároku na slevu musí odběratel (fyzická osoba) splnit vedle zákonné podmínky (množství
neodvedené do kanalizace musí být větší, než 30 m3 za rok) také povinnost prokazovat toto množství dle
platného fakturačního měřidla. Tzn., že k prokázání množství vody neodvedené do kanalizace je nutné
nechat si nainstalovat tzv. „podružný vodoměr“. Podružný vodoměr je vždy v majetku odběratele a musí v
souladu s platnou legislativou splňovat veškeré náležitosti platného stanoveného měřidla. Množství vody,
odvedené do kanalizace, je pak jednotně vypočteno jako rozdíl mezi množstvím vody zjištěném odečtem
hlavního fakturačního vodoměru a množstvím vody zjištěném odečtem podružného vodoměru.
V případě zájmu o instalaci zálivkového vodoměru je uplatňován následující postup:
- odběratel vyplní a doručí formulář žádosti o osazení vodoměru (formulář dostupný na webu
www.vakberoun.cz sekce aktuálně/ke stažení) buď osobně na jednom ze Zákaznických center, nebo
písemně na adresu Vodovody a kanalizace Beroun a.s., Mostníkovská 255, Beroun 266 41.
- VaK Beroun ověří, zda v dané lokalitě provozuje kanalizaci, upozorní odběratele na zákonnou podmínku
pro uplatnění odpočtu a po kontrole či upřesnění údajů uvedených ve formuláři pak zajistí předání
požadavku na revizi odběrného místa provozu, který ji po předchozí domluvě termínu s odběratelem
zrealizuje.
- Při samotné revizi na odběrném místě je s odběratelem upřesněna varianta osazení vodoměru, předběžně
dohodnut termín, cena dle platného ceníku a další nezbytnosti, výsledek revize je zaznamenán
zaměstnancem VaK Beroun na formulář.
- Na základě potvrzeného formuláře je, podle zvolené varianty požadované služby, osazen, zkontrolován a
zajištěn proti manipulaci podružný vodoměr.
- Uzavření dodatku ke smlouvě, na jehož základě je pak sleva uplatňována.
- bližší informace je možné získat na Zákaznické lince 800 100 663
Poznámka:
Vodoměr s neplatným úředním ověřením (prošlým cejchem) není považován za fakturační měřidlo!
Vodoměr je v majetku odběratele a zajištění nového vodoměru/úředního ověření je plně v kompetenci
odběratele. VaK Beroun na tuto skutečnost své odběratele písemně upozorňuje a nabízí jim možnost
výměny vodoměru.

