
 
 

 

SLEVA NA STOČNÉM 
 

Odběratelé, kteří část odebrané vody neodvedou do kanalizace, mohou za podmínek dále uvedených 

uplatnit slevu na stočném. Jedná se např. o zálivku zahrad, napouštění bazénu apod. V takovém 

případě se postupuje podle §19 odst. 7 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro 

veřejnou potřebu (ZVK): 

 

 (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.  

 

Pro uplatnění nároku na slevu musí odběratel (fyzická osoba) splnit zákonnou podmínku, že množství 

vody neodvedené do kanalizace musí být větší než 30 m3 za rok. Společnost VAK Beroun preferuje 

zjištění množství neodvedené vody pomocí tzv. podružného vodoměru. Podružný vodoměr je vždy v 

majetku odběratele a musí v souladu s platnou legislativou splňovat veškeré náležitosti platného 

stanoveného měřidla (postup podle §19, odst. 1 a 3 ZVK). Množství vody odvedené do kanalizace je 

pak vypočteno jako rozdíl mezi množstvím vody zjištěném odečtem hlavního fakturačního vodoměru 

a množstvím vody zjištěném odečtem podružného vodoměru.  

 

V případě zájmu o osazení podružného vodoměru je uplatňován následující postup:  

- odběratel vyplní a doručí formulář žádosti o osazení vodoměru (formulář dostupný na 

webu www.vakberoun.cz1) buď osobně na Zákaznické centrum, nebo písemně na adresu 

společnosti, 

- zákaznické centrum ověří údaje uvedené ve formuláři a předá požadavek na provedení 

kontroly místa odběru příslušnému provoznímu středisku, 

- po předchozí domluvě termínu provede pracovník Vak Beroun kontrolu odběrného místa 

a dohodne s odběratelem způsob instalace podružného vodoměru a další nezbytnosti; výsledek 

je zaznamenán na formulář, který odběratel potvrdí, 

- podle zvolené varianty instalace vodoměru je osazen, zkontrolován a zajištěn proti 

manipulaci podružný vodoměr, 

- VAK Beroun a odběratel uzavřou dodatek ke smlouvě, na jehož základě je pak sleva 

uplatňována.  

 

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. Výměnu vodoměru je možné u VAK Beroun objednat.  

 

Další možností, jak uplatnit slevu na stočném, je podání Žádosti o neúčtování stočného. Tuto 

variantu využijte zejména při jednorázovém napuštění bazénu, v případě poruchy, kdy voda neodtéká 

do kanalizace apod. I v tomto případě ale musí být splněna podmínka neodvedení do kanalizace 

většího množství vody než 30 m3 za rok. 

 

V případě, že chcete doložit množství neodvedené vody odborným výpočtem podle technických 

propočtů, kontaktujte Technickou kancelář VAK Beroun. Tato možnost je vhodná zejména u složitých 

případů bez možnosti měření a u podnikatelů, kteří část vody spotřebují v technologickém procesu 

(výroba uzenin, pivovar apod.). 

 

Bližší informace je možné získat na Zákaznické lince 800 100 663. 

                                                           
1 https://www.vakberoun.cz/cs/zakaznicky-servis/formulare  

https://www.vakberoun.cz/cs/zakaznicky-servis/formulare

