Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.
Mostníkovská 255/3, 266 01 Beroun
Tel.: 800 100 663; 311 747 111

ŽÁDOST O PŘEZKOUŠENÍ VODOMĚRU
Vodoměr podléhá úřednímu ověření podle zvláštních předpisů stanovených v:
- zákoně č. 274/2001 Sb., v platném znění, vyhláška č. 428/2001 Sb.,
- zákoně č. 505/1990 Sb., v platném znění
Má-li odběratel pochybnosti o správnosti údajů vodoměru, je oprávněn požádat dodavatele o jeho přezkoušení.
Dodavatel je povinen do 30 dnů ode dne doručení oznámení odběratele zajistit zkoušku vodoměru, která se provede podle
technické normy ČSN ISO 4064 – 1 a vyhlášky č. 428/2001. Výsledek oznámí dodavatel neprodleně odběrateli.
Zjistí-li se při zkoušce vodoměru vyžádané odběratelem, že:
a) vodoměr je vadný, anebo že jeho údaje se odchylují od skutečnosti více než připouští technická norma, náklady na
přezkoušení a výměnu vodoměru hradí dodavatel.
b) v případě, že se údaje vodoměru neodchylují od skutečné hodnoty více než připouští technická norma, hradí odběratel
náklady spojené s přezkoušením, demontáž a montáž vodoměru a náklady spojené s cestou montéra.
Je-li výsledek přezkoušení vodoměru dle protokolu „ nevyhovuje” a naměřené údaje se odchylují od skutečné hodnoty více
než připouští technická norma, stanoví se množství dodané vody podle skutečného odběru ve stejném období roku
předcházejícímu tomu období, které je předmětem reklamace nebo žádosti o přezkoušení vodoměru.
V případě, že
takové údaje nejsou k dispozici nebo jsou zjevně zpochybnitelné, stanoví se množství dodané vody podle následného odběru ve
stejném období roku nebo podle směrných čísel spotřeby vody, pokud se provozovatel s odběratelem nedohodne jinak. Za
období k vypořádání se považuje období od posledního skutečně provedeného odečtu vodoměru předcházejícího skutečnému
odečtu vodoměru na základě kterého došlo k výměně vodoměru do dne výměny vodoměru, související s reklamací nebo žádostí
o jeho přezkoušení.
Odběrateli, který žádal o přezkoušení vodoměru se vždy zašle protokol o přezkoušení vodoměru.

Žádám o přezkoušení vodoměru číslo:

Jméno:

za podmínek shora uvedených.
telefon:

Adresa:

Adresa odběrného místa:

Přítomnost odběratele u přezkoušení vodoměru:

ANO

NE

Přezkoušení provádí :
Autorizované metrologické středisko
KAPKA, spol. s r.o., Bylany 85, 284 01 Kutná Hora

Dne:

podpis dodavatele

podpis odběratele

Tiskopis je možné stáhnout a vyplnit na webových stránkách společnosti www.vakberoun.cz

