VaK

Bruntál a.s.

tř. Práce 1445/42, 792 01 Bruntál

Smlouva o odvádění vypouštěných odpadních vod čís. …………
uzavřená v souladu se zákonem čís. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (dále jen „zákon čís. 274/2001 Sb.“),
prováděcí vyhláškou čís. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon čís. 274/2001 Sb. (dále jen „vyhláška čís. 428/2001 Sb.“) a dalšími obecně
platnými právními předpisy ve znění platném ke dni uzavření smlouvy mezi smluvními stranami:
Dodavatel (provozovatel):

VaK Bruntál a.s., tř. Práce 1445/42, 792 01 Bruntál
zastoupená Ing. Jaroslavem Jouzou – ředitelem společnosti
IČ: 47675861, DIČ: CZ47675861
bankovní spojení: Komerční banka a.s., čís. účtu: 1704771/0100
telefon: 555 537 300, fax: 555 537 380, e-mail: zakaznickecentrum@vakbruntal.cz, www.vakbruntal.cz
Společnost je zapsána v OR u Krajského soudu v Ostravě dne 1. 1. 1994, oddíl B, vložka 732

Odběratel:
jméno, příjmení a titul fyzické osoby, obchodní firma či název vlastníka, spoluvlastníka nemovitosti dle § 2, odst. 6 zákona čís. 274/2001 Sb.
adresa místa trvalého bydliště / sídla uvedená ve smlouvě je současně adresou pro doručování písemností
datum narození nebo IČ/DIČ

bankovní spojení, čís. účtu

kontaktní údaje - telefon, e-mail

zapsaný(á)
dodací adresa pro zasílání poštovních zásilek (není-li totožná s adresou vlastníka, spoluvlastníka nemovitosti, nebo pokud není dohodnuto,
že zasílání zásilek bude probíhat elektronicky)
elektronická adresa pro zasílání daňových dokladů (není-li dohodnuto, že zasílání zásilek bude probíhat prostřednictvím pošty)

Vlastník kanalizace:
obchodní firma či název vlastníka (není-li vyplněno, má se za to, že vlastníkem kanalizace je dodavatel (provozovatel) kanalizace)
adresa a IČ vlastníka

Vlastník kanalizační přípojky a připojené stavby nebo pozemku:
jméno, příjmení a titul fyzické osoby, obchodní firma či název vlastníka, spoluvlastníka (není-li vyplněno, má se za to, že vlastníkem kanalizační
přípojky a připojené stavby nebo pozemku je odběratel)
adresa místa trvalého bydliště/ sídla, datum narození nebo IČ/DIČ

1.

Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je závazek dodavatele poskytovat službu spočívající v odvádění odpadní vody vypuštěné do kanalizace z místa
plnění uvedeného v čl. 2 Smlouvy do ČOV a čištění odpadních vod za cenu sjednanou v čl. 7 Smlouvy, a tomu odpovídající závazek
odběratele – vypouštět odpadní vody do kanalizace provozované dodavatelem, v místě plnění sjednaném v čl. 2 Smlouvy a za jejich
odvádění a čištění zaplatit dodavateli cenu sjednanou v čl. 7 Smlouvy.

2.

Místo plnění a určení místa stavby nebo pozemku připojené přípojkou na kanalizaci
Místem plnění a současně odběrním místem je kanalizační přípojka, kterou je připojena ke kanalizaci provozované dodavatelem tato
nemovitost:
č. p./č. e. __________ umístěná na pozemku parc. č. _________________ v katastrálním území _________________________
v obci ______________________________
na adrese ____________________________________________
(Jedná-li se o více odběrních míst téhož vlastníka, budou všechna odběrní místa uvedena na zvláštní příloze čís. 1 této smlouvy.)
Jestliže je totožný vlastník budovy a pozemku, na kterém je budova umístěna, pak se má za to, že je připojen ke kanalizaci pozemek
a specifikace budovy se nevyplňuje.

3.
3.1.

3.2.
3.3.

3.4.
3.5.

3.6.
3.7.

Podmínky odvádění odpadních vod a přípustné míry množství a znečištění vypouštěné odpadní vody
Dodavatel se zavazuje, že po celou dobu trvání smluvního vztahu bude odvádět prostřednictvím kanalizace z místa plnění uvedeného
v čl. 2 Smlouvy do ČOV odpadní vody vyprodukované odběratelem nepřekračující maximální limity znečištění specifikované v čl. 6
Smlouvy v množství omezeném objemovými limity sjednanými v čl. 3 odst. 3.5 Smlouvy, vyjma případů přerušení nebo omezení odvádění
odpadních vod z důvodů vyjmenovaných v ust. § 9 odst. 5 a 6 Zákona. Dodavatel splní svůj závazek odvádět odpadní vody okamžikem
vtoku odpadních vod z kanalizační přípojky do kanalizace v místě plnění uvedeném v čl. 2 Smlouvy.
Provoz veřejné kanalizace se řídí Kanalizačním řádem. Kanalizační řád je na vyžádání přístupný odběrateli v sídle dodavatele v pracovních
dnech od 8:00 hod do 14:00 hod.
Přerušením odvádění odpadních se rozumí zastavení odvádění odpadních vod na dobu určitou zpravidla z důvodů zakotvených v ust.
§ 9 odst. 5 nebo 6 Zákona. Ukončením odvádění odpadních vod se rozumí odstranění připojení kanalizační přípojky ke kanalizaci
provozované dodavatelem z důvodu odstoupení od smlouvy, nebo z důvodu výpovědi smlouvy.
Počet trvale připojených osob: ______
V případě vypouštění odpadních vod do oddílné kanalizace je limit maximálního množství odváděných odpadních vod dán kapacitou
vodoměru, je-li osazen, nebo kapacitou kanalizační přípojky.
Limit odvádění odpadních vod (m3/hod): ________________
Kapacita kanalizační přípojky Qn (m3/hod): ________________
V případě znečišťovatelů, kteří vypouští odpadní vody do kanalizace na základě povolení příslušného vodoprávního úřadu, je limit
maximálního množství vypouštěných odpadních vod dán příslušným rozhodnutím nebo kanalizačním řádem.
Odběratel bere na vědomí, že je napojen na oddílnou kanalizaci a zavazuje se, že nebude vypouštět do kanalizace srážkové vody.
Odběratel se zavazuje, že odvádění srážkových vod bude obstarávat jiným způsobem, než vypuštěním do oddílné kanalizace,
a to např. napojením na dešťovou kanalizaci, svedením do potoka apod.

4.

Způsob zjišťování množství odváděných odpadních vod

4.1.

Odběratel vypouští do kanalizace vodu, kterou odebral z vodovodu:
Množství vypouštěných odpadních vod do kanalizace se určuje:

a) měřením odebrané vody
b) podle směrných čísel roční potřeby vody

Odběratel vypouští do kanalizace vodu, kterou odebral z jiných zdrojů než z vodovodu:
Množství vypouštěných odpadních vod do kanalizace se určuje:
4.2.

4.3.

a) měřením odebrané vody

b) podle směrných čísel roční potřeby vody
Jestliže množství vypouštěných odpadních vod není určeno měřením množství vypouštěných odpadních vod do kanalizace, pak se,
předpokládá, že odběratel, který odebírá vodu z vodovodu, vypouští do kanalizace takové množství vody, které podle zjištění na vodoměru,
nebo podle směrných čísel spotřeby vody z vodovodu odebral, s připočtením množství vody získané z jiných zdrojů. Takto zjištěné
množství odpadních vod je podkladem pro vyúčtování (fakturaci) stočného. Má se za to, že osoby, připojené na kanalizaci, vypouštějí do
kanalizace množství odpadních vod, které se rovná jejich spotřebě vody z veřejného vodovodu nebo z vlastního zdroje.
Vypouští-li odběratel do kanalizace vodu z jiných zdrojů než z vodovodu a není-li množství vypouštěných odpadních vod měřeno, pak se
množství vypouštěných odpadních vod určí podle směrných čísel roční potřeby vody uvedených v příloze čís. 12 vyhlášky čís.
428/2001 Sb., nebo odborným výpočtem množství vody vypuštěného při zjištění druhu a kapacity činnosti realizované v napojené
nemovitosti.

5.

Možnost uplatnění snížení množství odváděných odpadních vod, včetně dodavatelem uplatňovaného způsobu výpočtu snížení
(§ 19 odst. 7 zákona)
Jestliže odběratel vodu dodanou vodovodem zčásti spotřebuje bez vypouštění 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 dodavatelem, pokud se předem dodavatel s odběratelem nedohodli jinak.

6.
6.1.
6.2.

Míra a bilance znečištění vypouštěných odpadních vod
Kanalizací mohou být odváděny odpadní vody jen v míře a v množství stanoveném v kanalizačním řádu a v této smlouvě.
Odběratel je oprávněn vypouštět do kanalizace jen takovou odpadní vodu, která nepřekračuje tyto maximální limity znečištění:
Reakce vody (pH)
6-8
Biochemická spotřeba kyslíku
300 mg/l
Chemická spotřeba kyslíku
450 mg/l
Nerozpuštěné látky
300 mg/l
Dusík amoniakální
45 mg/l
Dusík celkový
60 mg/l
Fosfor celkový
6 mg/l
Dodavatel je oprávněn provádět kontrolní odběry vzorků odpadních vod vypuštěných do kanalizace a odběratel je povinen provádění
odběrů kontrolních vzorků vypouštěných odpadních vod strpět.

6.3.
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6.4.

6.5.

6.6.

Odběratel (znečišťovatel), který vypouští do kanalizace odpadní vody na základě povolení příslušného vodoprávního úřadu je povinen,
v místě a rozsahu stanoveném příslušným rozhodnutím nebo kanalizačním řádem, kontrolovat a měřit míru znečištění odpadních vod
vypouštěných do kanalizace.
Odběratel (znečišťovatel) se zavazuje, že do kanalizace nebude vypouštět látky, které nejsou odpadními vodami, nebo které škodí provozu
kanalizace (radioaktivní, infekční a jiné ohrožující zdraví nebo bezpečnost obsluhovatelů stokové sítě, popř. obyvatelstva, nebo způsobující
nadměrný zápach, látky způsobující provozní závady nebo poruchy v průtoku stokové sítě nebo ohrožující provoz ČOV, látky hořlavé,
výbušné, popř. látky, které smísením se vzduchem nebo vodou tvoří výbušné, dusivé nebo otravné směsi, látky jinak nezávadné, které
smísením s jinými látkami, které se mohou v kanalizaci vyskytnout, vyvíjejí jedovaté látky, pesticidy, jedy, omamné látky a žíraviny, dále
soli použité v údobí zimní údržby komunikací v množství přesahujícím 300 mg/l, uliční nečistoty v množství přesahujícím 200 mg/l, ropa
a ropné látky v množství přesahujícím 5 mg/l u kanalizace bez ČOV nebo 20 mg/l u kanalizace s ČOV).
Zjišťování množství vypuštěné odpadní vody je prováděno zpravidla v závislosti na zjišťování stavu odběru pitné vody registrovaného
vodoměrem v tomto dodacím (fakturačním) období:
v měsíčním dodacím (fakturačním) období:

6.7.

6.8.

7.
7.1.
7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

v pololetním dodacím (fakturačním) období:
Odběratel je povinen poskytovat dodavateli součinnost při provádění odečtu vodoměru pro účely zjištění stavu odběratelem odebrané vody
ve smluvním dodacím a fakturačním období a dále je odběratel povinen na výzvu dodavatele kdykoliv zpřístupnit zařízení, kterým je
měřeno množství vypouštěných odpadních vod.
Dodavatel je oprávněn za účasti odběratele vstoupit do nemovitosti připojené ke kanalizaci pro účely instalace, údržby, oprav kanalizace,
pro účely zjišťování stavu vodoměrem registrovaného stavu množství odběratelem odebrané vody ve smluvním dodacím a fakturačním
období, pro účely odběru vzorků vypouštěných odpadních vod.
Způsob stanovení ceny (stočného) a způsob jejího zveřejnění
Stočné je cenou za službu spojenou s odváděním a čištěním odpadních vod. Její jednotková výše je stanovena v jednosložkové formě
zpravidla na období jednoho roku. Právo na úhradu stočného vzniká okamžikem vtoku odpadních vod do kanalizace.
Jednotková výše stočného za 1 m3 odvedených odpadních vod vypuštěných do kanalizace provozované dodavatelem z nemovitosti
specifikované v čl. 2 Smlouvy připojené na kanalizaci (dále jen “stočné“) je stanovena jednosložkovou formou a ke dni účinnosti Smlouvy
činí _________ Kč včetně DPH (dále jen Cj).
Dodavatel je oprávněn měnit jednotkovou cenu také v závislosti na změnách sazby DPH.
Výpočet celkové výše stočného, je-li množství odpadních vod zjištěno podle množství odebrané vody
Celková výše stočného za odvádění a čištění odpadních vod ve sjednaném fakturačním období (viz čl. 6 odst. 6.6) je určena součinem
celkového množství dodané vody v m3 změřeného vodoměrem v příslušném fakturačním období a jednotkové výše stočného za 1 m3
odpadních vod sjednané v čl. 7 odst. 7.2 Smlouvy.
Výpočet celkové výše stočného, je-li množství odpadních vod zjištěno podle směrných čísel roční potřeby vody
Celková výše stočného za odvádění odpadních vod je určena součinem množství vody v m3 určeného dle čl. 4 odst. 4.3 (podle směrných
čísel roční potřeby vody nebo odborným výpočtem) této smlouvy a jednotkové výše stočného za 1 m3 odpadních vod sjednané v čl. 7. odst.
7.2. smlouvy.
Cena za 1 m3 odpadních vod odváděných do kanalizace (stočné) je věcně usměrňovanou cenou a její výše je určena závaznými pravidly
pro tvorbu věcně usměrňované ceny a její kalkulaci dle zákona čís. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a dalších předpisů,
upravujících tvorbu cen.
Smluvní strany ujednaly, že dodavatel je oprávněn v souladu se závaznými pravidly pro tvorbu věcně usměrňované ceny a její kalkulaci
dodatečně po uzavření smlouvy, v každém kalendářním roce měnit (upravovat) jednotkovou výši stočného (Cj) v závislosti: a) na změnách
výše jednotlivých oprávněných nákladových položek na odvádění a čištění vypouštěných odpadních vod a b) na změnách výše
přiměřeného zisku kalkulovaného dodavatelem a pro každý kalendářní rok určovat novou jednotkovou výši stočného (Cj), za níž bude
odvádět a čistit odpadní vodu odvedenou z místa plnění.
Pro určení změny jednotkové výše stočného je rozhodná předpokládaná (kalkulovaná) výše změny jednotlivých nákladových položek na
odvádění a čištění odpadních vod, předpokládaná (kalkulovaná) výše investic na obnovu, rekonstrukci a výstavbu kanalizací. Dodavatel
pro příslušné cenové období uveřejňuje kalkulaci jednotkové výše stočného jak na svých webových stránkách, tak prostřednictvím
obecního úřadu na úřední desce příslušného obecního úřadu. Smluvní strany ujednaly, že pokud se dodatečně v průběhu příslušného
kalendářního roku, pro nějž byla kalkulace jednotkové výše stočného vyhlášena, změní skutečná výše jednotlivých nákladových položek
oproti jejich kalkulované výši, je dodavatel oprávněn dodatečně, a to i opakovaně o míru tohoto rozdílu zvýšit jednotkovou výši stočného
a takto upravenou jednotkovou výši stočného opětovně uveřejnit na svých webových stránkách www.vakbruntal.cz a prostřednictvím
obecního úřadu na jeho úřední desce.
Dodavatel každou změnu jednotkové výše stočného. (resp. novou jednotkovou výši stočného) vyhlašuje předem, a to buď jejím
uveřejněním v elektronické formě na webových stránkách dodavatele www.vakbruntal.cz a současně v listinné formě v platném ceníku
dodavatele, jenž je k dispozici odběratelům na jejich žádost v sídle dodavatele, nebo v periodickém tisku, a nebo prostřednictvím obecního
úřadu na jeho úřední desce. Účinnost změny výše stočného, resp. účinnost nové výše stočného nastává od prvého dne kalendářního roku,
pokud dodavatel při vyhlášení nové výše stočného neurčí jiný den kalendářního roku, jímž nastává účinnost změny výše stočného.
Okamžikem účinnosti změny jednotkové výše stočného je nová výše jednotkové výše stočného pro dodavatele a odběratele závazná
a ode dne účinnosti změny jednotkové výše stočného (Cj) je odběratel povinen hradit dodavateli novou výši jednotkové výše stočného (Cj)
za odvádění vypuštěných odpadních vod. Dodavatel je oprávněn oznámení o změně výše jednotkové výše stočného také doručit na
doručovací adresu odběratele. Smluvní strany ujednaly, že odběratel vyjádří souhlas se změnou jednotkové výše stočného (Cj) okamžikem
3

vypuštění odpadních vod do kanalizace v místě plnění od vyhlášení příslušné změny jednotkové výše stočného. Provedením vypuštění
odpadní vody do kanalizace prostřednictvím kanalizační přípojky v místě plnění se má za to, že se odběratel seznámil s aktuální výši
jednotkové ceny stočného účinnou ke dni vypuštění odpadní vody do kanalizace. Dodavatel je oprávněn v závislosti na změnách výše
oprávněných nákladových položek na odvádění a čištění odpadních vod, či v závislosti na změnách výše kalkulace přiměřeného zisku,
anebo při změnách sazby DPH, provést změnu jednotkové výše stočného i několikrát za kalendářní rok.
8.
8.1.
8.2.

Platební podmínky
Povinnost odběratele zaplatit za odvedenou odpadní vodu stanovenou cenu vzniká jejím vypuštěním do kanalizace. Fakturaci provádí
dodavatel podle vlastních fakturačních cyklů.
Odběratel se zavazuje hradit dodavateli stočné na základě daňových dokladů – faktur vystavených dodavatelem ve lhůtě jejich splatnosti,
která činí 15 dnů ode dne jejich vystavení. Dnem zaplacení se rozumí den, kdy bylo celkové stočné vyúčtované daňovým dokladem
dodavatele v plné výši připsáno na bankovní účet dodavatele, případně složena v hotovosti do pokladny dodavatele v jeho sídle. Smluvní
strany ujednaly, že celkové stočné za odvedení a čištění odpadní vody v příslušném fakturačním období (čl. 6 odst. 6.6) bude dodavatelem
vyúčtována:
buď měsíčně (je-li určeno měsíční dodací období)

8.3.
8.4.
8.5.

8.6.

8.7.

nebo pololetně (je-li určeno pololetní dodací období)
Smluvní strany ujednaly, že v závislosti na změnách sazby daně z přidané hodnoty, nebo v závislosti na změnách jednotkové sazby
stočného, anebo v jiných odůvodněných případech, je dodavatel oprávněn provést zjištění množství vypuštěné odpadní vody a vyúčtování
celkového stočné i v kratším časovém intervalu, než jak je určen v čl. 6 odst. 6.6 smlouvy.
V případě reklamace výše odečtu stavu vodoměru, nemá tato reklamace odkladný účinek ve vztahu k povinnosti odběratele uhradit stočné
vyúčtované dodavatelem.
Odběratel se zavazuje platit dodavateli nejpozději k 25. dni kalendářního měsíce zálohy na úhradu stočného za pololetní dodací
a fakturační období určené v čl. 6 odst. 6.6 smlouvy, ve výši _________ Kč/měsíc.
Měsíční zálohy uhrazené odběratelem na celkové stočné za sjednané dodací a fakturační období budou vyúčtovány odběrateli společně
s celkovou cenou pité vody dodané odběrateli v příslušném dodacím a fakturačním období. Odběratel se zavazuje hradit měsíční zálohy
na vodné nebo platbu za odebranou vodu, některým z níže uvedených způsobů, který si zvolil při uzavření smlouvy takto:
a) SIPO - spojovací číslo: …………………….……
b) příkazem k úhradě z účtu vedeného u ………………………..…….… čís. účtu …..…….……………………….. VS …………….…………
c) hotově.
Smluvní strany ujednaly, že:
a) pokud celková výše záloh uhrazených odběratelem za sjednané dodací a fakturační období bude o více jak 100,- Kč vyšší než
celková výše stočného vyúčtovaná dodavatelem za sjednané dodací a fakturační období - pak tento přeplatek bude poukázán na
účet (adresu) odběratele do 30 dnů od provedení vyúčtování celkové výše stočného za odvádění odpadních vod vypuštěných
v příslušném dodacím a fakturačním období,
b) pokud celková výše záloh uhrazených odběratelem za sjednané dodací a fakturační období bude vyšší jen o 100,- Kč a méně korun
českých, než činí celková výše stočného za odvádění a čištění odpadních vod vypouštěných vyúčtované dodavatelem za sjednané
dodací a fakturační období - pak tento přeplatek bude použit jako záloha odběratele na úhradu celkové výše stočného za odvádění
a čištění odpadních vod vypuštěných v následujících dodacích a fakturačních obdobích.
Daňové doklady (faktury), jakož i další korespondence vyplývající z této smlouvy (vyjma upomínek o neplacení faktur), budou na základě
vzájemné dohody s odběratelem odesílány:
poštou formou „obyčejné zásilky“ na fakturační, případně korespondenční adresu odběratele uvedenou v této smlouvě
v elektronické podobě na elektronickou adresu odběratele uvedenou v této smlouvě
čímž bude doručovací povinnost splněna.

9.

Specifikace odpovědnosti vlastníka kanalizace ve vztahu k odběrateli
Veškerá práva a povinnosti vlastníka kanalizace ve vztahu k odběrateli přecházejí na základě smlouvy o nájmu a provozování veřejné
kanalizace na dodavatele.

10.

Doba plnění
Průběžně po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou, přičemž zjišťování množství odváděných odpadních vod dle bodu
4. této smlouvy, provádí dodavatel dle vlastních odečtových – fakturačních cyklů. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.

11. Závěrečná ustanovení
11.1. Smluvní strany se zavazují včas informovat o všech změnách souvisejících s odváděním odpadních vod a změnou vlastnických vztahů
k nemovitosti připojené na kanalizaci.
11.2. Informování o zpracování osobních údajů odběratele ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o jeho právech souvisejících s tímto zpracováním je uvedeno
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11.3.
11.4.
11.5.
11.6.

11.7.
11.8.

v čl. 12 Všeobecných podmínek odvádění vypouštěných odpadních vod (VPOVOV), které tvoří obsahovou součást této smlouvy. Odběratel
prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s obsahem VPOVOV.
Veškeré změny této smlouvy musí být provedeny pouze písemným dodatkem potvrzeným oběma stranami, vyjma změny ceny (viz. bod
7. této smlouvy).
Obě smluvní strany mohou tuto smlouvu vypovědět písemně, bez uvedení důvodu, přičemž výpovědní doba je 1 měsíc a počíná běžet od
prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena jeho adresátovi.
Veškerá práva a povinnosti dodavatele a odběratele, jakož i všechna ustanovení, která nejsou v této smlouvě upravena, se řídí zákonem
čís. 274/2001 Sb., vyhláškou čís. 428/2001 Sb., dalšími obecně platnými právními předpisy.
Nedílnou obsahovou součástí této smlouvy jsou Všeobecné podmínky odvádění vypouštěných odpadních vod (VPOVOV), které podle
výslovné vůle smluvních stran doplňují obsah práv a povinností založených touto smlouvou, zejména způsob odvádění odpadních vod,
způsob určení změn ceny stočného, jakož i způsob jeho úhrady. Odběratel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy důkladně seznámil
s obsahem VPOVOV a na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvou a obsahem VPOVOV připojuje ke smlouvě svůj podpis.
Smlouva vzniká dnem jejího podpisu a nabývá účinnosti dnem _____________.
Smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Bruntále dne ……………………

DODAVATEL

………………………………………
VaK Bruntál a.s.

V ……………………….. dne …………………...

ODBĚRATEL

………………………………………
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