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Pří loha  čís.  2  ke Smlouvě o dodávce vody čís.  …….. .…  

1. Místo připojení na adrese: 
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9. WC, umyvadla a tekoucí teplá voda

Druh potřeby vody
 Směrné číslo
roční potřeby
 vody (m3)

 Počet osob 
(lůžek, kusů,
 100 m2, ...)

 Celkem
(m3/12 x  osoby

x  měsíce)

I. BYTOVÝ FOND
Byty
1. Na jednu osobu bytu s tekoucí studenou vodou mimo byt za rok
2. Na jednu osobu bytu bez tekoucí teplé vody (teplé vody na kohoutku) za rok
3. Na jednu osobu bytu s tekoucí teplou vodou (teplá voda na kohoutku) za rok
II. VEŘEJNÉ BUDOVY, ŠKOLY
Mateřské školy a jesle s celodenním provozem (na jednu osobu - učitele, pracovníka, dítě -
při průměru 200 pracovních dnů/rok)

V. KULTURNÍ A OSVĚTOVÉ PODNIKY, SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ

10. WC, umyvadla a tekoucí teplá voda s možností sprchování
III. HOTELY, UBYTOVNY, INTERNÁTY
Hotely a penziony (směrná čísla jen pro ubytování, na jedno lůžko/rok)
11. Většina pokojů má WC a koupelnu s tekoucí teplou vodou
12. Většina pokojů je bez koupelny (sprch), WC na chodbě
13. Restaurace v  hotelu, penzionu podle položek č. 18, 19 a 20
14. Pro doplňující vybavení hotelů se přičítá:

- denní připouštění bazénu
- sauna, welnes

Stravování - kuchyně, jídelna - bezobslužné (na 1 strávníka a 1 pracovníka na jednu 
18. Dovoz jídla, mytí nádobí, vybavení WC, umyvadla
19. Vaření jídla, mytí nádobí, vybavení WC, umyvadla
20. Bufet, občerstvení

Multikina, samostatná kina a divadla s celoročním provozem (vybavení WC, umyvadla, při 
plné obsazenosti/rok)
29. Na jedno sedadlo a jedno představení denně
Tělocvična, sportoviště, fitness centrum (vybavení WC, umyvadla a možnost sprchování 
teplou vodou na 1 návštěvníka v denním průměru/rok)
32. Na jednoho návštěvníka
35. Kropení travnatých hřišť (na 100 m 2  za provozní den)
VII. PROVOZOVNY
Holičství a kadeřnictví (na jednoho pracovníka v jedné směně v průměru /rok, zahrnuje i 
47. V pánské a dámské provozovně WC, umyvadla s tekoucí teplou vodou
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Hospodářská zvířata (na 1 kus v průměru/rok)

Druh potřeby vody
 Směrné číslo
roční potřeby
 vody (m3)

 Počet osob 
(lůžek, kusů,
 100 m2, ...)

 Celkem
(m3/12 x  osoby

x  měsíce)

IX. HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA A DRŮBEŽ

64. Sady osázené ovocnými stromy nebo jinak využívané na 100 m2

55. Dojnice včetně ošetřování mléka a oplachů
56. Býk
57. Tele, ovce, koza, vepř
58. Prasnice
59. Kůň
60. Pes - chovná stanice (pouze nad 2 kusy)
Drůbež (na 100 kusů v průměru/rok)
61. Slepice, perličky
62. Husy, kachny, krůty
X. ZAHRADY
63. Venkovní zahrady okrasné (trávníky, květiny) nebo osázené zeleninou na 100 m2 

Platnost a účinnost uvedených údajů ode dne: ……….…………..…. Datum a podpis odběratele: ………………………...………….……....

XI. MYTÍ AUTOMOBILŮ (v průměru/rok)
67. Osobní automobil užívaný pro domácnost (stříkání a umývání). Předpokládá se mytí 10x 

Celkem:

Poznámky:
Hodnota uvedená v položce č. 3 je součtem spotřeby studené a teplé vody.
Teplou vodou na kohoutku je teplá voda vytékající z výtoku ov ládaného uzávěrem přímo do dřezu, umyvadla, vany, sprchy apod. Není 
rozhodující, zda je voda ohřívána elektrickým zásobníkem, průtokovým ohřevem, plynovým kotlem pro byt nebo dům, nebo je 
připravována centrálně pro celou obec nebo město; tedy ze zdroje mimo fakturační vodoměr studené vody v  domě.
V případech dodávky teplé vody ze zdroje mimo fakturační vodoměr studené vody se při výpočtu použijí hodnoty podle bytu bez tekoucí 
teplé vody.

Rodinné domy
Na jednu osobu bytu v  rodinném domu (max. 3 byty  - 3 rodiny) se připočítává 1 m3 na spotřebu spojenou s očistou okolí rodinného domu i 
s očistou osob při aktiv itách v  zahradě apod. Kropení zahrady a provoz bazénů je samostatnou položkou a nespadá pod bytový fond.

Rekreační chaty (chalupy) 

Na jednu osobu rekreační chaty  (chalupy) se spotřeba vypočte jako u položek č. 1, 2, 3 i s připočtením 1 m3 jako u rodinného domu, vše s 
přihlédnutím k době, po kterou je chata během roku využívána. Tento výpočet se v  případě, že odběr pitné vody není měřen vodoměrem, 
uvede do smlouvy podle § 8 odst. 6 zákona.

Odběratel tímto prohlašuje, že uvedené údaje jsou úplné a pravdivé a současně se zavazuje oznámit dodavateli jakoukoliv  změnu těchto 
údajů, které jsou podkladem pro účtování vodného (stočného).

 

 


