
 

ŽÁDOST – OBJEDNÁVKA 

Osazení vodoměru pro účely měření spotřebované vody, která není vypouštěna do kanalizace pro veřejnou 

potřebu /zálivkový vodoměr/ 

Číslo odběru stávající: ______________________ nové: __________________________________ 

Osazení vodoměru na: 

Adresa odběrného místa: ____________________________________________________________________ 

Žadatel: __________________________________________________________________________________ 

Kontaktní telefon: __________________________________________________________________________ 

Objednávám typ osazení vodoměru: 

1) zhotovení a montáž vodoměrné sestavy včetně dodávky a prvotního osazení zálivkového vodoměru a 
jeho zajištění proti neoprávněné manipulaci. *) 
 

2) dodávku a prvotní osazení zálivkového vodoměru do připravené vodoměrné sestavy zhotovené 
odběratelem a jeho zajištění proti neoprávněné manipulaci. *) 
 

3) kontrolu vodoměru osazeného odběratelem do připravené vodoměrné sestavy zhotovené odběratelem a 
jeho zajištění proti neoprávněné manipulaci. *), **) 

 
*) zaškrtněte požadovaný druh osazení  
**) při osazení vlastního vodoměru, je nutno předložit doklad o oprávnění k montáži vodoměrů dle zákona 505/1990 Sb. 
o metrologii, technický list vodoměru a osadit vodoměr schváleného typu. 
 

Ceny osazení/dodávky vodoměru viz strana č. 2 této žádosti. 

Fakturační adresa:  

Jméno odběratele/oprávněná osoba: __________________________________________________________ 
 
Adresa: __________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
IČ/DIČ: ___________________________________________________________________________________ 
 
Datum: ______________________ Podpis odběratele____________________________________________ 

 

Vyjádření technika: 

Stav hlavního vodoměru: _____________mᶟ Stav podružného vodoměru: _______________mᶟ 

 

Datum: ………………………….   Jméno a podpis: …………………………………….……....... 



 

    Ceny jsou bez DPH a platné od 1. 8. 2022 

     
CENÍK         
         

Osazení vodoměru DN 20 pro účely měření spotřebované vody, která není vypouštěna  

do kanalizace pro veřejnou potřebu, včetně kontroly. 
1)         
Zhotovení a montáž vodoměrné sestavy včetně dodávky a prvotního osazení vodoměru 
a jeho zajištění proti neoprávněné manipulaci.     
         
Revize na OM      774 Kč  
Zhotovení vodoměrné sestavy včetně dodávky materiálu (*cena dle 
kalkulace) 4 300 Kč  
Vodoměr dle platného ceníku     818 Kč  
Celkem:       5 892 Kč  
         
2)         
Dodávka a prvotní osazení vodoměru do připravené vodoměrné sestavy zhotovené odběratelem 
a jeho zajištění proti neoprávněné manipulaci:     
         
Revize na OM      774 Kč  
Vodoměr dle platného ceníku     818 Kč  
Celkem:       1 592 Kč  
         
3)         
Kontrola vodoměru osazeného odběratelem do připravené vodoměrné sestavy zhotovené 
odběratelem 
a jeho zajištění proti neoprávněné manipulaci:     
         
Revize na OM      774 Kč  
Kontrola dokumentace a prvotní zaevidování osazeného vodoměru 
odběratelem 443 Kč  
Celkem:       1 217 Kč  
         
4)         
Ostatní poplatky:        
         
Výměna vlastního vodoměru na žádost odběratele   774 Kč  
Výměna vodoměru na žádost odběratele včetně dodávky nového 
vodoměru 1 592 Kč  

         
         
V cenách je zahrnuta doprava a práce montéra. 
 
Cena je platná pro vodoměr 420 020 L190 G1, u vodoměrů jiných typů je cena kalkulována 
samostatně.  
* cena může být změněna v případě dodávky jiné, než standardní vodoměrné sestavy. 
 

  



 

Technická část podmínek osazování vodoměru na zálivkový vodoměr 

- Osazení vodoměru musí být za zdrojem tlakové vody, v dostatečné vzdálenosti na vnitřním rozvodu, tak aby nebyl ovlivněn 
chod vodoměru. 

- Vodoměr je umístěn, za případným odběrem - výtokem pro zalévání, před odběrným místem, z kterého je odváděno stočné. 
- Pří osazování vodoměrné sestavy a vodoměru musí být dodržována ČSN ISO 4064 – 5, včetně standardu Veolia voda. 
 
Zhotovení a přípravu vodoměrné sestavy a osazení vodoměru můžete zajistit jedním ze tří uvedených způsobů: 
 
1) objednáte, zhotovení a montáž vodoměrné sestavy včetně dodávky a prvotního osazení vodoměru a jeho zajištění proti 

neoprávněné manipulaci: 
o pro osazení vodoměrné sestavy s vodoměrem DN 20, Q3 = 4 m3/hod. je nezbytná délka volného a přístupného 

potrubí minimálně o délce 600 mm na vodorovném úseku potrubí. 
2) zajistíte zhotovení vodoměrné sestavy dle ČSN ISO 4064 – 5 vlastními silami a objednáte dodávku a prvotní osazení 

vodoměru do připravené vodoměrné sestavy zhotovené odběratelem a jeho zajištění proti neoprávněné manipulaci: 
o pro osazení vodoměru DN 20, Q3 = 4 m3/hod., vynechat 190 mm; u odlišných dimenzí vodoměrů bude připojení 

měřidla upřesněno individuálně  
3) zajistíte zhotovení vodoměrné sestavy a osazení vodoměru dle ČSN ISO 4064 – 5 vlastními silami, objednáte kontrolu 

vodoměru osazeného odběratelem do připravené vodoměrné sestavy zhotovené odběratelem a jeho zajištění proti 
neoprávněné manipulaci: 

o zajistíte montáž vodoměrné sestavy vč. osazení vodoměru 
o u dodavatele objednáte pouze kontrolu vodoměrné sestavy a měřidla, včetně jeho zajištění proti neoprávněné 

manipulaci 
o předložíte kopii atestu měřidla schváleného typu. 
o předložíte kopii registračního oprávnění pověřené osoby, která měřidlo osadila dle zákona 505/1990 Sb. (tuto 

registraci nenahrazuje faktura za provedenou montáž) 
 
Montážní schéma, jedna z možností standardně používané (bez vodoměru s držákem) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vodoměr je ve vlastnictví odběratele. Manipulovat s měřidlem je odběratel oprávněn pouze v součinnosti s pracovníky 
provozovatele. Jedná se zejména o demontáž a výměnu vodoměru, z důvodu kontroly, opravy nebo cejchování, které hradí 
odběratel. 
 
Odpovědi na technické dotazy obdržíte na kontaktní adrese:  
 
Zákaznický útvar  (v budově Zákaznického Centra) Víta Nejedlého 893 Hradec Králové 

Provozní doba: 

Pondělí 8.00 – 17.00 
Úterý 8.00 – 14.00 
Středa 8.00 – 17.00 
Čtvrtek pouze domluvené schůzky 
Pátek 8.00 – 11.00 

Zákaznická linka 841 111 213 



 

Stanovení množství vody nevypuštěné do kanalizace 
 

Problematiku zohlednění množství vody nevypouštěné do kanalizace, při fakturování stočného, upravuje § 19 odst. 

7 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění.  

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.  

V zákoně je uveden způsob stanovení množství vypouštěných odpadních vod, pokud je dodaná voda či voda 

z jiných zdrojů zčásti spotřebována bez dalšího vypouštění do kanalizace, a toto množství je prokazatelně vyšší než 

30 m3/rok. Pro určování tohoto množství byl navržen jednotný postup v rámci skupiny Veolia Voda ČR a to měřením 

pomocí podružného vodoměru odběratele.  

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, bude jednotně vypočteno jako 

rozdíl mezi množstvím vody zjištěné při odečtu hlavního fakturačního vodoměru a množstvím vody zjištěné při 

odečtu podružného vodoměru nebo množstvím vody vypočtené. Ke snížení stočného je možné přistoupit v případě 

odečtu za období minimálně 11 měsíců, pokud by při vypočtené průměrné spotřebě za 12 měsíců bylo dosaženo 

zákonného množství 30 m³ pro snížení stočného. 

Pokud odběratel splní podmínky měření spotřebovaného množství vody bez vypuštění do kanalizace podružným 

vodoměrem, lze mu snížení stočného poskytnout. 

 

 

 


