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Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v § 19 ost. 7 uvádí: 

„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 s odběratelem nedohodli 

jinak.“ 

 Na základě těchto skutečností může odběratel (resp. vlastník nemovitosti) požádat spol. 

VODOS Kolín (dále jen provozovatel) o odpočet stočného. 

 Pro určení množství odvedené odpadní vody, je možno osadit podružný vodoměr, který je ve 

vlastnictví odběratele. Odběratel je povinen umožnit provozovateli přístup k měřidlu (k provedení 

kontroly měřidla a jeho umístnění). Je také povinen chránit vodoměr před poškozením. Jakýkoliv 

zásah do měřidla bez souhlasu provozovatele je nepřípustný a provozovatel má právo jednotlivé části 

měřidla zajistit proti neoprávněné manipulaci. Poškození tohoto zajištění je hodnoceno jako porušení 

smlouvy.  

Zřízení podružného měřidla si vždy zajišťuje odběratel samostatně na své náklady1 

Podružný vodoměr se vždy instaluje za hlavní fakturační vodoměr do vnitřní vodovodní sítě 

odběratele. Vždy se musí jednat o měřidlo vyhovující platnému právnímu předpisu tj.: Zákon č. 

505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb. Vyhláška č. 334/2000 Sb., kterou se 

stanoví požadavky na vodoměry na studenou vodu označované zkratkou EHS. V rámci jednoho 

odběrného místa má odběratel instalován maximálně jeden vodoměr pro odečet stočného. 

  Podružné měřidlo se umisťuje se na takové místo, aby bylo zřejmé, že není možné využití jím 

měřené vody pro účely, ze kterých je vzniklá odpadní voda odvedena do kanalizace. Provedení musí 

být uzpůsobeno tak, aby po zaplombování vodoměru nebyla možná jeho demontáž a přemístění. 

Umístění doporučujeme konzultovat s pracovníky VODOS.     

Instalované měřidlo musí být zkontrolováno a zaplombováno pracovníky VODOS. Při 

zaplombování vodoměru bude pracovníkům předáno “Osvědčení měřidla o shodě“ obsahující 

výrobní číslo měřidla, potvrzené dodavatelem měřidla.   

  Odběratel zaplatí za zaplombování podružného vodoměru poplatek ve výši 300,- Kč (bez 
DPH) dle ceníku Vodos Kolín. Poplatek bude zahrnut v následujícím vyúčtování vodného a stočného.  
 

Odběratel do 5 pracovních dní od zaplombování předloží zákaznickému centru vyplněnou 
žádost „Žádost o odečet stočného“, na základě které mu bude aktualizována odběratelská smlouva. 
Formulář je přílohou tohoto dokumentu, nebo na www stránkách: 
https://www.vodoskolin.cz/cs/zakaznicky-servis/dokumenty-ke-stazeni 
 

Jestliže nebude vodoměr zaplombován provozovatelem, nebude předloženo „Prohlášení o 

shodě“ instalovaného měřidla a zákaznickému oddělení předán vyplněný a podepsaný formulář 

„Žádost o odečet stočného“, nebude při fakturaci provedeno snížení množství odváděné odpadní 

vody. 

                                                             
1 Odběratel může objednat zřízení podružného měřidla u společnosti VODOS s.r.o., přičemž bere na vědomí, že se jedná o externí zakázku, 

která se řídí platným ceníkem spol. VODOS s.r.o. zahrnující: vodoměr, montáž, zaplombování měřidla a dopravu. Společnost VODOS s.r.o. si 
vyhrazuje právo k odmítnutí takové zakázky, např. z důvodu vytížení a provede pouze zaplombování vodoměru . 
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