
€AQUA sERVts

Yážený odběrateli pitné vody'

Chceme Vás informovat, že zavádíme možnost platit za vodné, resp. stočné zálohovými
platbami. Tato změna se týká jen tzv. maloodběrů (tj. domácností a firem s malým odběrem
vody).

Výhodou při platbě měsíčními zálohami je rovnoměrné rozložení Vašich plateb za vodné
a stočné na pravidelné měsíční částky. Zálohy je možné platit bud'trvalým příkazem z účtu
nebo prostřednictvím sdruženého poštovního inkasa SIPo.

V této souvislosti Vás chceme informovat o skutečnosti, že v období od roku 2020 dojde
postupně ke snižování odečtů až na 1x ročně. Kdo nebude mít sjednán režim zálohových
plateb, bude muset počítat s jednorázovou finanční zátěží, kdy zaplatí vodné a stočné
najednou, za celý rok.

Současně se zaváděním zálohových plateb probíhá aktualizace odběratelských smluv, aby
splnily nové legislativní požadavky dané novelou č' 275/2ot3 sb., zákona o vodovodech
a kanalizacích' Pro odběratele se aktualizací smlouvy nic nemění, ve smlouvě jsou navíc jen
uvedeny údaje o vlastnictví přípojky, jakosti a tlaku dodávané pitné vody. Při této příležitosti
si také aktualizujeme Vaše kontaktní údaje.

Aby pro Vás bylo zavedení zálohové platby co nejjednodušší, připravili jsme pro Vás formulář,
do kterého vyplníte výši zálohy, způsob platby a další nezbytné údaje. Také prosíme
o vyplnění formuláře pro aktualizaci odběratelské smlouvy. Kdybyste si s některými údaji
nevěděli rady, zavolejte na náš dispečink na tel' 494 539 111, kde Vám dispečer ochotně
poradí.

Prosím, abyste nejlépe do 74 dnů vyplněné a podepsané formuláře odevzdali v sídle naší
společnosti v Rychnově, nebo si je od Vás vezmou na obecním úřadě, kde si je náš
zaměstnanec později vyzvedne. Vyplněné a podepsané formuláře můžete také zaslat na
e-mail : zalohy@aqu ark.cz.

Na základě Vámi vyplněných formulářů připravíme platební kalendář pro zálohy a nový text
smlouvy. S těmito připravenými dokumenty Vás budeme kontaktovat kvůli Vašemu podpisu.

S přátelským pozdravem

Bc. lakub Dragoun
SQUn SERVIS, a.s.
Stemberkova tO94
516 01 Rychnov nad Kněžnou
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AQUA SERVIS, a.s.
štemberkova 1094
516 01 Rychnov nad Kňěžnou

Firma je zaPsána v obchodním rejstříku
Plátce DPH u FU Rychnov nad Kněžnou,

vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddÍl B, Vložka
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lTl +420 494 s39 111
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Naše voda. Náš život.



€AQUA sERVIs
Návod pro vyplnění formulářů:

Formulář Přistoupení k zálohám
Zde prosím vyplňte všechny požadované údaje, včetně telefonního čísla a e-mailu, abychom
s Vámi mohli konzultovat případné opravy. Číslo odběru (odběrného místa) najdete na
fa ktu ře.
Pokud jste vlastníkem připojené nemovitosti, vyplňte údaje o odběrateli. Pokud nejste
vlastníkem nemovitosti, jste nájemcem a platíte vodné, respektive stočné, vyplňte údaje jako
oprávněná osoba.
V tabulce Adresa stavby nebo pozemku vyplňte všechny údaje, které znáte' Poté se
rozhodněte o výši zálohy. Ta by měla být spočítána tak, aby 12 splátek pokrylo alespoň 80oÁ
roční spotřeby. Minimální výše zálohy by měla být nejméně 100 Kč za měsíc. Výši zálohy
zaokrouhlete na celé desetikoruny. Po dalším vyúčtování bude možné výši zálohy změnit, bud'
na Váš popud, nebo ji upravíme my na základě předchozí spotřeby, aby přeplatek, případně
nedoplatek vycházel co nejnižší.
Dále se musíte rozhodnout, jestli budete zálohy hradit trvalým příkazem z Vašeho běžného
účtu, nebo prostřednictvím SIPo' ]estli chcete hradit prostřednictvím SIPo, vyplňte spojovací
číslo do kolonky SIPo. Je to desetimístné číslo, uvedené na Vašem výpisu SIPo. Vyplnění
spojovacího čísla SIPo věnujte pozornost, dejte pozor abyste jej nezaměnili s údajem
,,variabilní symbol''. oba údaje se na výpise SIPo nacházejí Vpravo nahoře. Na příštím, ale
nejspíš až na následujícím platebním dokladu SIPo Vám přibude řádek s nápisem Vodné-
stočné a se stanovenou částkou. Udaje na dokladu SIPO si pak zkontrolujte.
Jestli chcete hradit prostřednictvím trvalého příkazu, vyplňte pečlivě číslo svého účtu včetně
kódu banky a název bankovního ústavu, u kterého je účet veden. Variabilní symbol je číslo
odběrného místa. Trvalý piíkaz zatím nezYizujte, počkejte, až Vám zašleme splátkový
kalendář. Budeme se snažit pro Vás změny zaYidit co nejdříve, ale nejspíš nám několik týdnů
zabere, než Vám zálohové platby zavedeme. Teprve poté zřidte trvalý přikaz z Vašeho účtu ve
prospěch účtu naší společnosti č' It42oo4474/55oo' Jako VS uvedte číslo odběrného místa.
Nakonec si vyberte, jakou formou budete chtít provést úhradu při ročním vyúčtování. Bud'
Vám přeplatek pošleme na účet, případný nedoplatek nám zaplatíte z účtu (s variabilním
symbolem shodným jako je číslo odběrného místa). Nebo Vám přeplatek pošleme poštovní
poukázkou a pro nedoplatek Vám pošleme s fakturou i složenku. Jen chceme upozornit, že
v prvním zúčtovacím období nemusí být vyúčtování provedeno přesně za rok, doba bude
závislá na stanovení období odečtů ve vaší lokalitě'
Pak stačí formulář jen podepsat a naskenovaný poslat na e-mail zalohy@aquark.cz nebo
donést do schránky u brány vodárenské společnosti v Rychnově nad Kněžnou, Stemberkova
1094, případně pošlete poštou nebo odevzdejte na svém obecním úřadu.
Bližší informace Vám ochotně poskytneme v pracovnídny na tel.494 539 111.

Formu!ář Změna stávající smlouvy
Zde prosím vyplňte všechny požadované kontaktní údaje, včetně telefonního čísla
a e-mailu, abychom Vás mohli vyrozumět o vyhotovené nové odběratelské smlouvě. číslo
odběru (odběrného místa) najdete na faktuře. Budete-li chtít zasílat roční vyúčtování na
e-mail, vyplňte i tuto e-mailovou adresu.
Vyplňte a zaškrtněte údaje v tabulkách Vlastnické vztahy, Dodávka pitné vody, odvádění
splaškových odpadních vod do kanalizace. Jestli nejste plátci stočného, nemusíte vyplňovat
kolonku Zjíšťování množství odváděné odpadní vody.
Zaškrtněte, jestli jsou nebo nejsou Vaše srážkové vody odváděny do veřejné kanalizace.
I když jsou srážkové vody odváděny do veřejné kanalizace, na domácnosti a plochy
nemovitostí určených výhradně k trvalému bydlení se nevztahuje povinnost platit za jejich
odvádění.
Podpisem potvrdíte správnost poskytnutých údajů a souhlas se zpracováním osobních údajů
(GDPR).
Pak stačí naskenovaný formulář poslat na e-mail zalohy@aquark.cz nebo donést do schránky
u brány vodárenské společnosti v Rychnově nad Kněžnou, štemberkova 1094, případně
pošlete poštou nebo odevzdejte na svém obecním úřadu.

Bližší informace Vám ochotně poskytneme v pracovnídny na tel' 494 539 111.
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od běratel (vlastník nemovitosti) : ávněná osoba
Jméno a příjmení, titul Jméno a pří-imení, tituI

Bydtiště Bydtiště

Datum narození Datum narození

Telefon e-mail Telefon e-mail

€AQUAsEnyfs
PŘlsTouPENí x zÁlonÁu - ŽÁoosT o UMoŽNĚní zÁlotl

čísto odběru:
(najdete na faktuře za vodné)

V případě, že odběratet nenítotožný s oprávněnou osobou, zůstává odběratel plně zodpovědný zazávazky ze sm[ouvy
a ručí Dodavateli solidárně s oprávněnou osobou za všechny pohtedávky této osoby, vznik[é v souvislosti se Sm[ouvou
o dodávce vody a odvádění odpadních vod.

ADRESA STAVBY NEBo PoZEMKU _ MÍsTo PLNĚNÍ AKTUÁLNí STAV VoDoMĚRU (DoPLŇTE):

Výši zálohy si poprvé můŽe odběratel určit sám nebo mu je stanovena společností AQUA sERVls' a.s. (minimólní výše
1ooKč/měsíc). Vnásledujícím období AQUA sERVls stanoví výši zátohyjako poměrnou část (1/12) celkového ročního odběru za

uptynuté období v přepočtu na platnou cenu vodného a stočného. Vyúčtování zálohy bude provedeno jednou ročně. Výše zálohy na
datší období bude oznámena při ročním vyúčtování (no daňovém doklodu - foktuře).

V................................ dne

odběratel oprávněná osoba

AQUA SERVIS, a.s.
štemberkova 1094
516 01 Rychnov nad Kněžnou

FlÍma je zapsána V obchodním rejstříku
Plátce DPH U FU Rychnov nad Kněžnou,

Vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, v|ožka
č l' 3311/94

Ič;60914o76
DIČ: cz60914076
www. aquark.cz

IT] +420 494 s39 111

I F ] +420 494 539 1oe

I E ] aquark@aquark,cz

Bankovní spo.;ení:
1142004474/5s00
1 609s71/0100

1774. Firm 67/94,

čísto odběru
íoM)

ulice/část obce č.p./orientační obec ís[o parcely Počet trvaIe
bvd[ících osob

vÝše zÁlolv: NAVRHUJE ODBERATEL F,'oIfil ensrxn,l----] l"Ě'Íč,'ĚltrRTle''Ěl
vÝšrzÁloxY: ffi t-'"lil eÁrr*'l___-l ffič'Ě-lEilil-l

Nehodící se škrtněte a doplňte částku. Navržená částka musí být min. 100 Kč/měs'

sPoJoVAcí čÍsLo: (na Platebním dokladu SlPoje to údaj č.2)

NEBo TRVALÝ pŘÍxnz Platbu trvalým příkazem ve prospěch účtu č. ||42004474 ! s500 zřidte až po obdrženísplátkového
Trvalý příkazje nutné zadat tak, aby pravidelná platba proběhla do 20. dne každého měsíce.

BANKoVNí sPoJENÍ:
číslo účtu / kód banky variabilní symbol 1= ;1"1o o.'-'u,

lstďEi'Iro'|
škrtněte.

l PŘEIoDEM l
Í{chodící

FoRMA ÚIrnnpv pŘl nočníu wÚčrovÁruí:

číslo Účru: l_Vlzrlýse-l NEBo

se

číslo účtu v případě platby StPo

Naše voda. Náš život.



@AeuAsERVlS
Změna stávající smlouvy

Slouží k náhradě původní smlouvy smlouvou novou dle novely č' 275l2ol3 sb'
Zákona o vodovodech a kanalizacích.

číslo odběru

! srážkové vodyPředmětem smlouvy je:

odběrateI

! vodné ! stočné

']meno a přijmeni/ Tlrma

datum narození/ICo DIC (pouze plátce DPH) zápis v obchodním rejstříku

Adresa odběrného místa

Adresa pro zasílání písemností (v případě' že je odlišná od adresy odběrného místa)

u lice

Kontaktní informace

číslo popisné obec Psc název pošty

jméno, příjmení, titul osoby pověřené k podpisu smlouvy telefon e-mail

Souhlasím se zasíláním faktur na e_mail:
(fekturV nebUdoU zasílánv poštou)

Jsou srážkové vody odváděny do veřejné kanalizace? ! lno ! NE

I když jsou srážkové vody odváděny do veřejné kanalizace, na domácnosti a plochy nemovitostí určených
výhradně k trvalému bydlení se nevztahuje povinnost platit za jejich odvádění'
Potvrzuji správnost a pravdivost mnou uvedených údajů. Zároveň poskytuji souhlas se zpracováním údajů pro účely uvedené
v ustanovení $ 5 odst. 2 písm' a), b) a e) zákona č. 10]./2000 Sb., o ochraně osobních Údajů, ve znění pozdějších předpisů.

podpis odběratele

AQUA SERVIS, a.s.
Stemberkova 1094
516 01 Rychnov nad Kněžnou

Fiíma je zapsána V obchodním rejstříku
Plátce DPH U FL, Rychnov nad Kněžnou,

IT] +420 494 s39 111

I F] +420 494 539 109

I E ] aquark@aquark.cz

vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka
č.j.33Í1/94

ICi 60914Q76
DLČ: cz6og74o76
www.aqua rk.cz

Bankovní spojení:
7r42OO4474/55OO
1609s7 1/0100

!r!4. Firm 67!94.

Vlastnické vztahy
! odběratel je vlastníkem vodovodní přípojky ! odběratel je vlastníkem kanalizační přípojky

! vlastníkem připojené stavby nebo pozemku je odběratel
!vlastníkem připojené stavby nebo pozemku ie.....'''.....

PočET TRvALE pŘrporeruÝcH osoB JE: ........... uuÍsrĚnÍ voDoMĚRU: ................

Dodávka pitné vody
Kategorie odběrného místa : !domácnost ! průmysl ! zemědělství ! ostatní

odvádění splaškových odpadních vod do kanalizace
! ano ! ne, odpadní vody jsou zneškodňovány:.....
Předčištění ! septik ! jímka ! domácí Čov ! drtič ! :iný'..'......
Zjištbvání množství odváděné splaškové odpadní vody:

! ote množství dodané vodovodem - v místě nenížádný jiný zdroj
f] dle množství dodané vodovodem s připočtením množství dodané z jiného zdroje (studna,dešťová voda)
! dle množství dodaného z vlastního zdroje

Vlastní zdroj vody na odběrném místěl ! re ! nenÍ
Voda z vlastního zdroje je používána (domácnost, zálivka, ) ..

Naše voda. Náš Život.


