Žádost o změnu plátce faktur (beze změny odběratele – vlastníka
nemovitosti)
Identifikace odběrného místa (připojené nemovitosti):
Adresa odběru

e

Evidenční / technické číslo odběrného místa
(údaj je uveden na smlouvě nebo na faktuře)

Ulice, číslo popisné / orientační / evidenční / parcelní, část obce, obec

Číslo vodoměru

Stav vodoměru

Datum provedení odečtu vodoměru

Poznámka: u některých typů vodoměrů může být číslo
tohoto měřidla vyraženo po jeho obvodě – mosazný kryt
počitadla (viz. obr.)

Odběratel – vlastník nemovitosti:

Jméno, příjmení, titul / firma / název, adresa trvalého bydliště / sídla firmy - ulice, číslo popisné / orientační / evidenční, část obce, obec, PSČ, název pošty, stát

Datum narození / IČ

Telefon

E-mail

Původní plátce faktur:

Jméno, příjmení, titul / firma / název, adresa trvalého bydliště / sídla firmy - ulice, číslo popisné / orientační / evidenční, část obce, obec, PSČ, název pošty, stát

Datum narození / IČ

Telefon

E-mail

Adresa pro zaslání faktury konečného vyúčtování

Jméno, příjmení, titul / firma / název, ulice, číslo popisné / orientační / evidenční, část obce, obec, PSČ, název pošty, stát

Původní plátce faktur a odběratel – vlastník nemovitosti prohlašují, že souhlasí s výše uvedeným stavem vodoměru a
zavazují se uhradit případný nedoplatek z konečného vyúčtování.
Jestliže je původní plátce faktur zavázán k úhradě vodného a stočného pro shora uvedené odběrné místo na základě
písemného přistoupení k platbám vodného a stočného, podpisem této žádosti původním plátcem faktur, odběratelem –
vlastníkem nemovitosti a dodavatelem je pro shora uvedené odběrné místo toto přistoupení zrušeno, a to k výše
uvedenému dni odečtu vodoměru.
Pokud je původní plátce faktur zavázán k úhradě vodného a stočného pro shora uvedené odběrné místo na základě
písemné dohody o podmínkách dodávky vody a odvádění odpadních vod po dobu nájmu/užívání nemovitosti nájemcem
(uživatelem), podpisem této žádosti původním plátcem faktur, odběratelem – vlastníkem nemovitosti a dodavatelem je
pro shora uvedené odběrné místo tato dohoda zrušena, a to k výše uvedenému dni odečtu vodoměru.
Jestliže je původní plátce faktur osobou odlišnou od odběratele – vlastníka nemovitosti a je zavázán k úhradě vodného a
stočného pro shora uvedené odběrné místo na základě ujednání obsažených přímo ve smlouvě o dodávce vody a o
odvádění odpadních vod, podpisem této žádosti původním plátcem faktur, odběratelem – vlastníkem nemovitosti a
dodavatelem dochází ke změně smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod v jejích ustanoveních týkajících se
smluvních stran, a to v tom smyslu, že k výše uvedenému dni odečtu vodoměru přestává být odběratelem původní plátce
faktur a namísto něj nastupuje do tohoto právního postavení odběratel – vlastník nemovitosti.
V

, dne

V

, dne

V

, dne

za původního plátce faktur:

za odběratele - vlastníka nemovitosti:

za dodavatele:

podpis

podpis

podpis

jméno a příjmení (čitelně hůlkovým písmem)

jméno a příjmení (čitelně hůlkovým písmem)

jméno a příjmení (čitelně hůlkovým písmem)
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Tuto stranu formuláře vyplňte pouze v případě, kdy novou oprávněnou osobou (plátcem faktur) je jiná osoba
než odběratel (vlastník nemovitosti).
Nová oprávněná osoba (plátce faktur):

Jméno, příjmení, titul / firma / název

Datum narození / IČ

DIČ (vyplní pouze plátce DPH)

Zápis v obchodním rejstříku

Adresa trvalého bydliště / sídla firmy

Ulice, číslo popisné / orientační / evidenční, část obce, obec, PSČ, název pošty, stát

Adresa pro zasílání písemností (v případě, že je odlišná od adresy trvalého bydliště / sídla firmy)

Jméno, příjmení, titul / firma / název, ulice, číslo popisné / orientační / evidenční, část obce, obec, PSČ, název pošty, stát

Kontaktní informace

Jméno, příjmení, titul osoby pověřené k podpisu dokumentů

Telefon

E-mail

Jméno, příjmení, titul kontaktní osoby

Telefon

E-mail

Souhlasím se zasíláním faktur na e-mail:

g

(faktury nebudou zasílány poštou)

Způsob úhrady faktur, záloh a vracení přeplatků

Faktury

Zálohy

Přeplatky

e

SIPO spoj. č.:

e

inkasním příkazem z č. účtu:

j

příkazem k úhradě - č. účtu:
trvalým příkazem
poštovní poukázkou

k

(výše zálohy a její četnost může být dodatečně upravena
společností ČEVAK a.s. dle skutečné spotřeby)

předpokládaná výše čtvrtletní zálohy v Kč

k

předpokládaná roční průměrná spotřeba vody v m3

Prohlašuji, že souhlasím se stavem na vodoměru uvedeným v této žádosti. Dále 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. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

V

, dne

podpis nové oprávněné osoby (plátce faktur)

K této žádosti přikládám následující dokumenty požadované společností ČEVAK a.s.:
kopii Výpisu z Obchodního rejstříku (IČ, obchodní jméno, sídlo, atd.), je-li nový plátce faktur právnická či fyzická osoba zapsaná v Obchodním rejstříku
kopii živnostenského listu, je-li nový plátce faktur fyzická osoba podnikající
kopii osvědčení o registraci plátce daně, je-li nový plátce faktur plátcem DPH
kopii dokladu, na jehož základě může oprávněná osoba (plátce faktur) užívat nemovitost (nájemní smlouva atd.)
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