
       

Dodatek ke smlouvě o dodávce vody a odvádění odpadních vod 
 

 
ODBĚRNÉ MÍSTO:   

 

 

 

 
DODAVATEL:       Voda Červený Kostelec, s.r.o. 

 

Sídlem:      Olešnice 340, 549 41 Červený Kostelec 

IČ: 25917919  DIČ: CZ25917919 

zastoupený (jméno):      Šlechta Antonín 

funkce:      jednatel 

kontaktní údaje: 

(dále jen dodavatel) 

 

 

 

 

ODBĚRATEL:  

       

Sídlem:  

      

IČ:                 DIČ:  

zastoupený (jméno):       

funkce:  

kontaktní údaje: 

(dále jen odběratel) 

 

 
  
PLÁTCE FAKTUR:  

       

Sídlem:  

      

IČ:                 DIČ:  

zastoupený (jméno):       

funkce: 

kontaktní údaje:       

(dále jen odběratel) 

 

 

Dodavatel, Odběratel a Plátce faktur budou dále společně označováni jako „Smluvní strany“, 

samostatně pak každý jen jako „Smluvní strana“. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. Platební podmínky  
 

Bod IV Platební podmínky se v textu: 
 

„Smluvní strany se dohodly, že vodné a stočné hradí Odběratel Provozovateli na základě 

vyúčtování vodného a stočného.“ 

 

doplňuje takto: 

 

Smluvní strany tímto sjednávají, že osobou oprávněnou k přijetí jakéhokoliv plnění a 

k výkonu veškerých práv náležejících dle této smlouvy Odběrateli a současně závaznou plnit 

veškeré povinnosti uložené v této smlouvě Odběrateli je Plátce faktur. Tam, kde z povahy 

věci vyplývá, že úkon nebo povinnost mohou být uskutečněny nebo splněny jen Odběratelem, 

je však takový úkon učinit nebo závazek splnit sám Odběratel. 

 

Plátce faktur tímto prohlašuje, že se seznámil se Smlouvou o dodávce vody a odvádění 

odpadních vod a přistupuje k ní. 

 

Smluvní strany dále sjednávají, že změnu smlouvy lze provést pouze písemným dodatkem 

podepsaným oprávněnými zástupci všech tří Smluvních stran, s tím, že právo Dodavatele, 

Plátce faktur nebo Odběratele odstoupit od tohoto dodatku samostatně tím není dotčeno. 

V případě odstoupení od tohoto dodatku nabývá toto odstoupení účinnosti a tento dodatek se 

ruší dnem písemného doručení takového rozhodnutí o odstoupení všem Smluvním stranám 

tohoto dodatku. 

 

Odběratel se tímto zavazuje Dodavateli, že zcela uspokojí jakoukoliv pohledávku za Plátcem 

faktur vzniklou ze Smlouvy o dodávce vody a o odvádění odpadních vod, ve znění tohoto 

dodatku, jestliže tuto pohledávku neuspokojí řádně a včas Plátce faktur a Dodavatel tento 

ručitelský závazek přijímá. 

 

Ve zbytku zůstává text smlouvy beze změn. 

 

Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž každá Smluvní strana obdrží po 

jednom vyhotovení. 

 

 

 

 

Dne:     Dne:     Dne: 

           

Odběratel:    Plátce faktur:    Dodavatel: 

 

 

 

Podpis/razítko    Podpis/razítko    Podpis/razítko 


