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Technické a dodací podmínky 
 

pro dodávku a odběr koupelenské vody 

 
 
 
 
 
 
 

I. Všeobecná ustanovení 
 
1.   Technické a dodací podmínky (dále jen TDP) tvoří nedílnou součást příslušné kupní smlouvy. Ve 

smyslu těchto TDP a v souvislosti s kupní smlouvou jsou stranami:  
1.a kupující…………… jako odběratel, 
1.b prodávající………... jako dodavatel, 
1.c výrobce……………Třinecké železárny, a.s. (ZPO-závod plynulého odlévání). 

2.    Tyto TDP navazují na TDP výrobce koupelenské vody  - Třinecké železárny, a.s.  

3.   TDP upravují dodávky koupelenské vody mezi dodavatelem a odběratelem pro jedno odběrové 
místo. 

4.   Koupelenskou vodou se rozumí voda odebíraná z povrchového zdroje tj. řeky Olše nebo Těrlické 
přehrady. Tato voda je upravovaná výrobcem a dodávaná jako zdravotně nezávadná voda, která 
není určena k pití, přípravě pokrmů případně k jiné konzumaci. Hygienická nezávadnost je 
stanovena ve vyhlášce č. 252/2004 Sb., kterou se stanovení hygienické požadavky na pitnou a 
teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, v platném znění.  

5.   Za jedno odběrové místo se považuje technologický objekt tvořící samostatný a trvale napojený 
celek, kterým se odebírá koupelenská voda.  

6.    Základními dodacími podmínkami pro dodávku a odběr koupelenské vody jsou: 
6.a množství dodané vody v m3 za fakturační období (obvykle čtvrtletí), 
6.b tlak vody na úrovni +2m za pískovými filtry výrobce v MPa (0,4 – 0,5 MPa), 
6.c teplota na výstupu z úpravny vody výrobce udávaná ve °C (2,0 – 15,0 °C, případně dle teploty 

povrchového zdroje), 
6.d průtok koupelenské vody na výstupu z úpravny výrobce …25,0 – 65,0 l*s-1, 
6.e chemický a bakteriologický rozbor dle vyhlášky č. 252/2004 Sb., 
6.f      tlak u paty vodojemu 0,35 MPa.   

7.   V zájmu plynulého zajištění odběru je dodavatel povinen provádět regulaci dodávky podle 
požadavků odběratele. 

 

II. Sjednávání odběru 
1.   Odběr vody se řídí dle ročního sjednaného množství s možností čtvrtletního upřesňování na základě 

kupní smlouvy. 

2.  Operativní změny budou projednány dohodnutým způsobem mezi zástupci odběratele a dodavatele 
uvedenými v příslušné Kupní smlouvě. 

 

 

III. Omezení a přerušení dodávek 
1.    Dodavatel může omezit nebo přerušit dodávku koupelenské vody: 

1.a při provádění plánovaných oprav a revizních činností, projednaných 7 dní předem    
s odběratelem,  

1.b   z důvodů způsobených haváriemi, poruchami a živelnými pohromami, 
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1.c zjistí-li dodavatel, že odběrové zařízení nevyhovuje normám a předpisům do té míry, že může 
ohrozit bezpečnost osob a majetku, 

1.d je-li dodavatel upozorněn výrobcem na skutečnost, že surová voda pro výrobu koupelenské 
vody nevyhovuje příslušným normám a předpisům do té míry, že může ohrozit bezpečnost 
nebo zdraví osob. 

2.  V případech uvedených v odstavci III/1 dodavatel okamžitě vyrozumí odběratele prostřednictvím 
dispečinku. 

3.    Odběratel může omezit nebo přerušit odběr vody: 
3.a při provádění plánovaných údržbářských a revizních činností, projednaných minimálně 7 dní 

předem s dodavatelem, 
3.b z důvodů poruch, havárií a živelných pohrom. 

4.    V případech uvedených ve III/3/b vyrozumí odběratel dodavatele neprodleně prostřednictvím 
dispečinku. 

 

 

IV. Změna a zrušení smluvních závazků 
1.    Odběratel se zavazuje při změně odběrových podmínek, za kterých byla smlouva uzavřena: 

1.a tuto změnu neprodleně oznámit dodavateli, 
1.b po vzájemné dohodě provést úpravu předmětné části smlouvy, 
1.c písemně oznámit dodavateli ukončení odběru nejpozději 30 dní předem. 

 

 

V.  Jakost a měření 
1.    Na žádost odběratele je dodavatel povinen sdělit sledované parametry koupelenské vody.  

2.   Jakost koupelenské vody sleduje, na požadavek dodavatele provádí 4x ročně odběr vzorku a 
vyhodnocuje: 
2.a výrobce TŽ a.s. ,……..…chemické složení, 
2.b OHS F-M, ……………...mikrobiologické znečištění. 

3.   Jakost koupelenské vody musí vyhovovat podmínkám stanovených zákonem č. 258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, vyhláškou 
č. 252/2004 Sb., kterou se stanovení hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a 
rozsah kontroly pitné vody, v platném znění.  
Zvlášť sledovanými parametry jsou ukazatelé: 
3.a koliformní bakterie, 
3.b enterokoky, 
3.c psychrofilní bakterie, 
3.d mezofilní bakterie, 
3.e kvasná zkouška, 
3.f     reakce vody, 
3.g Fe, NH4

+, NO2
-, Cl-, Ca2+, (Mg+Ca)2+, TVP, KNK4,5, Cl2; 

4.   Pokud je instalováno kontinuální měření množství, provádí se fakturace podle  měření, a to bez 
ohledu, zda je instalováno u dodavatele nebo odběratele. 

5.   Nově instalované měřicí zařízení musí být provedeno podle ČSN ISO 5167-1 a v souladu se 
zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znění. 
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6.   V případě, že měření není instalováno, provádí se fakturace podle předem dohodnutého klíče mezi 
odběratelem a dodavatelem, resp. na základě reprezentativního počtu jednorázových měření. 

7.  Vlastník měřicího zařízení se zavazuje, že bude provedeno v souladu s ČSN ISO 5167-1 a zákonem 
č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znění. Vlastník je povinen umožnit druhé straně přístup 
k měřicímu zařízení, provádět kontrolu správnosti funkce měřicího zařízení v  příslušném termínu. 

8. Pokud je měřící zařízení instalováno u odběratele v nepřístupných místech dodavateli, je odběratel 
povinen dodat dodavateli záznamy o spotřebě z měřícího zařízení v jednotkovém množství m3 

9.   Záznamy o spotřebě jsou odečítány poslední tři pracovní dny příslušného čtvrtletí a jsou 
odběratelem doručovány dodavateli nejpozději do prvního pracovního dne v následujícím čtvrtletí. 
Pokud na tyto dny připadá den pracovního volna (So., Ne., svátky), dohodnou se pověření 
pracovníci odběratele a dodavatele uvedeni v příslušné Kupní smlouvě na náhradním termínu, 
obvykle je to nejbližší pracovní den. 

 

 

VI. Delimitace rozvodů 
1.   Delimitace je určena samostatně mezi odběratelem a dodavatelem. Delimitace není předmětem 

těchto Technických a dodacích podmínek. 

 

 

VII. Ostatní ujednání 
1.   Výrobce koupelenské vody zaručuje, že při poklesu průměrné venkovní teploty pod –5°C zajistí 

ohřev vody.  Dodavatel se zavazuje toto sledovat, vyhodnocovat a vyžadovat v případě potřeby. 
Venkovní teplotu a její vývoj sleduje a ohřev koupelenské vody u výrobce uplatňuje dispečink 
dodavatele. 


