
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s. 
Sídlo: Tovární 41, 779 00 Olomouc, IČ: 61859575 

zapsaná do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu 
v Ostravě, oddíl B, vložka 1943

. Web: http://www.smv.cz 
Email: smv@smv.cz  

Telefon: 840 668 668 

PLNÁ MOC 

Titul, jméno a příjmení (obchodní firma): ……………………………………………………………..…….… 
Bydliště (sídlo, místo podnikání): …………….………………………………………………………….……. 
RČ (IČ): …………………….… Číslo OP (DIČ): ……………………………… DPH:      plátce      neplátce 
Zapsán v obchodním rejstříku u …………………… soudu v ………………………..., oddíl: ……..……, 
vložka: ................. 
Statutární zástupce:…………………………………………………………………………………………... 
(dále jen „Zmocnitel“¨) 

uděluji tímto plnou moc 

Titul, jméno a příjmení (obchodní firma):……………………………………………………………..……… 
Bydliště (sídlo, popř. místo podnikání): ……………………………………………………………………… 

Zapsán v obchodním rejstříku u …………………… soudu v …………………………..., oddíl: ………, 
vložka: ................. 
Statutární zástupce: ……………………………………………………………………………... 
(dále jen „Zmocněnec“) 

aby mne zastoupil/a při právních jednáních se společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., se 
sídlem Tovární 41, 779 00 Olomouc, IČ: 61859575, zapsané v obchodním rejstříku vedeném 
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1943 (dále též jen „Provozovatel“), týkajících se plnění
následujících práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod
č. ……………..(dále jen „Smlouva“): 

• umožnit Provozovateli přístup k vodoměru, zejména za účelem provedení odečtu z vodoměru,
kontroly nebo opravy vodoměru;

• poskytovat Provozovateli součinnost při výměně vodoměru zejména pak zkontrolovat
správnost a podepsat potvrzení, které obsahuje zaznamenaný stav měření odebraného
vodoměru a číslo a stav měření nově osazeného vodoměru;

• hlásit Provozovateli pravidelně stav vodoměru (odečet);
• oznámit Provozovateli poškození vodoměru, zařízení pro dálkový odečet a dalšího

příslušenství vodoměru, montážní plomby nebo plomby prokazující úřední ověření vodoměru;
• zajistit, aby vodoměrná šachta, v níž je uložen vodoměr, byla Provozovateli přístupná

a odvodněná;
• umožnit Provozovateli přístup k zařízení měřícímu množství vypouštěných odpadních

a odváděných srážkových vod, pokud je instalováno;
• hlásit Provozovateli závady v měření a poruchy vodovodu či kanalizace provozované

Provozovatelem;
• reklamovat služby poskytované Provozovatelem nebo reklamovat ceny těchto služeb;
• podávat Provozovateli žádosti o přezkoušení vodoměru;
• informovat Provozovatele o změně stavu nemovitosti napojené na vodovod či kanalizaci (dále

jen „Odběrné místo“), který může mít vliv na dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod
(přidělení č.p. aj.);

• hradit Provozovateli zálohové platby/pravidelné platby vodného a stočného, žádat
Provozovatele o úpravu výše zálohových plateb vodného a stočného, uhradit nedoplatek či
přijmout přeplatek z konečného vyúčtování vodného a stočného;
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• objednávat rozbory pitné vody a odpadních vod týkající se Odběrného místa; 
• objednávat opravy a údržbu vodovodních přípojek a kanalizačních přípojek napojených  

na Odběrné místo, které jsou uloženy v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství. 
 
Zmocněnec prohlašuje, že je mu znám obsah Smlouvy a bere na vědomí, že pojmy použité v této plné 
moci mají význam uvedený ve Smlouvě nebo v zákoně č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 
pro veřejnou potřebu, v platném znění. 
 
Zmocněnec dává podpisem této plné moci Provozovateli jakožto správci dle zákona č. 110/2019 Sb., 
o zpracování osobních údajů, v platném znění (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů“)1 
výslovný souhlas se shromažďováním, zpracováním a využíváním osobních údajů, které Zmocněnec 
poskytl výše v této plné moci. Tyto osobní údaje Provozovatel zpracovává pro účely plnění Smlouvy  
a poskytování souvisejících služeb a za účelem nabízení obchodu nebo služeb Provozovatele.  
Dle zákona o zpracování osobních údajů má Zmocněnec právo na přístup k osobním údajům (§ 28), 
právo na opravu, omezení zpracování nebo výmaz osobních údajů (§ 29), jakož i další práva uvedená 
v § 30, 31 a 49 daného právního předpisu. Provozovatel může osobní údaje Zmocněnce využít  
pro marketingové účely a v oblasti výzkumu trhu.  
 
 
V …………………..…… dne…………..….…..………  
 
 
 

__________________________ 
Podpis Zmocnitele 

 

Tuto plnou moc přijímám: 

 
 
V ……………..………… dne……………..…………….  
 
 
 

 
___________________________ 

Podpis Zmocněnce 
 

                                                           
1  Jedná se o právní předpis upřesňující ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679  

ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů (tzv. obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)). 
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