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OBCHODNÍ PODMÍNKY 

 

1) Tyto obchodní podmínky se vztahují na vývoz odpadní vody (OV) od producenta, který se 

registroval v systému vývozu odpadních vod z žump a odpadů ze septiků v lokalitě Plzeň – Lhota 

(dále jen „systém vývozu“) a tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi producentem a 

poskytovatelem na základě objednávky učiněné v rámci systému vývozu.  

 

2) Obchodní podmínky obsahují též: 

a) sdělení spotřebitelům před uzavřením smlouvy, a 

b) reklamační podmínky. 

Nedílnou součást obchodních podmínek tvoří ceník za poskytovanou službu uveřejněný na 

stránkách, kde je umístěna aplikace pro svoz. 

Zákazník podáním objednávky v systému vývozu potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy 

seznámil s těmito obchodními podmínkami a prohlašuje, že s nimi výslovně souhlasí, a to ve 

znění platném a účinném v okamžiku provedení objednávky.   

3) Systém vývozu je provozován výlučně na webové aplikaci „SVOZ ODPADNÍCH VOD“, která je 

dostupná z webových stránek http://umo10.plzen.eu/. 

 

4) Poskytovatel:  

ELIOD servis s.r.o 

IČ 252 25 243 

Sídlo: Vřesová 494, 330 08 Zruč-Senec, 

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 10 389  

tel.377 338 533 

adresa pro doručování elektronické pošty:plzen@eliodservis.cz 

(dále jen „poskytovatel“). 

 

5) Zákazníkem je producent odpadních vod, který je registrován do systému vývozu. Producent je 

registrován do systému vývozu po splnění následujících podmínek: 

a. Producent podepsal registrační formulář a 

b. oprávněná osoba ověřila totožnost producenta a 

c. Producentovi bylo přiděleno ID číslo v systému vývozu. 

K ověření totožnosti pro účely registrace je oprávněn zástupce společnosti ELIOD servis s.r.o nebo 

úřední osoba statutárního města Plzeň, městského obvodu Plzeň – ÚMO 10 (zaměstnanec 

poskytovatele nebo ÚMO 10 – Lhota). 

 

6) Odpadními vodami se rozumí odpadní vody ze žump (OVŽ) nebo odpady ze septiků (OS) 

výhradně ze zařízení, které producent uvedl při registraci do systému vývozu.  

 

7) Objednávkou v systému vývozu činí Zákazník nabídku na uzavření smlouvy o zajištění vývozu OV 

s poskytovatelem a zavazuje se tuto službu zaplatit. Zákazník může zkontrolovat a měnit vstupní 

údaje, které do objednávky vložil, před provedením objednávky. Jiné způsoby objednání vývozu 

ze strany zákazníka nejsou pro poskytovatele závazné. 

http://umo10.plzen.eu/
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8) Smlouva o zajištění vývozu OV mezi producentem (dále také jako „zákazník“) a poskytovatelem je 

uzavřena na základě objednávky učiněné zákazníkem v systému vývozu pro registrované zařízení 

zákazníka a pro zákazníkem vybraný termín vývozu zveřejněný poskytovatelem (dále jen 

„požadavek zákazníka“). Akceptace nabídky a uzavření smlouvy bude potvrzeno poskytovatelem 

formou rekapitulace rezervace na Zákazníkem zaregistrovaný email. Smlouva je uzavírána pro 

každý vývoz samostatně. Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. 

 

9) Předmětem smlouvy je závazek poskytovatele zajistit službu spočívající v převozu OV do místa 

odběru k jejich likvidaci za podmínek níže uvedených, Kanalizačního řádu města Plzně a 

provozního řádu ČOV Plzeň a dle požadavku zákazníka zadaného do systému vývozu odpadních 

vod. Zákazník se zavazuje umožnit v objednaném termínu svozu vývoz OV z registrovaného 

zařízení, dodržet stanovené maximální limity znečištění a zaplatit poskytovateli sjednanou cenu 

za vývoz. Poskytovatel je oprávněn zajistit plnění zcela nebo zčásti prostřednictvím další osoby. 

 

10)  Ukazatele maximálního znečištění OVŽ k vývozu a jejich limitní koncentrační hodnoty jsou 

uvedeny v příloze č. 1 těchto obchodních podmínek. Limity znečištění z přílohy č. 1 jsou platné 

pro prostý vzorek.  Zákazník je povinen zajistit, aby OVŽ při vývozu splňovaly uvedené požadavky. 

 

11) Ukazatele maximálního znečištění OS k vývozu a jejich limitní koncentrační hodnoty jsou uvedeny 

v příloze č. 2 těchto obchodních podmínek. Limity znečištění z přílohy č. 2 jsou platné pro prostý 

vzorek.  Zákazník je povinen zajistit, aby OS při vývozu splňovaly uvedené požadavky. 

 

12) Zjistí-li poskytovatel, nebo osoba, kterou poskytnutím plnění pověří, že odpadní vody (OVŽ nebo 

OS) určené k vývozu neodpovídají specifikaci zařízení registrovaného zákazníkem v systému 

vývozu nebo podmínkám a limitům znečištění pro příslušnou odpadní vodu (OVŽ nebo OS) nebo 

jsou v rozporu s Kanalizačním řádem města Plzně, poskytovatel odmítne jejich převzetí k vývozu. 

Zákazník se zavazuje uhradit účelně vynaložené náklady související s dopravou a administrativní 

poplatek dle ceníku. 

 

13) Ceny za vývoz je tvořena součtem následujících položek:  

 

a. cenou za likvidaci OV (v Kč) = sazba za likvidaci OV (Kč/m3) násobená množstvím 

likvidované OV 

b. cenou za vývoz OV, dle příslušné cisterny uskutečňující vývoz 

Jednotlivé sazby jsou uvedeny v ceníku na webových stránkách http://umo10.plzen.eu/. 

 

14) Cena za vývoz bude zákazníkem hrazena po jeho provedení na základě řádného daňového 

dokladu – faktury doručené zákazníkovi poštou. Faktura bude splatná ve lhůtě 14 dní od data 

vystavení.  

 

15) Cenu za vývoz zákazník uhradí bezhotovostně na účet uvedený na faktuře. 
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16) Zákazník bere na vědomí, že statutární město Plzeň může rozhodnout o poskytnutí příspěvku na 

úhradu ceny za vývoz. Podmínky pro poskytnutí příspěvku, výši příspěvku a lhůtu, po kterou bude 

příspěvek poskytnut, stanovuje výlučně statutární město Plzeň. Zákazník souhlasí s poskytnutím 

příspěvku za stanovených podmínek a ve stanovené výši na úhradu celkové ceny za vývoz ze 

strany statutárního města Plzeň. Zákazník bere na vědomí, že výše příspěvku, nebo způsob jeho 

výpočtu, bude uvedena na jemu vystaveném řádném daňovém dokladu za vývoz odpadních vod. 

Zákazník dále bere na vědomí, že změní-li statutární město Plzeň lhůtu, po kterou bude 

poskytovat příspěvek, jeho výši nebo podmínky, bude o nich vyrozuměn před vývozem 

prostřednictvím internetových stránek, kde je umístěna webová aplikace „SVOZ ODPADNÍCH 

VOD“, nebo přímo v aplikaci upozorněním na podmínky poskytování příspěvku.  

 

17) Právo na odstoupení od smlouvy:  

 

Zákazník má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího 

uzavření. Pokud zákazník uzavře smlouvu v době kratší než 14 dnů před zvoleným termínem 

vývozu, žádá tím výslovně poskytovatele, aby s plněním začal před uplynutím lhůty pro 

odstoupení od smlouvy a zákazník nemá právo odstoupit od smlouvy, je-li služba poskytovatelem 

zcela splněna. Odstoupí-li zákazník po zahájení plnění, ale dříve než je služba zcela splněna, 

uhradí poskytovateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení 

od smlouvy. 

 

18)  Odstoupení od smlouvy zákazník učiní 

 

a) zasláním oznámení o odstoupení na adresu plzen@eliodservis.cz, nebo 

b)  zrušením termínu vývozu v systému vývozu. 

 

19) Neumožní-li zákazník poskytovateli, nebo jím pověřené osobě, vývoz odpadních vod ze zařízení 

v objednaném termínu, zákazník uhradí poskytovateli smluvní pokutu ve výši 700,- Kč u 

objednaného vývozu odpadních vod ze žumpy a/nebo smluvní pokutu ve výši 1 200,- Kč u 

objednaného vývozu odpadu vod ze septiku. Tím není dotčeno právo na náhradu škody v plném 

rozsahu. Závazek poskytovatele provést vývoz zaniká. 

 

20) Požaduje-li zákazník změnu termínu vývozu ve lhůtě kratší než 2 kalendářní dny před termínem 

vývozu, je tato změna účinná teprve na základě potvrzení o akceptaci změny, kterou poskytovatel 

nebo jí pověřená společnost poskytující svoz zašle na kontaktní mail zákazníka, v němž bude 

uveden nový termín vývozu. Není-li změna termínu potvrzena, platí původní termín svozu a vůči 

zákazníkovi můžou být uplatněny v případě neumožnění svozu výše uvedené sankce. Právo na 

odstoupení od smlouvy tím není dotčeno. 

 

21) Uvede-li producent v registračním formuláři údaje o své osobě nebo o zařízení k vývozu 

nepravdivá, nebo neudržuje-li tyto údaje pravdivé v rámci webové aplikace, bere na vědomí, že 

může být ze systému vývozu vyloučen.  

 

22) Reklamace:  

 

Zákazník má právo uplatnit vůči poskytovateli práva z vadného plnění, a to: 

a) vady provedené služby 

mailto:plzen@eliodservis.cz
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b) vady vyúčtování ceny za službu. 

 

Zákazník může reklamaci uplatnit písemně na korespondenční adresu provozovatele:  

Vřesová 494; 330 08 Zruč-Senec 

 

Zákazník je povinen vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost vadu zjistit, a 

to buď označením vady nebo oznámením, jak se projevuje. Vadu lze vytknout do šesti měsíců od 

termínu vývozu. 

 

Jakmile zákazník zjistí vadu, oznámí to bez zbytečného odkladu poskytovateli a podle pokynů 

poskytovatele provede opatření tak, aby vada mohla být přezkoumána. 

 

Poskytovatel je povinen zajistit vyřízení reklamace a podání písemné zprávy zákazníkovi o 

způsobu jejího vyřízení bez zbytečného odkladu na adresu zákazníka. Reklamace musí být 

vyřízena ve lhůtě 30 dnů, pokud se poskytovatel se zákazníkem nedohodli na lhůtě delší. 

 

Zákazník je povinen poskytnout poskytovateli nezbytnou součinnost při přešetřování a řešení 

reklamace, zejména je povinen umožnit přístup k registrovanému zařízení za účelem jeho 

kontroly, umožnit odběr vzorků, předkládat poskytovateli potřebné doklady atd.  

 

Je-li vada odstranitelná, může se zákazník domáhat buď opravy plnění, anebo přiměřené slevy z 

ceny. Nelze-li vadu odstranit, může zákazník domáhat přiměřené slevy z ceny. 

 

Mimosmluvní řešení spotřebitelských sporů: V případě, že při vyřizování reklamace uplatněné 

zákazníkem, který je spotřebitelem dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, dojde ke 

vzniku sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na 

mimosoudní řešení takového sporu subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, 

kterým je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 15,120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, 

web: adr.coi.cz “. 

 

23) Souhlas s nakládání s osobními údaji: Podpisem registračního formuláře a registrací do systému 

vývozu odpadních vod z žump a odpadů ze septiků v lokalitě Plzeň – Lhota poskytuje zákazník 

společnosti ELIOD servis, IČ 252 25 243, se sídlem ve Zruči-Senci, Vřesová 494, PSČ 330 08, zaps. 

v OR vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 10 389 svůj souhlas se zpracováním osobních údajů v 

nezbytném rozsahu, za účelem vytvoření a provozování systému vývozu odpadních vod z žump a 

odpadů ze septiků v lokalitě Plzeň – Lhota, a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas poskytuje dobrovolně na dobu neurčitou. 

Souhlas může být kdykoli odvolán písemnou formou na adresu sídla společnosti či emailem 

zaslaným na plzen@eliodservis.cz. Osobní údaje budou shromažďovány, uchovávány a 

zpracovávány v rámci vymezeného účelu zejména pro uzavírání smluv a další právní jednání 

v souvislosti se zajištěním vývozu odpadních vod z žump a odpadů ze septiků, plnění práv a 

povinností, uplatňování nároků,  jakož i ochrany práv a oprávněných zájmů účastníka v souvislosti 

se zajištěním vývozu odpadních vod z žump a odpadů ze septiků v lokalitě Plzeň – Lhota, 

optimalizace systému vývozu apod.  Osobní údaje mohou být zpřístupněny subjektům k tomu 

oprávněným dle příslušných právních předpisů (např. orgánům činným v trestním řízení, 

správním orgánům apod.), městu Plzeň, jeho městským obvodům, příspěvkovým organizacím a 

právnickým osobám založeným nebo zřízeným městem Plzní a dalším osobám, jejichž 

mailto:adr@coi.cz
https://adr.coi.cz/
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prostřednictvím společnost ELIOD servis s.r.o zajišťuje jednotlivé činnosti v rámci fungování 

systému vývozu odpadních vod z žump a odpadů ze septiků v lokalitě Plzeň – Lhota.  Veškerá data 

budou uchovávána v písemné a elektronické formě. ELIOD servis s.r.o prohlašuje, že osobní údaje 

bude zpracovávat v souladu s platnou legislativní úpravou a pouze k účelům, ke kterým mu byl 

souhlas poskytnut. Producent má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na opravu 

svých osobních údajů. Producent, který se domnívá, že zpracování osobních údajů je v rozporu 

s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména z důvodu 

nepřesnosti osobních údajů vůči účelu zpracování, je rovněž oprávněn podle ustanovení § 21 

zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů požádat 

společnost ELIOD servis s.r.o o vysvětlení. Producent je oprávněn požadovat, aby společnost 

ELIOD servis s.r.o. odstranila takto vzniklý stav, zejména, aby blokovala, provedla opravy, 

doplnění nebo likvidaci osobních údajů.  

 

Nedílnou součást obchodních podmínek tvoří tyto přílohy: 

 

Příloha č. 1: Ukazatele maximálního znečištění OVŽ k vývozu a jejich limitní koncentrační hodnoty 

Příloha č. 2: Ukazatele maximálního znečištění OS k vývozu a jejich limitní koncentrační hodnoty 

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.7.2017. 
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Příloha č. 1 

Limity znečištění pro OV ze žump - OVŽ 

 

ukazatel znečištění kód Jednotka mezní hodnota 

teplota                                                                                                    T      º C               40 

pH                                                                                                         pH       -            6 – 9 

chemická spotřeba kyslíku dichromanem                                    CHSKCr    mg/l           1600 

biochemická spotřeba kyslíku                                                          BSK5     mg/l             800 

rozpuštěné anorganické soli  RAS    mg/l           2000   

amoniakální dusík                                                                          N-NH4
+    mg/l               45 

dusitanový dusík                                                                              N-NO2
-     mg/l              1,5 

dusičnanový dusík                                                                           N-NO3
-    mg/l              7,5 

dusík organický                                                                                  Norg    mg/l               30 

dusík celkový                                                                                        NC    mg/l              69 *) 

fosfor celkový                                                                                       PC    mg/l              10 

tenzidy anionaktivní                                                                         PAL A    mg/l              10 

kyanidy celkové                                                                               CN-
cel    mg/l             0,2 

kyanidy toxické                                                                               CN-
tox    mg/l             0,1 

chloridy                                                                                               Cl-     mg/l           200 

fenoly jednomocné                                                                             FN    mg/l            5,0 

kovy - kadmium                                                                                 Cd    mg/l            0,1 

           měď                                                                                          Cu    mg/l            1,0 

           chrom celkový                                                                         Cr    mg/l            0,3 

           olovo                                                                                         Pb    mg/l            0,1 

           arsen                                                                                         As    mg/l            0,2 

           zinek                                                                                         Zn    mg/l            2,0 

           rtuť                                                                                           Hg    mg/l          0,05 

           nikl                                                                                            Ni    mg/l            0,1 

           vanad                                                                                         V    mg/l          0,05 
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           selen                                                                                           Se    mg/l          0,05 

           molybden                                                                                  Mo    mg/l            0,2 

           kobalt                                                                                        Co    mg/l            0,2 

 fluoridy                                                                                                F-    mg/l            2,0 

 adsorbovatelné organické halogeny                                               AOX    mg/l            0,2 

 polychlorovné bifenyly  

(suma kongenerů č. 28,52,101,138,153,180)                                                                    

 PCB    mg/l        0,005 

 polycyklické aromatické uhlovodíky    

suma koncentrací: 

fluoranthen, benzo(b)fluoranthen, 

benzo(k)fluoranthen, 

benzo(k)pyren, benzo(ghi)perylen, indeno (1,2,3-

cd)pyren                                          

 PAU    mg/l          0,01 

 infekční mikroorganismy                                                        Salmonella 

sp. 

      - Negativní nález 

 radioaktivní látky   

podmínky uděluje pouze Státní ústav pro jadernou 

bezpečnost    (prac. Plzeň, Klatovská tř. 200)        

   

 *)  Celkový součet všech forem dusíku nesmí překročit hodnotu 69 mg/l    
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Příloha č. 2 

Limity znečištění pro OV ze septiků - OS (kód odpadu 200304) 

 

ukazatel znečištění kód Jednotka mezní hodnota 

teplota                                                                                                    T      º C               40 

pH                                                                                                         pH       -            6 – 9 

chemická spotřeba kyslíku dichromanem                                    CHSKCr    mg/l           4000 

biochemická spotřeba kyslíku                                                          BSK5     mg/l            2000 

extrahovatelné látky                                                                           EL g/kg suš.  10 

uhlovodíky C10 až C40  C10-40 g/kg suš. 7 

kyanidy celkové                                                                               CN-
cel    mg/l             0,2 

kyanidy toxické                                                                               CN-
tox    mg/l             0,1 

chloridy                                                                                               Cl-     mg/l           200 

fenoly jednomocné                                                                             FN    mg/l            5,0 

kovy - kadmium                                                                                 Cd    mg/l            0,1 

           měď                                                                                          Cu    mg/l            1,0 

           chrom celkový                                                                         Cr    mg/l            0,3 

           olovo                                                                                         Pb    mg/l            0,1 

           arsen                                                                                         As    mg/l            0,2 

           zinek                                                                                         Zn    mg/l            2,0 

           rtuť                                                                                           Hg    mg/l          0,05 

           nikl                                                                                            Ni    mg/l            0,1 

           vanad                                                                                         V    mg/l          0,05 

           selen                                                                                           Se    mg/l          0,05 

           molybden                                                                                  Mo    mg/l            0,2 

           kobalt                                                                                        Co    mg/l            0,2 

 adsorbovatelné organické halogeny                                               AOX    mg/l            0,2 

 polychlorovné bifenyly  

(suma kongenerů č. 28,52,101,138,153,180)                                                                    

 PCB    mg/l        0,005 
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 polycyklické aromatické uhlovodíky    

suma koncentrací: 

fluoranthen, benzo(b)fluoranthen, 

benzo(k)fluoranthen, 

benzo(k)pyren, benzo(ghi)perylen, indeno (1,2,3-

cd)pyren                                          

 PAU    mg/l          0,01 

 infekční mikroorganismy                                                        Salmonella 

sp. 

      - Negativní nález 

 radioaktivní látky 

 podmínky uděluje pouze Státní ústav pro jadernou 

bezpečnost    (prac. Plzeň, Klatovská tř. 200)        

   

 

 


