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Paušální karta 

Podklad pro stanovení množství  odpadních  vod 
vypouštěných do kanalizace 

 

Množství  vypouštěných odpadních vod do kanalizace, se stanoví podle směrných čísel roční potřeby 

vody1) . 

 

Číslo odběru:               

Odběratel:                                  

Adresa odběrného místa:         

 
Označením příslušné položky s uvedením počtu osob, kusů zvířat, osobních aut a arů zahrad vyplňte níže uvedené.  

 

BYTOVÝ FOND Roč. směr. číslo  Počet osob    Celkem 

byty - na 1 obyvatele bytu m3/rok   m3/rok 

1. byty s tekoucí studenou vodou mimo byt 11    

2. byty bez tekoucí teplé vody (na kohoutku) 19    

3. byty - na jednoho obyvatele bytu s tekoucí teplou 
vodou (na kohoutku) 

27    

 

BYTOVÝ FOND Roč. směr. číslo  Počet osob    Celkem 

rodinné domy -  na jednoho obyvatele bytu v 

rodinném domu 

m3/rok   m3/rok 

1. rodinné domy s tekoucí studenou vodou mimo byt 11    

2. rodinné domy bez tekoucí teplé vody (na kohoutku) 19    

3. rodinné domy s tekoucí teplou vodou (na kohoutku) 27    

 

BYTOVÝ FOND Roč. směr. číslo  Počet osob    Celkem 

rekreační chaty (chalupy) -  na jednoho obyvatele  

rekreační chaty (chalupy) 

m3/rok   m3/rok 

1. rekreační chaty (chalupy) s tekoucí studenou vodou 
mimo objekt 

11    

2. rekreační chaty (chalupy bez tekoucí teplé vody (na 
kohoutku) 

19    

3. rekreační chaty (chalupy) s tekoucí teplou vodou (na 
kohoutku) 

27    

U rekreačního odběru uveďte délku pobytu:     

 

VEŘEJNÉ BUDOVY, ŠKOLY Roč. směr. číslo  Počet osob    Celkem 

kancelářské budovy (bez stravování) - na jednu 

osobu při průměru 250 pracovních dnů za rok 

m3/rok   m3/rok 

4. WC, umyvadla 8    

5. WC, umyvadla a tekoucí teplá voda 14    

6. WC, umyvadla a tekoucí teplá voda s možností 
sprchování 

18    

 

VEŘEJNÉ BUDOVY, ŠKOLY Roč. směr. číslo  Počet osob    Celkem 

školy (bez stravování) - na jednu osobu (žáka, 

učitele, pracovníka) při průměru 200 pracovních 

dnů za rok 

m3/rok   m3/rok 

7. WC, umyvadla 3    

8. WC a tekoucí teplá voda 5    
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VEŘEJNÉ BUDOVY, ŠKOLY Roč. směr. číslo  Počet osob    Celkem 

mateřské školy a jesle s celodenním provozem  

(bez stravování) - na jednu osobu (žáka, učitele, 
pracovníka) při průměru 200 pracovních dnů za rok 

m3/rok   m3/rok 

9. WC, umyvadla a tekoucí teplá voda 8    

10. WC, umyvadla a tekoucí teplá voda s možností 
sprchování 

16    

 

HOTELY, UBYTOVNY, INTERNÁTY Roč. směr. číslo  Počet lůžek    Celkem 

hotely a penziony (pouze ubytování) - na jedno lůžko m3/rok   m3/rok 

11. většina pokojů má WC a koupelnu s tekoucí teplou 
vodou 

45    

12. většina pokojů je bez koupelny (sprch), WC na 
chodbě 

23    

14. denní připouštění bazénu 10    

14. sauna, welnes 10    

 

HOTELY, UBYTOVNY, INTERNÁTY Roč. směr. číslo  Počet lůžek    Celkem 

internáty, učňovské domovy, studentské koleje, 

ubytovny - na jedno lůžko 

m3/rok   m3/rok 

15. většina pokojů má WC a koupelnu s tekoucí teplou 
vodou 

25    

16. v budovách, kde jsou koupelny (sprchy), WC na 
chodbě 

15    

 

HOTELY, UBYTOVNY, INTERNÁTY Roč. směr. číslo  Počet osob    Celkem 

stravování (kuchyně), jídelna (bezobslužné) - na 1 
strávníka a 1 pracovníka na jednu směnu za rok 

m3/rok   m3/rok 

18. dovoz jídla, mytí nádobí, vybavení WC, umyvadla 3    

19. vaření jídla, mytí nádobí, vybavení WC, umyvadla 8    

20. bufet, občerstvení 1    

 

ZDRAVOTNICKÁ A SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ Roč. směr. číslo 

m3/rok 

 Počet jednotek 

(dle položky) 

   Celkem 

m3/rok 

21. zdravotnická střediska, ambulatoria, ordinace - na 
1 pracovníka v denním průměru za rok - WC,umyvadla 
a tekoucí teplá voda 

18    

22. lékárny, hygienicko-epidemiologické stanice - na 1 
pracovníka v denním průměru za rok - WC,umyvadla a 
tekoucí teplá voda 

18    

23. zubní střediska s celoročním provozem, ordinace - 
na 1 pracovníka  v denním průměru za rok - 
WC,umyvadla a tekoucí teplá voda 

20    

24. ošetřovaná osoba - na 1 vyšetřovanou osobu v 
denním průměru za rok - WC,umyvadla a tekoucí teplá 
voda 

2    

25. rehabilitace, rehabilitační bazén, sauna - na 
rehabilitační zařízení se určí potřeba množství podle 
příslušné normy pro provoz využívaného zařízení 

    

26. rehabilitace, rehabilitační bazén, sauna - na 1 
pracovníka  v denním průměru za rok - WC,umyvadla a 
tekoucí teplá voda 

18    

27. nemocnice (včetně stravování, kychyně, bez 
léčebných zařízení) - na jedno lůžko - WC, umyvadla a 

50    
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tekoucí teplá voda 

28. léčebny dlouhodobě nemocných, domovy 
důchodců (včetně stravování, kuchyně, bez léčebných 
zařízení) - na jedno lůžko - WC, umyvadla a tekoucí 
teplá voda 

45    

 

KULTURNÍ A OSVĚTOVÉ PODNIKY, SPORTOVNÍ 

ZAŘÍZENÍ 

Roč. směr. číslo 

m3/rok 

 Počet jednotek 

(dle položky) 

   Celkem 

m3/rok 

29. multikina, samostatná kina a divadla s celoročním 
provozem (při plné obsazenosti za rok) - na 1 sedadlo 
a 1 představení denně - WC, umyvadla 

1    

30. přednáškové síně, knihovny, čítárny, studovny a 
muzea - na jednoho stálého pracovníka - WC, 
umyvadla 

14    

31. přednáškové síně, knihovny, čítárny, studovny a 
muzea - na jednoho návštěvníka v denním průměru za 
rok - WC, umyvadla 

2    

32. tělocvična, sportoviště, fitness centrum - na 
jednoho návštěvníka v denním průměru za rok - WC, 
umyvadla, možnost sprchování s teplo vodou 

20    

33. tělocvična, sportoviště, fitness centrum - na jedno 
hřiště za rok - kropení antukových hřišť krytých 

230    

34. tělocvična, sportoviště, fitness centrum - na jedno 
hřiště za rok - kropení antukových hřišť nekrytých 

460    

35. tělocvična, sportoviště, fitness centrum - na 
100m2 za provozní den - kropení travnatých hřišť 

20    

36. tělocvična, sportoviště, fitness centrum - golfové 
hřiště 18ti jamkové se zavlažováním greenu, odpališť a 
ferveje za rok 

22500    

37.  tělocvična, sportoviště, fitness centrum - na 1 
návštěvníka, diváka v denním průměru (365 dnů) za 
rok - WC, umyvadla 

1    

38. zimní stadion - pro jednotlivá zařízení se určí 
potřeba množství vody podle příslušné normy nebo 
technického návodu pro provoz (tvorba a úprava 
ledové plochy, relaxační zařízení, apod.) 

    

 

RESTAURACE, VINÁRNY Roč. směr. číslo  Počet jednotek    Celkem 

restaurace,vinárny, kavárny  m3/rok  (dle položky) m3/rok 

39. na jednoho pracovníka v jedné směně (365 dnů) za 
rok (zahrnuje i zákazníky bez mytí skla) - pouze výčep 

50    

40. na jednoho pracovníka v jedné směně (365 dnů) za 
rok (zahrnuje i zákazníky bez mytí skla) - výčep, 
podávání studených jídel 

60    

41. na jednoho pracovníka v jedné směně (365 dnů) za 
rok (zahrnuje i zákazníky bez mytí skla) - výčep, 
podávání studených jídel a teplých jídel 

80    

42. restaurace,vinárny, kavárny - za jednu směnu - 
vyčepní stolice s trvalým průtokem 3 l/min. 

450    

43. restaurace,vinárny, kavárny - za jednu směnu - 
mytí skla bez trvalého průtoku nebo myčka skla 

60    
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PROVOZOVNY Roč. směr. číslo  Počet osob    Celkem 

provozovny místního významu, kde se vody 

neužívá k výrobě  - na 1 pracovníka v jedné směně za 
rok 

m3/rok   m3/rok 

44. WC, umyvadla a tekoucí teplá voda 18    

45. WC, umyvadla a tekoucí teplá voda s možností 
sprchování 

26    

46. WC, umyvadla a tekoucí teplá voda s možností 
sprchování v provozovnách s nečistým provozem nebo 
potřebou vyšší hygieny 

30    

 

PROVOZOVNY Roč. směr. číslo  Počet jednotek    Celkem 

 m3/rok  (dle položky) m3/rok 

47. holičství a kadeřnictví - na 1 pracovníka v jedné 
směně v průměru za rok (zahrnuje i zákazníky) - WC, 
umyvadla s tekoucí teplou vodou 

50    

49. (dle 45.) samostatné prádelny (zakázkové) - na 1 
zaměstnance v 1 směně - WC, umyvadla a tekoucí 
teplá voda s možností sprchování 

26    

49. (dle 46.) samostatné prádelny (zakázkové) - na 1 
pracovníka v jedné směně za rok - WC, umyvadla a 
tekoucí teplá voda s možností sprchování v 
provozovnách s nečistým provozem 

30    

49. (dle 44.) samostatné prádelny (zakázkové) - na 1 
zaměstnance v 1 směně - WC, umyvadla a tekoucí 
teplá voda 

18    

 

PRODEJNY Roč. směr. číslo  Počet jednotek    Celkem 

 m3/rok  (dle položky) m3/rok 

50. prodejny s čistým provozem, včetně obchodních 
domů, supermarketů - na 1 pracovníkav 1 směně v 
průměru za rok - WC, umyvadla a tekoucí voda 

18    

51. prodejna ryb, drůbeže a zvěřiny - na 1 pracovníkav 
1 směně v průměru za rok - WC, umyvadla a tekoucí 
voda 

20    

52. prodejna ryb, drůbeže a zvěřiny - na 100kg 
prodaných živých ryb (připočítává se k položce č.51) 

34    

53. prodejna ryb, drůbeže a zvěřiny - na 100kg 
prodaných živých ryb - prodej ryb v sádce na volném 
prostranství 

6    

54. potravinářské výrobny místního významu - na 1 
pracovníka v 1 směně v průměru za rok - WC, 
umyvadla a tekoucí teplá voda s možností sprchování 
(bez vody ke potřebě technologie 

26    

 

HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA A DRŮBEŽ Roč. směr. číslo  Počet jednotek    Celkem 

 m3/rok  (dle položky) m3/rok 

55. hospodářská zvířata – na 1 kus v průměru za rok - 
dojnice včetně ošetřování mléka a oplachů 

36    

56. hospodářská zvířata – na 1 kus v průměru za rok - 
býk 

18    

57. hospodářská zvířata – na 1 kus v průměru za rok - 
tele, ovce, koza, vepř 

6    

58. hospodářská zvířata – na 1 kus v průměru za rok - 
prasnice 

8    
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59. hospodářská zvířata – na 1 kus v průměru za rok - 
kůň 

14    

60. hospodářská zvířata – na 1 kus v průměru za rok - 
pes-chovná stanice (pouze nad 2 kusy) 

1    

61. drůbež - na 100 kusů v průměru za rok - slepice, 
perličky 

11    

62. drůbež - na 100 kusů v průměru za rok - husy, 
kachny, krůty 

36    

 

ZAHRADY Roč. směr. číslo  Počet jednotek    Celkem 

 m3/rok  (dle položky) m3/rok 

63. venkovní zahrady okrasné (trávníky, květiny) nebo 
osázené zeleninou na 100m2 v průměru za rok 

16    

64. sady osázené ovocnými stromy nebo jinak 
využívané na 100m2 v průměru za rok 

3    

65. automatizované zalévání zahrad s pěstováním 
květin, zeleniny 

12    

66. průmyslové a skleníkové pěstování zeleniny, květin 
- pro jednotlivá zařízení (automatizované kropení) se 
určí spotřeba množství podle příslušného technického 
návodu pro provoz využívaného objektu 

    

 

MYTÍ AUTOMOBILŮ Roč. směr. číslo  Počet jednotek    Celkem 

 m3/rok  (dle položky) m3/rok 

67. osobní automobil užívaný pro domácnost (stříkání 
a umývání) - předpokládá se mytí 10x ročně 

1    

 

 

 

Vypočtené množství odpadních vod vypouštěných do kanalizace činí celkem    ………..…… 

m3/rok 
Odběratel prohlašuje, že údaje uvedené výše jsou úplné a správné a současně se zavazuje, že v případě jakékoliv změny týkající se technického 

vybavení připojené nemovitosti nebo změny jejího využívání, počtu osob nebo jakékoliv jiné změny mající vliv na množství odpadních vod 

vypouštěných do kanalizace, tyto bez zbytečného odkladu oznámí Svazku.     

V případě zjištění rozdílu položek vybavení či počtu osob nebo jednotek, které budou kontrolovány zaměstnanci provozovatele, budou rozdíly  

vyúčtovány  dle nově zjištěných skutečností zpětně za dobu bezdůvodného obohacení odběratele. 

 

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

 

 .........................................................................……. 

                           Odběratel 
1) Hodnoty dle přílohy č.12 k vyhlášce č.428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. 


