
PŘÍLOHA č.   ke Smlouvě o dílo   

 

Čestné prohlášení objednatele 

 
Jméno, příjmení, datum narození oprávněné osoby za objednatele:  

 

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

 

Adresa:  ........................................................................................................................................ 

 

 

Prohlašuji, že dodávka díla je určena pro stavbu, která svým charakterem odpovídá 

ustanovením zákona č. 235/2004 Sb,  

 § 48 - Sazby daně u bytové výstavby*, 
kde dodávka díla je spojena se změnou dokončené stavby bytového domu, rodinného domu nebo bytu, včetně 

jejich příslušenství, vymezenou stavebním zákonem, nebo souvisí s opravou těchto staveb. 

nebo  

 § 48a - Sazby daně u staveb pro sociální bydlení* 
kde dodávka díla je určena pro:  

- výstavbu stavby pro sociální bydlení, včetně jejího příslušenství* 

- změnu dokončené stavby pro sociální bydlení vymezenou stavebním zákonem včetně jejího 

příslušenství* 

- opravu této stavby* 

- změnu, kterou se bytový dům, rodinný dům, byt nebo prostor, který byl určen k jiným účelům než k 

bydlení, mění na stavbu pro sociální bydlení* 

  
Stavbami pro sociální bydlení se rozumí zejména avšak ne výlučně: 

 a) byt pro sociální bydlení, 

b) rodinný dům pro sociální bydlení, 

c) bytový dům pro sociální bydlení, 

 
Bytem pro sociální bydlení se rozumí byt, jehož celková podlahová plocha nepřesáhne 120 m2. Celkovou podlahovou plochou bytu pro 

sociální bydlení se rozumí součet podlahových ploch všech místností bytu, včetně místností, které tvoří příslušenství bytu. Do celkové 
podlahové plochy bytu pro sociální bydlení se nezapočítává podíl na společných částech domu. 

Rodinným domem pro sociální bydlení se rozumí rodinný dům, jehož celková podlahová plocha nepřesáhne 350 m2. Celkovou podlahovou 

plochou rodinného domu pro sociální bydlení se rozumí součet podlahových ploch všech místností rodinného domu. 
Bytovým domem pro sociální bydlení se rozumí bytový dům, v němž nejsou jiné byty než byty pro sociální bydlení. 

Místností se rozumí místně a prostorově uzavřená část stavby, vymezená podlahovou plochou, stropem a pevnými stěnami. 

  

 

Dále beru na vědomí a zavazuji se uhradit zhotoviteli veškeré škody a náklady, které 

zhotoviteli vzniknou, pokud se prohlášení ukáže nepravdivým. 

 

Prohlášení se vydává na žádost firmy SEPOS, spol. s r.o. Jihlava, IČ: 15528855, pro 

stanovení snížené sazby DPH na dodávku svého zboží a služeb. 

 

 

Datum: ………………… 

 

 

Podpis oprávněné osoby za objednatele: ………………………. 

 

 
 
*  nehodící se škrtněte 


