
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž 

IČ: 49451871   DIČ: CZ49451871
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B vložka 1147

 

Čestné prohlášení stavebníka 
 

Pro účely stanovení sazby DPH 
Prohlašuji, že práce na nové kanalizační přípojce na adrese:  

 

prováděné společností Vodovody a kanalizace Kroměříž,a.s. dle žádosti o zřízení kanalizační přípojky a smlouvy 

o provedení kanalizační přípojky ze dne                                budou provedeny:

 

      Jako příslušenství, v souvislosti s výstavbou stavby pro sociální bydlení (15% DPH)  

      Nesouvisí s výstavbou stavby pro sociální bydlení (21% DPH)
 

Stavbou pro sociální bydlení se především rozumí:  

a) byt pro sociální bydlení – jeho celková podlahová plocha včetně vnitřních stěn nepřesáhne 120 m2  

(bytový dům pro sociální bydlení nesmí obsahovat jiné byty než ty, které splňují podmínky bytu pro sociální 

bydlení)  

b) rodinný dům pro sociální bydlení – jeho celková podlahová plocha nepřesáhne 350 m2  

c) ostatní dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, §48  

 

Prohlašuji, že jsem (jsme) uvedl (i) a doložil (i) správné údaje. V případě uvedení nesprávných údajů mi (nám) 

bude doměřena základní sazba DPH včetně případné sankce za opožděný odvod DPH.  

 
Adresa (sídlo) stavebníka:  

 

 

 

Jméno a příjmení (firma), adresa stavebníka (hůlkovým písmem) :  

 

 

 

Stavebník:

         je plátcem DPH

         je plátcem DPH, ale práce na nové kanalizační přípojce nesouvisí s jeho ekonomickou činností 

         není plátcem DPH

v případě obce, kraje, státu, organizační složky státu:

      práce souvisí s veřejnou správou

  práce zcela nebo částečně souvisí s ekonomickou činností obce*

 

 

 

-----------------------------------     -------------------------------------------- 

                    Datum               Podpis stavebníka  

 

 

                         ----------------------------------------------  

                                              za VaK,a.s. převzal 

* Je nutné vyplnit. Prosím vyberte jednu z možností. 

 

Přílohy: kopie stavebního povolení, nebo kopie ohlášení, územního souhlasu podle stavebního zákona, kopie 

výpisu z KN, kopie snímku katastrální mapy  
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