
                                                                                                                                     

Č E S T N É   P R O H L Á Š E N Í  
objednatele stavebně montážních prací pro účely stanovení režimu a sazby DPH  

 

 
Objednatel:       
Adresa :     

Osoba oprávněná objednatele zastupovat  ……………………………………………………………………………………. 

Adresa místa provedených prací:             

Popis provedených prací:                         

 

Souhlasím, aby faktury včetně příloh byly zaslány v elektronické podobě    ANO / NE  *) 
 

na e-mail:  ………………………………………………………………................................................................................. 

Čestně prohlašuji, že:  

objednatel je plátcem DPH nebo vystupuje jako osoba povinná k dani (Obec, Městská část) a přijaté zdanitelné 

plnění využije v rámci své ekonomické činnosti:                          ANO / NE  *) 
 

Mám nárok na první sníženou sazbu DPH ve výši 15 %              ANO / NE  *) 
 

Stavební práce byly provedeny 1. SčV a.s., Ke Kablu 971, Praha 10, IČ: 47549793, DIČ CZ47549793. 
 
 ** viz poučení:   
 a) – v bytovém domě, rodinném domě 

b) – na stavbě, která slouží k využití bytového či rodinného domu a je zřízena na pozemku, který tvoří jeden 
funkční celek s bytovým či rodinným domem         

c) – v obytném prostoru, v místnosti, která je užívána s obytným prostorem a nachází se ve stejné stavbě    
d) – na stavbě pro sociální bydlení           

  
Prohlašuji, že všechny údaje jsou pravdivé a úplné a jsem si vědom případných následků, jež by plynuly při uvedení 
nepravdivých údajů a že jsem oprávněn toto čestné prohlášení podepsat. 
 
 
V                                      dne   
 

                          
                                           Podpis objednatele     
Poučení: 

*) Správnou odpověď zakroužkujte! - Od 1. 1. 2012 je plátce DPH nebo osoba povinná k dani (obec, městská část)-  příjemce  faktury -

povinen dle §92a zákona o DPH provést samovyměření  a  odvést  daň za  stavební práce  sám. Obecních úřadů, městských částí apod. se 

týká v případě, že vystupují jako osoba povinná k dani a plnění slouží k jejich ekonomické činnosti nikoliv při výkonu veřejné správy, . 

 

**)  Zakroužkujte odpovídající typ stavby  

První 15% snížená sazba daně se uplatní (Zákon 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, §48 a 49): 
1) při poskytnutí stavebních nebo montážních  prací provedených na dokončené stavbě, pokud se jedná o stavbu pro bydlení nebo stavbu pro sociální 

bydlení.  

2) U nové výstavby staveb pro sociální bydlení nebo při poskytnutí stavebních a montážních prací, kterými se stavba nebo prostor mění na stavbu 
pro sociální bydlení, tj.: 

- staveb domovů důchodců, dětských domovů, ústavů sociální péče a podobných zařízení  

- rodinného domu pro sociální bydlení, kde celková podlahová plocha nepřesáhne 350m2  

- bytových domů, ve kterých není obytný prostor s podlahovou plochou přesahující 120 m2 

- obytných prostorů pro sociální bydlení, jejichž podlahová plocha nepřesáhne 120 m2 a místností užívaných spolu s obytným prostorem 
 

PDP = přenesení daňové povinnosti, daní 
příjemce 

Nová výstavba 
Změny dokončené stavby, 

opravy a rekonstrukce 

 Příjemce: 
nebytové + 

bytové 
nadstandard 

obytný prostor pro 
sociální bydlení do 120 m2  

a dům do 350m2 + 
domovy pro soc. bydlení 

nebytové bytové 

Plátce DPH = NE (neplátce + plátce 

DPH nevyužije k EČ, obec, městská část 
pro výkon veřejné správy) 

21% 15% 21% 15% 

Plátce DPH = ANO, (obec, městská 

část pro EČ) 
PDP PDP 

 


