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Čestné prohlášení  
( pro účel uplatnění snížené sazby DPH ) 

 
Objednavatel: 

Adresa trvalého bydliště:  

Adresa stavby nebo číslo parcely a katastrální území:  

Kontaktní telefon: 

Kontaktní e-mail :  

Objednavatel tímto prohlašuje, že objednané práce a dodávka dřevostavby souvisí s výstavbou, rekonstrukcí, 
modernizací, resp. opravami  sociálního bydlení ( sociálního rodinného domu, nebo sociálního bytu ) na shora 
uvedené adrese ve smyslu ustanovení § 48 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a § 121 odst. 1 
zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku. Objednavatel prohlašuje, že je vlastníkem uvedené nemovitosti a 
zavazuje se objednané příslušenství k nemovitosti využívat jako příslušenství předmětné nemovitostí. Objednavatel 
se zavazuje na výzvu dodavatele dřevostavby poskytnout kopii kolaudačního rozhodnutí nebo stavebního povolení, 
případně výpisu z katastru nemovitostí, které by prokázaly nárok Objednavatele na poskytnutí snížené sazby DPH. 

Objednavatel bere na vědomí, že na základě tohoto čestného prohlášení bude v souvislosti s dodáním dřevostavby 
uplatněna snížená sazba daně z přidané hodnoty ve smyslu ustanovení § 48 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty a je mu známo, že stavbou pro sociální bydlení se rozumí: 

• byt pro sociální bydlení - jehož celková podlahová plocha nepřesáhne 120 m2 (bytový dům pro sociální 
bydlení nesmí obsahovat jiné byty než ty, které splňují podmínky bytu pro sociální bydlení) 

• rodinný dům pro sociální bydlení - jehož celková podlahová plocha nepřesáhne 350 m2 

Objednavatel si je vědom, že se v případě uvedení nepravdivých údajů vystavuje nebezpečí trestního stíhání dle 
§125 trestního zákona. Dojde-li na základě nesprávnosti shora uvedených prohlášení Objednavatele k doměření 
daně z přidané hodnoty, je společnost F.KONRÁD s.r.o. oprávněna na Objednavateli požadovat doplatek kupní 
ceny ve výši doměřené daně, náhradu vzniklých škod a příslušenství daně.  

 

V…………………………..…dne………………… 

 

  

Jméno a příjmení Objednavatele                       Podpis Objednavatele 

 

 

F.KONRÁD s.r.o.,  
Dukelská 1205  

43001 CHOMUTOV 
IČ: 25047809 

DIČ: CZ 25047809 
Tel : 777 700 254  

E-mail : drevovyroba@konrad.cz  
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