
                                   
 
 
 

Čestné prohlášení 
pro bytové účely 

 

 

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v P raze, oddíl B, vložka 2378

Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.

Mostníkovská 255/3, Beroun-Závodí

266 01 Beroun

[T ]+420 311 747 111

[E] vakberoun@vakberoun.cz

[ I ] www.vakberoun.cz

IČ: 46356975

DIČ: CZ46356975 Naše voda. Náš život.

Zákaznická linka:

     800 100 663

____________________________________________________________________________________ 

 

Jméno a příjmení (firma):  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Datum narození: ……………………………..…………………… IČO: ……………………..….……………………… DIČ: ……………………………..………………………… 

 

Adresa: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

                  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Adresa odběrného místa: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

                                                         …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Tímto prohlašuji, že nemovitost, na které byly společností Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. 

provedeny práce a služby, vyhovuje znění zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, 

tzn., že při poskytnutí stavebních a montážních prací:  

 

a) spojených s výstavbou stavby pro sociální bydlení, včetně jejího příslušenství  

b) spojených se změnou dokončené stavby pro sociální bydlení vymezenou stavebním 

zákonem, včetně jejího příslušenství 

c) v souvislosti s opravou této stavby (opravou se též rozumí údržba) 

 

se uplatní snížená sazba daně z přidané hodnoty. 

 

Zákon definuje - stavby pro sociální bydlení:  

 

1. Byt pro sociální bydlení je byt, jehož celková podlahová plocha nepřesáhne 120 m2. 

Celková podlahová plocha bytu pro sociální bydlení je 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. Nezapočítávají 

se plochy prostorů, které nejsou místností tj. balkóny, terasy, lodžie.  

2. Rodinný dům pro sociální bydlení je rodinný dům, jehož celková podlahová plocha 

nepřesáhne 350 m2. Celková podlahová plocha rodinného domu je součet podlahových ploch 

všech místností rodinného domu.  

3. Bytový dům pro sociální bydlení je bytový dům, v němž nejsou jiné byty než byty pro 

sociální bydlení.  

4. Ostatní dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.  

 

Prohlašuji, že jsem uvedl a doložil správné údaje. V případě uvedení nesprávných údajů mi bude 

doměřena základní sazba DPH včetně případné sankce za zpožděný odvod DPH. 

 

 

 

 

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

                 podpis  
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