
  Příloha č..15 k OP.1.06, 1.12.2020, změna č. 102 

Objednávka  na výměnu poškozeného ventilu, resp. rekonstrukci vodovodní přípojky 
ze  dne   

Objednáváme u Vás 

Místo provedení 

Odběratel 
Jméno a příjmení / Obchodní jméno právnické osoby  

Trvalé bydliště / Sídlo právnické osoby 

Datum narození / IČO právnické osoby    Telefon      

Adresa pro zasílání faktury (pokud je odlišná od bydliště nebo sídla) 

Souhlasím se zasláním daňového dokladu v elektronickém formátu (ISDOCx a PDF) a ostatních příloh ve formátu 
PDF za objednané  práce elektronickou cestou (z emailu vydanafaktura@smv.cz) na email (vyplňte čitelně): 

Plátce DPH:   NE

ANO 
 (čitelně vyplňte DIČ)    

Informace o tom, jakým způsobem MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. zpracovává a chrání  osobní údaje fyzických osob naleznete v 
našich „ Zásadách zpracování osobních údajů zákazníci“ na adrese https://www.smv.cz/o-spolecnosti/zpracovani-osobnich-udaju/. 

   ……………………………………………………….. 
  podpis a razítko 

UPOZORNĚNÍ: 
• Cena bude stanovena dle ceníku dodavatele platného v době provedení práce.
• Při nedostatečně vyplněné objednávce nebude výkon proveden.

*)nehodící se škrtněte 



Čestné prohlášení stavebníka (objednatele) pro účely stanovení 
sazby a režimu DPH 

Jméno a příjmení/název firmy stavebníka (objednatele):……………………………………………….. 

Adresa/sídlo stavebníka (objednatele):…………………………………………………………………… 

IČO stavebníka (objednatele): ……………………………………………………………………………. . 

Prohlašuji, že stavební a montážní práce (stručný popis): 

Vodovodní přípojka Kanalizační přípojka 

prováděné společností: MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., 

podle uzavřené smlouvy o dílo č. ……… resp. objednávky č. ……., ze dne …………… budou 
provedeny: 

Jako příslušenství, v souvislosti s výstavbou stavby pro sociální bydlení (snížená sazba DPH) 
Stavbou pro sociální bydlení se především rozumí: 
a) byt pro sociální bydlení – jeho celková podlahová plocha 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 (viz. zákon číslo 235/2004 Sb. § 48)

Nesouvisí s výstavbou stavby pro sociální bydlení (základní sazba DPH) 

Nebo budou provedeny: 

V souvislosti se změnou dokončené stavby včetně jejich příslušenství nebo v souvislosti s opravou 
těchto staveb a příslušenství (snížená sazba DPH) (viz. zákon číslo 235/2004 Sb.§ 48) 

Práce nesouvisí se stavbami určenými pro trvalé bydlení (základní sazba DPH) 

Tato část je určena jen plátcům DPH: 
Výše uvedené práce: 

zcela nebo částečně souvisí s ekonomickou činností stavebníka (objednatele) 

vůbec nesouvisí s ekonomickou činností stavebníka (objednatele) 

Tato část je určena příspěvkovým organizacím (obec, kraj, organizační složka 
státu nebo nezisková organizace), pro něž jsou provedené výše uvedené 
práce: 

souvisí výlučně s jeho veřejnou správou, u neziskovek s činností, jež není předmětem DPH 

zcela nebo částečně souvisí s jeho ekonomickou činností a stavebník je plátce DPH 

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. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Datum Podpis stavebníka (objednatele) 

Veškeré informace o zpracování osobních údajů při poskytování služeb ve společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. jsou 
uvedeny v dokumentu „Zásady zpracování osobních údajů“, který je zveřejněn na internetových s tránkách 
www.smv.cz/o-spolecnosti/ zpracovani-osobnich-udaju/ 
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