
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 Vodárna Zlín a.s. zpracovává a chrání osobní údaje fyzických osob naleznete v našich „Zásadách 
zpracování osobních údajů zákazníci“ na adrese https://vodarnazlin.cz/o-nas/gdpr.

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

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

Vodárna Zlín a.s. 
třída Tomáše Bati 383, Louky, 763 02 Zlín 
(T) 577 124 111
(E) zc@vodarnazlin.cz
www.vodarnazlin.cz
(IČ) 14237083, (DIČ) CZ14237083
Bankovní spojení: 123-3116840267/0100

Zákaznická linka: 705 696 696 
Zákaznická centra: tř. T. Bati 383, Louky, 763 02 Zlín 
a Hrádecká 159, 763 21 Slavičín
Návštěvní doba: PO, ST: 8.00 – 12.00 hod,  
13.00 – 17.00 hod. PÁ: 8.00 – 12.00 hod 
Nutná rezervace předem (přes rezervační systém, nebo 
zákaznickou linku). 



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):…………………………………………………………………………………………… 

Popis objednaných prací: ……………………………………………………………………………………………….. 

Prohlašuji, že výše uvedené stavební a montážní práce (zaškrtněte): 

Souvisí se stavbou pro sociální bydlení  (snížená sazba DPH) 

Nesouvisí se stavbou pro sociální bydlení  (základní sazba DPH) 

Stavbou pro sociální bydlení se dle § 48 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty rozumí mimo jiné: 

a) stavba bytového domu podle právních předpisů upravujících katastr nemovitostí, v němž není

obytný prostor s podlahovou plochou přesahující 120 m2

b) stavba rodinného domu podle právních předpisů upravujících katastr nemovitostí,

jehož podlahová plocha nepřesahuje 350 m2

c) ostatní případy vymezené v § 48 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty

Část pro plátce DPH: 

DIČ (doplňte):  ………………………………… 

Potvrzuji, že jsem plátce DPH a výše uvedené stavební a montážní práce (zašktněte): 

Souvisí s ekonomickou činností stavebníka (objednatele) 

Nesouvisí s ekonomickou činností stavebníka (objednatele) 

V případě, že provedené práce souvisí s ekonomickou činností stavebníka (plátce DPH), použije se režim 
přenesené daňové povinnosti ve smyslu  § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. 

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) 

Informace o tom, jakým způsobem Vodárna Zlín a.s. zpracovává a chrání osobní údaje fyzických osob naleznete na adrese 
https://vodarnazlin.cz/o-nas/gdpr


	VZ-Objednávka na výměnu ventilu, rekonstrukci vodovodní přípojky
	2023_VZ_Př 08_OP.1.06_ Čestné prohlášení stavebníka

	Objednáváme u Vás: 
	Místo provedení: 
	fill_5: 
	fill_7: 
	fill_8: 
	podpis a razítko: 
	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	sazby a režimu DPH: 
	fill_2: 
	Adresasídlo stavebníka objednatele: 
	fill_4: 
	fill_6: 
	undefined_5: 
	Souvisi_se_stavbou: Off
	nesouvisi_se_stavbou: Off
	firma_nesouvisi_se_stavbou: Off
	firma_Souvisi_se_stavbou: Off
	prohlaseni_popis_objednanych-praci: 
	platce_DPH_DIC: 


