
Společenství Na Vinici 1733 
Brandýs nad Labem, Na Vinici 1733, PSČ 250 01 
IČ: 28921518,   bank. spojení: 231127236/0300  

 
 
 
 

                                         Mú čka Alojz Ing. 
                                      Na Vinici 173 3 1                          

250 01 Brandýs nad Labem  
 
 

 
 
 
 

POTVRZENÍ 
 o zdanitelném příjmu za období od 01.05.2009 do 31.12.2009   

podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů   
 
 
 
 
Poplatník: Múčka Alojz Ing. 
Byt (NP) č.:    1    
Adresa: Na Vinici 1733, 250 01 Brandýs nad Labem   
Spoluvlastnický podíl:     841/  40413 
 
 
 
Z titulu Vašeho spoluvlastnického podílu Vám za zdaňovací období od 01.05.2009 do 31.12.2009 vznikl 

následující zdanitelný příjem: 

 

Příjmy z pronájmu nemovitostí           876,00 Kč 
 
 
 
 

Výbor SVJ 
 
Vypracováno dne: 03.03.2010      
 
 
 

Pro Vaši informaci: 
§ 38g -  Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
(1) Daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se 
nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Daňové přiznání je povinen podat i 
ten, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, nepřesáhly 15 000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu. 
(2) Daňové přiznání není povinen podat poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky podle § 6 pouze od jednoho a nebo postupně 
od více plátců daně včetně doplatků mezd od těchto plátců (§ 38ch odst. 4). Podmínkou je, že poplatník podepsal u všech těchto plátců daně na 
příslušné zdaňovací období prohlášení k dani podle § 38k, a vyjma příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je vybírána daň srážkou sazbou 
daně podle § 36, nemá jiné příjmy podle § 7 až 10 vyšší než 6 000 Kč. 



Společenství Na Vinici 1733 
Brandýs nad Labem, Na Vinici 1733, PSČ 250 01 
IČ: 28921518,   bank. spojení: 231127236/0300  

 
 
 
 

                                         N ěmeček Josef Ing. 
                                      Na Vinici 173 3 1                          

250 01 Brandýs nad Labem  
 
 

 
 
 
 

POTVRZENÍ 
 o zdanitelném příjmu za období od 01.05.2009 do 31.12.2009   

podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů   
 
 
 
 
Poplatník: Němeček Josef Ing. 
Byt (NP) č.:    2    
Adresa: Na Vinici 1733, 250 01 Brandýs nad Labem   
Spoluvlastnický podíl:     841/  40413 
 
 
 
Z titulu Vašeho spoluvlastnického podílu Vám za zdaňovací období od 01.05.2009 do 31.12.2009 vznikl 

následující zdanitelný příjem: 

 

Příjmy z pronájmu nemovitostí           876,00 Kč 
 
 
 
 

Výbor SVJ 
 
Vypracováno dne: 03.03.2010      
 
 
 

Pro Vaši informaci: 
§ 38g -  Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
(1) Daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se 
nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Daňové přiznání je povinen podat i 
ten, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, nepřesáhly 15 000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu. 
(2) Daňové přiznání není povinen podat poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky podle § 6 pouze od jednoho a nebo postupně 
od více plátců daně včetně doplatků mezd od těchto plátců (§ 38ch odst. 4). Podmínkou je, že poplatník podepsal u všech těchto plátců daně na 
příslušné zdaňovací období prohlášení k dani podle § 38k, a vyjma příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je vybírána daň srážkou sazbou 
daně podle § 36, nemá jiné příjmy podle § 7 až 10 vyšší než 6 000 Kč. 



Společenství Na Vinici 1733 
Brandýs nad Labem, Na Vinici 1733, PSČ 250 01 
IČ: 28921518,   bank. spojení: 231127236/0300  

 
 
 
 

                                         Št ěpánková Jaroslava 
                                      Na Vinici 1733 1                         

250 01 Brandýs nad Labem  
 

 

 
 
 
 

POTVRZENÍ 
 o zdanitelném příjmu za období od 01.05.2009 do 31.12.2009   

podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů   
 
 
 
 
Poplatník: Štěpánková Jaroslava 
Byt (NP) č.:    3    
Adresa: Na Vinici 1733, 250 01 Brandýs nad Labem   
Spoluvlastnický podíl:     841/  40413 
 
 
 
Z titulu Vašeho spoluvlastnického podílu Vám za zdaňovací období od 01.05.2009 do 31.12.2009 vznikl 

následující zdanitelný příjem: 

 

Příjmy z pronájmu nemovitostí           876,00 Kč 
 
 
 
 

Výbor SVJ 
 
Vypracováno dne: 03.03.2010      
 
 
 

Pro Vaši informaci: 
§ 38g -  Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
(1) Daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se 
nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Daňové přiznání je povinen podat i 
ten, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, nepřesáhly 15 000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu. 
(2) Daňové přiznání není povinen podat poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky podle § 6 pouze od jednoho a nebo postupně 
od více plátců daně včetně doplatků mezd od těchto plátců (§ 38ch odst. 4). Podmínkou je, že poplatník podepsal u všech těchto plátců daně na 
příslušné zdaňovací období prohlášení k dani podle § 38k, a vyjma příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je vybírána daň srážkou sazbou 
daně podle § 36, nemá jiné příjmy podle § 7 až 10 vyšší než 6 000 Kč. 



Společenství Na Vinici 1733 
Brandýs nad Labem, Na Vinici 1733, PSČ 250 01 
IČ: 28921518,   bank. spojení: 231127236/0300  

 
 
 
 

                                         Samek Kami l  
                                      Na Vinici 173 3 1                          

250 01 Brandýs nad Labem  
 
 

 
 
 
 

POTVRZENÍ 
 o zdanitelném příjmu za období od 01.05.2009 do 31.12.2009   

podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů   
 
 
 
 
Poplatník: Samek Kamil  
Byt (NP) č.:    4    
Adresa: Na Vinici 1733, 250 01 Brandýs nad Labem   
Spoluvlastnický podíl:     841/  40413 
 
 
 
Z titulu Vašeho spoluvlastnického podílu Vám za zdaňovací období od 01.05.2009 do 31.12.2009 vznikl 

následující zdanitelný příjem: 

 

Příjmy z pronájmu nemovitostí           876,00 Kč 
 
 
 
 

Výbor SVJ 
 
Vypracováno dne: 03.03.2010      
 
 
 

Pro Vaši informaci: 
§ 38g -  Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
(1) Daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se 
nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Daňové přiznání je povinen podat i 
ten, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, nepřesáhly 15 000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu. 
(2) Daňové přiznání není povinen podat poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky podle § 6 pouze od jednoho a nebo postupně 
od více plátců daně včetně doplatků mezd od těchto plátců (§ 38ch odst. 4). Podmínkou je, že poplatník podepsal u všech těchto plátců daně na 
příslušné zdaňovací období prohlášení k dani podle § 38k, a vyjma příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je vybírána daň srážkou sazbou 
daně podle § 36, nemá jiné příjmy podle § 7 až 10 vyšší než 6 000 Kč. 



Společenství Na Vinici 1733 
Brandýs nad Labem, Na Vinici 1733, PSČ 250 01 
IČ: 28921518,   bank. spojení: 231127236/0300  

 
 
 
 

                                         Kvá ča Václav  
                                      Na Vinici 173 3 1                          

250 01 Brandýs nad Labem  
 
 

 
 
 
 

POTVRZENÍ 
 o zdanitelném příjmu za období od 01.05.2009 do 31.12.2009   

podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů   
 
 
 
 
Poplatník: Kváča Václav  
Byt (NP) č.:    5    
Adresa: Na Vinici 1733, 250 01 Brandýs nad Labem   
Spoluvlastnický podíl:     841/  40413 
 
 
 
Z titulu Vašeho spoluvlastnického podílu Vám za zdaňovací období od 01.05.2009 do 31.12.2009 vznikl 

následující zdanitelný příjem: 

 

Příjmy z pronájmu nemovitostí           876,00 Kč 
 
 
 
 

Výbor SVJ 
 
Vypracováno dne: 03.03.2010      
 
 
 

Pro Vaši informaci: 
§ 38g -  Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
(1) Daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se 
nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Daňové přiznání je povinen podat i 
ten, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, nepřesáhly 15 000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu. 
(2) Daňové přiznání není povinen podat poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky podle § 6 pouze od jednoho a nebo postupně 
od více plátců daně včetně doplatků mezd od těchto plátců (§ 38ch odst. 4). Podmínkou je, že poplatník podepsal u všech těchto plátců daně na 
příslušné zdaňovací období prohlášení k dani podle § 38k, a vyjma příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je vybírána daň srážkou sazbou 
daně podle § 36, nemá jiné příjmy podle § 7 až 10 vyšší než 6 000 Kč. 



Společenství Na Vinici 1733 
Brandýs nad Labem, Na Vinici 1733, PSČ 250 01 
IČ: 28921518,   bank. spojení: 231127236/0300  

 
 
 
 

                                         Daniš Pete r Ing. 
                                      Na Vinici 173 3 1                          

250 01 Brandýs nad Labem  
 
 

 
 
 
 

POTVRZENÍ 
 o zdanitelném příjmu za období od 01.05.2009 do 31.12.2009   

podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů   
 
 
 
 
Poplatník: Daniš Peter Ing. 
Byt (NP) č.:    6    
Adresa: Na Vinici 1733, 250 01 Brandýs nad Labem   
Spoluvlastnický podíl:     841/  40413 
 
 
 
Z titulu Vašeho spoluvlastnického podílu Vám za zdaňovací období od 01.05.2009 do 31.12.2009 vznikl 

následující zdanitelný příjem: 

 

Příjmy z pronájmu nemovitostí           876,00 Kč 
 
 
 
 

Výbor SVJ 
 
Vypracováno dne: 03.03.2010      
 
 
 

Pro Vaši informaci: 
§ 38g -  Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
(1) Daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se 
nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Daňové přiznání je povinen podat i 
ten, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, nepřesáhly 15 000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu. 
(2) Daňové přiznání není povinen podat poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky podle § 6 pouze od jednoho a nebo postupně 
od více plátců daně včetně doplatků mezd od těchto plátců (§ 38ch odst. 4). Podmínkou je, že poplatník podepsal u všech těchto plátců daně na 
příslušné zdaňovací období prohlášení k dani podle § 38k, a vyjma příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je vybírána daň srážkou sazbou 
daně podle § 36, nemá jiné příjmy podle § 7 až 10 vyšší než 6 000 Kč. 



Společenství Na Vinici 1733 
Brandýs nad Labem, Na Vinici 1733, PSČ 250 01 
IČ: 28921518,   bank. spojení: 231127236/0300  

 
 
 
 

                                         Filip čík Josef Mgr. 
                                      Na Vinici 173 3 1                          

250 01 Brandýs nad Labem  
 
 

 
 
 
 

POTVRZENÍ 
 o zdanitelném příjmu za období od 01.05.2009 do 31.12.2009   

podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů   
 
 
 
 
Poplatník: Filip čík Josef Mgr. 
Byt (NP) č.:    7    
Adresa: Na Vinici 1733, 250 01 Brandýs nad Labem   
Spoluvlastnický podíl:     841/  40413 
 
 
 
Z titulu Vašeho spoluvlastnického podílu Vám za zdaňovací období od 01.05.2009 do 31.12.2009 vznikl 

následující zdanitelný příjem: 

 

Příjmy z pronájmu nemovitostí           876,00 Kč 
 
 
 
 

Výbor SVJ 
 
Vypracováno dne: 03.03.2010      
 
 
 

Pro Vaši informaci: 
§ 38g -  Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
(1) Daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se 
nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Daňové přiznání je povinen podat i 
ten, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, nepřesáhly 15 000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu. 
(2) Daňové přiznání není povinen podat poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky podle § 6 pouze od jednoho a nebo postupně 
od více plátců daně včetně doplatků mezd od těchto plátců (§ 38ch odst. 4). Podmínkou je, že poplatník podepsal u všech těchto plátců daně na 
příslušné zdaňovací období prohlášení k dani podle § 38k, a vyjma příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je vybírána daň srážkou sazbou 
daně podle § 36, nemá jiné příjmy podle § 7 až 10 vyšší než 6 000 Kč. 



Společenství Na Vinici 1733 
Brandýs nad Labem, Na Vinici 1733, PSČ 250 01 
IČ: 28921518,   bank. spojení: 231127236/0300  

 
 
 
 

                                         Dufek Ji ří Ing. 
                                      Na Vinici 173 3 1                          

250 01 Brandýs nad Labem  
 
 

 
 
 
 

POTVRZENÍ 
 o zdanitelném příjmu za období od 01.05.2009 do 31.12.2009   

podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů   
 
 
 
 
Poplatník: Dufek Jiří Ing. 
Byt (NP) č.:    8    
Adresa: Na Vinici 1733, 250 01 Brandýs nad Labem   
Spoluvlastnický podíl:     841/  40413 
 
 
 
Z titulu Vašeho spoluvlastnického podílu Vám za zdaňovací období od 01.05.2009 do 31.12.2009 vznikl 

následující zdanitelný příjem: 

 

Příjmy z pronájmu nemovitostí           876,00 Kč 
 
 
 
 

Výbor SVJ 
 
Vypracováno dne: 03.03.2010      
 
 
 

Pro Vaši informaci: 
§ 38g -  Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
(1) Daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se 
nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Daňové přiznání je povinen podat i 
ten, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, nepřesáhly 15 000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu. 
(2) Daňové přiznání není povinen podat poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky podle § 6 pouze od jednoho a nebo postupně 
od více plátců daně včetně doplatků mezd od těchto plátců (§ 38ch odst. 4). Podmínkou je, že poplatník podepsal u všech těchto plátců daně na 
příslušné zdaňovací období prohlášení k dani podle § 38k, a vyjma příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je vybírána daň srážkou sazbou 
daně podle § 36, nemá jiné příjmy podle § 7 až 10 vyšší než 6 000 Kč. 



Společenství Na Vinici 1733 
Brandýs nad Labem, Na Vinici 1733, PSČ 250 01 
IČ: 28921518,   bank. spojení: 231127236/0300  

 
 
 
 

                                         Holub Pave l  
                                      Na Vinici 173 3 1                          

250 01 Brandýs nad Labem  
 
 

 
 
 
 

POTVRZENÍ 
 o zdanitelném příjmu za období od 01.05.2009 do 31.12.2009   

podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů   
 
 
 
 
Poplatník: Holub Pavel  
Byt (NP) č.:    9    
Adresa: Na Vinici 1733, 250 01 Brandýs nad Labem   
Spoluvlastnický podíl:     841/  40413 
 
 
 
Z titulu Vašeho spoluvlastnického podílu Vám za zdaňovací období od 01.05.2009 do 31.12.2009 vznikl 

následující zdanitelný příjem: 

 

Příjmy z pronájmu nemovitostí           876,00 Kč 
 
 
 
 

Výbor SVJ 
 
Vypracováno dne: 03.03.2010      
 
 
 

Pro Vaši informaci: 
§ 38g -  Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
(1) Daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se 
nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Daňové přiznání je povinen podat i 
ten, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, nepřesáhly 15 000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu. 
(2) Daňové přiznání není povinen podat poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky podle § 6 pouze od jednoho a nebo postupně 
od více plátců daně včetně doplatků mezd od těchto plátců (§ 38ch odst. 4). Podmínkou je, že poplatník podepsal u všech těchto plátců daně na 
příslušné zdaňovací období prohlášení k dani podle § 38k, a vyjma příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je vybírána daň srážkou sazbou 
daně podle § 36, nemá jiné příjmy podle § 7 až 10 vyšší než 6 000 Kč. 



Společenství Na Vinici 1733 
Brandýs nad Labem, Na Vinici 1733, PSČ 250 01 
IČ: 28921518,   bank. spojení: 231127236/0300  

 
 
 
 

                                         Sláma Otak ar Ing. 
                                      Na Vinici 173 3 1                          

250 01 Brandýs nad Labem  
 
 

 
 
 
 

POTVRZENÍ 
 o zdanitelném příjmu za období od 01.05.2009 do 31.12.2009   

podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů   
 
 
 
 
Poplatník: Sláma Otakar Ing. 
Byt (NP) č.:   10    
Adresa: Na Vinici 1733, 250 01 Brandýs nad Labem   
Spoluvlastnický podíl:     841/  40413 
 
 
 
Z titulu Vašeho spoluvlastnického podílu Vám za zdaňovací období od 01.05.2009 do 31.12.2009 vznikl 

následující zdanitelný příjem: 

 

Příjmy z pronájmu nemovitostí           876,00 Kč 
 
 
 
 

Výbor SVJ 
 
Vypracováno dne: 03.03.2010      
 
 
 

Pro Vaši informaci: 
§ 38g -  Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
(1) Daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se 
nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Daňové přiznání je povinen podat i 
ten, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, nepřesáhly 15 000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu. 
(2) Daňové přiznání není povinen podat poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky podle § 6 pouze od jednoho a nebo postupně 
od více plátců daně včetně doplatků mezd od těchto plátců (§ 38ch odst. 4). Podmínkou je, že poplatník podepsal u všech těchto plátců daně na 
příslušné zdaňovací období prohlášení k dani podle § 38k, a vyjma příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je vybírána daň srážkou sazbou 
daně podle § 36, nemá jiné příjmy podle § 7 až 10 vyšší než 6 000 Kč. 



Společenství Na Vinici 1733 
Brandýs nad Labem, Na Vinici 1733, PSČ 250 01 
IČ: 28921518,   bank. spojení: 231127236/0300  

 
 
 
 

                                         Hrzal Jan MVDr. 
                                      Na Vinici 173 3 1                          

250 01 Brandýs nad Labem  
 
 

 
 
 
 

POTVRZENÍ 
 o zdanitelném příjmu za období od 01.05.2009 do 31.12.2009   

podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů   
 
 
 
 
Poplatník: Hrzal Jan MVDr.  
Byt (NP) č.:   11    
Adresa: Na Vinici 1733, 250 01 Brandýs nad Labem   
Spoluvlastnický podíl:     841/  40413 
 
 
 
Z titulu Vašeho spoluvlastnického podílu Vám za zdaňovací období od 01.05.2009 do 31.12.2009 vznikl 

následující zdanitelný příjem: 

 

Příjmy z pronájmu nemovitostí           876,00 Kč 
 
 
 
 

Výbor SVJ 
 
Vypracováno dne: 03.03.2010      
 
 
 

Pro Vaši informaci: 
§ 38g -  Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
(1) Daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se 
nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Daňové přiznání je povinen podat i 
ten, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, nepřesáhly 15 000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu. 
(2) Daňové přiznání není povinen podat poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky podle § 6 pouze od jednoho a nebo postupně 
od více plátců daně včetně doplatků mezd od těchto plátců (§ 38ch odst. 4). Podmínkou je, že poplatník podepsal u všech těchto plátců daně na 
příslušné zdaňovací období prohlášení k dani podle § 38k, a vyjma příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je vybírána daň srážkou sazbou 
daně podle § 36, nemá jiné příjmy podle § 7 až 10 vyšší než 6 000 Kč. 



Společenství Na Vinici 1733 
Brandýs nad Labem, Na Vinici 1733, PSČ 250 01 
IČ: 28921518,   bank. spojení: 231127236/0300  

 
 
 
 

                                         Beldík Sta nislav Ing. 
                                      Na Vinici 173 3 1                          

250 01 Brandýs nad Labem  
 
 

 
 
 
 

POTVRZENÍ 
 o zdanitelném příjmu za období od 01.05.2009 do 31.12.2009   

podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů   
 
 
 
 
Poplatník: Beldík Stanislav Ing. 
Byt (NP) č.:   12    
Adresa: Na Vinici 1733, 250 01 Brandýs nad Labem   
Spoluvlastnický podíl:     841/  40413 
 
 
 
Z titulu Vašeho spoluvlastnického podílu Vám za zdaňovací období od 01.05.2009 do 31.12.2009 vznikl 

následující zdanitelný příjem: 

 

Příjmy z pronájmu nemovitostí           876,00 Kč 
 
 
 
 

Výbor SVJ 
 
Vypracováno dne: 03.03.2010      
 
 
 

Pro Vaši informaci: 
§ 38g -  Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
(1) Daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se 
nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Daňové přiznání je povinen podat i 
ten, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, nepřesáhly 15 000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu. 
(2) Daňové přiznání není povinen podat poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky podle § 6 pouze od jednoho a nebo postupně 
od více plátců daně včetně doplatků mezd od těchto plátců (§ 38ch odst. 4). Podmínkou je, že poplatník podepsal u všech těchto plátců daně na 
příslušné zdaňovací období prohlášení k dani podle § 38k, a vyjma příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je vybírána daň srážkou sazbou 
daně podle § 36, nemá jiné příjmy podle § 7 až 10 vyšší než 6 000 Kč. 



Společenství Na Vinici 1733 
Brandýs nad Labem, Na Vinici 1733, PSČ 250 01 
IČ: 28921518,   bank. spojení: 231127236/0300  

 
 
 
 

                                         Tomášek Ji ří Ing. 
                                      Na Vinici 173 3 1                          

250 01 Brandýs nad Labem  
 
 

 
 
 
 

POTVRZENÍ 
 o zdanitelném příjmu za období od 01.05.2009 do 31.12.2009   

podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů   
 
 
 
 
Poplatník: Tomášek Jiří Ing. 
Byt (NP) č.:   13    
Adresa: Na Vinici 1733, 250 01 Brandýs nad Labem   
Spoluvlastnický podíl:     841/  40413 
 
 
 
Z titulu Vašeho spoluvlastnického podílu Vám za zdaňovací období od 01.05.2009 do 31.12.2009 vznikl 

následující zdanitelný příjem: 

 

Příjmy z pronájmu nemovitostí           876,00 Kč 
 
 
 
 

Výbor SVJ 
 
Vypracováno dne: 03.03.2010      
 
 
 

Pro Vaši informaci: 
§ 38g -  Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
(1) Daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se 
nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Daňové přiznání je povinen podat i 
ten, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, nepřesáhly 15 000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu. 
(2) Daňové přiznání není povinen podat poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky podle § 6 pouze od jednoho a nebo postupně 
od více plátců daně včetně doplatků mezd od těchto plátců (§ 38ch odst. 4). Podmínkou je, že poplatník podepsal u všech těchto plátců daně na 
příslušné zdaňovací období prohlášení k dani podle § 38k, a vyjma příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je vybírána daň srážkou sazbou 
daně podle § 36, nemá jiné příjmy podle § 7 až 10 vyšší než 6 000 Kč. 



Společenství Na Vinici 1733 
Brandýs nad Labem, Na Vinici 1733, PSČ 250 01 
IČ: 28921518,   bank. spojení: 231127236/0300  

 
 
 
 

                                         Špaková Ja na  
                                      Na Vinici 173 3 1                          

250 01 Brandýs nad Labem  
 
 

 
 
 
 

POTVRZENÍ 
 o zdanitelném příjmu za období od 01.05.2009 do 31.12.2009   

podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů   
 
 
 
 
Poplatník: Špaková Jana  
Byt (NP) č.:   14    
Adresa: Na Vinici 1733, 250 01 Brandýs nad Labem   
Spoluvlastnický podíl:     841/  40413 
 
 
 
Z titulu Vašeho spoluvlastnického podílu Vám za zdaňovací období od 01.05.2009 do 31.12.2009 vznikl 

následující zdanitelný příjem: 

 

Příjmy z pronájmu nemovitostí           876,00 Kč 
 
 
 
 

Výbor SVJ 
 
Vypracováno dne: 03.03.2010      
 
 
 

Pro Vaši informaci: 
§ 38g -  Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
(1) Daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se 
nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Daňové přiznání je povinen podat i 
ten, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, nepřesáhly 15 000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu. 
(2) Daňové přiznání není povinen podat poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky podle § 6 pouze od jednoho a nebo postupně 
od více plátců daně včetně doplatků mezd od těchto plátců (§ 38ch odst. 4). Podmínkou je, že poplatník podepsal u všech těchto plátců daně na 
příslušné zdaňovací období prohlášení k dani podle § 38k, a vyjma příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je vybírána daň srážkou sazbou 
daně podle § 36, nemá jiné příjmy podle § 7 až 10 vyšší než 6 000 Kč. 



Společenství Na Vinici 1733 
Brandýs nad Labem, Na Vinici 1733, PSČ 250 01 
IČ: 28921518,   bank. spojení: 231127236/0300  

 
 
 
 

                                         Koliandr V ladimír RSDr. 
                                      Na Vinici 173 3 1                          

250 01 Brandýs nad Labem  
 
 

 
 
 
 

POTVRZENÍ 
 o zdanitelném příjmu za období od 01.05.2009 do 31.12.2009   

podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů   
 
 
 
 
Poplatník: Koliandr Vladimír RSDr.  
Byt (NP) č.:   15    
Adresa: Na Vinici 1733, 250 01 Brandýs nad Labem   
Spoluvlastnický podíl:     841/  40413 
 
 
 
Z titulu Vašeho spoluvlastnického podílu Vám za zdaňovací období od 01.05.2009 do 31.12.2009 vznikl 

následující zdanitelný příjem: 

 

Příjmy z pronájmu nemovitostí           876,00 Kč 
 
 
 
 

Výbor SVJ 
 
Vypracováno dne: 03.03.2010      
 
 
 

Pro Vaši informaci: 
§ 38g -  Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
(1) Daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se 
nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Daňové přiznání je povinen podat i 
ten, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, nepřesáhly 15 000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu. 
(2) Daňové přiznání není povinen podat poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky podle § 6 pouze od jednoho a nebo postupně 
od více plátců daně včetně doplatků mezd od těchto plátců (§ 38ch odst. 4). Podmínkou je, že poplatník podepsal u všech těchto plátců daně na 
příslušné zdaňovací období prohlášení k dani podle § 38k, a vyjma příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je vybírána daň srážkou sazbou 
daně podle § 36, nemá jiné příjmy podle § 7 až 10 vyšší než 6 000 Kč. 



Společenství Na Vinici 1733 
Brandýs nad Labem, Na Vinici 1733, PSČ 250 01 
IČ: 28921518,   bank. spojení: 231127236/0300  

 
 
 
 

                                         Schwan Fra ntišek Ing. 
                                      Na Vinici 173 3 1                          

250 01 Brandýs nad Labem  
 
 

 
 
 
 

POTVRZENÍ 
 o zdanitelném příjmu za období od 01.05.2009 do 31.12.2009   

podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů   
 
 
 
 
Poplatník: Schwan František Ing. 
Byt (NP) č.:   16    
Adresa: Na Vinici 1733, 250 01 Brandýs nad Labem   
Spoluvlastnický podíl:     841/  40413 
 
 
 
Z titulu Vašeho spoluvlastnického podílu Vám za zdaňovací období od 01.05.2009 do 31.12.2009 vznikl 

následující zdanitelný příjem: 

 

Příjmy z pronájmu nemovitostí           876,00 Kč 
 
 
 
 

Výbor SVJ 
 
Vypracováno dne: 03.03.2010      
 
 
 

Pro Vaši informaci: 
§ 38g -  Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
(1) Daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se 
nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Daňové přiznání je povinen podat i 
ten, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, nepřesáhly 15 000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu. 
(2) Daňové přiznání není povinen podat poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky podle § 6 pouze od jednoho a nebo postupně 
od více plátců daně včetně doplatků mezd od těchto plátců (§ 38ch odst. 4). Podmínkou je, že poplatník podepsal u všech těchto plátců daně na 
příslušné zdaňovací období prohlášení k dani podle § 38k, a vyjma příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je vybírána daň srážkou sazbou 
daně podle § 36, nemá jiné příjmy podle § 7 až 10 vyšší než 6 000 Kč. 



Společenství Na Vinici 1733 
Brandýs nad Labem, Na Vinici 1733, PSČ 250 01 
IČ: 28921518,   bank. spojení: 231127236/0300  

 
 
 
 

                                         Hornych Zd eněk 
                                      Výletní 1630                         

250 01 Brandýs nad Labem  
 
 

 
 
 
 

POTVRZENÍ 
 o zdanitelném příjmu za období od 01.05.2009 do 31.08.2009   

podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů   
 
 
 
 
Poplatník: Hornych  Zdeněk 
Byt (NP) č.:   17    
Adresa: Na Vinici 1733, 250 01 Brandýs nad Labem   
Spoluvlastnický podíl:     841/  40413 
 
 
 
Z titulu Vašeho spoluvlastnického podílu Vám za zdaňovací období od 01.05.2009 do 31.08.2009 vznikl 

následující zdanitelný příjem: 

 

Příjmy z pronájmu nemovitostí           438,00 Kč 
 
 
 
 

Výbor SVJ 
 
Vypracováno dne: 16.03.2010      
 
 
 

Pro Vaši informaci: 
§ 38g -  Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
(1) Daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se 
nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Daňové přiznání je povinen podat i 
ten, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, nepřesáhly 15 000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu. 
(2) Daňové přiznání není povinen podat poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky podle § 6 pouze od jednoho a nebo postupně 
od více plátců daně včetně doplatků mezd od těchto plátců (§ 38ch odst. 4). Podmínkou je, že poplatník podepsal u všech těchto plátců daně na 
příslušné zdaňovací období prohlášení k dani podle § 38k, a vyjma příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je vybírána daň srážkou sazbou 
daně podle § 36, nemá jiné příjmy podle § 7 až 10 vyšší než 6 000 Kč. 



Společenství Na Vinici 1733 
Brandýs nad Labem, Na Vinici 1733, PSČ 250 01 
IČ: 28921518,   bank. spojení: 231127236/0300  

 
 
 
 

                                         Slezáková Kamila  
                                      Na Vinici 1733 2                         

250 01 Brandýs nad Labem  
 
 

 
 
 
 

POTVRZENÍ 
 o zdanitelném příjmu za období od 01.09.2009 do 31.12.2009   

podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů   
 
 
 
 
Poplatník: Slezáková Kamila  
Byt (NP) č.:   17    
Adresa: Na Vinici 1733, 250 01 Brandýs nad Labem   
Spoluvlastnický podíl:     841/  40413 
 
 
 
Z titulu Vašeho spoluvlastnického podílu Vám za zdaňovací období od 01.09.2009 do 31.12.2009 vznikl 

následující zdanitelný příjem: 

 

Příjmy z pronájmu nemovitostí           438,00 Kč 
 
 
 
 

Výbor SVJ 
 
Vypracováno dne: 16.03.2010      
 
 
 

Pro Vaši informaci: 
§ 38g -  Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
(1) Daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se 
nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Daňové přiznání je povinen podat i 
ten, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, nepřesáhly 15 000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu. 
(2) Daňové přiznání není povinen podat poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky podle § 6 pouze od jednoho a nebo postupně 
od více plátců daně včetně doplatků mezd od těchto plátců (§ 38ch odst. 4). Podmínkou je, že poplatník podepsal u všech těchto plátců daně na 
příslušné zdaňovací období prohlášení k dani podle § 38k, a vyjma příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je vybírána daň srážkou sazbou 
daně podle § 36, nemá jiné příjmy podle § 7 až 10 vyšší než 6 000 Kč. 

 
 
 
 
 
 
 



Společenství Na Vinici 1733 
Brandýs nad Labem, Na Vinici 1733, PSČ 250 01 
IČ: 28921518,   bank. spojení: 231127236/0300  

 
 
 
 

                                         Burket Jan  Ing. 
                                      Na Vinici 173 3 2                          

250 01 Brandýs nad Labem  
 
 

 
 
 
 

POTVRZENÍ 
 o zdanitelném příjmu za období od 01.05.2009 do 31.12.2009   

podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů   
 
 
 
 
Poplatník: Burket Jan Ing. 
Byt (NP) č.:   18    
Adresa: Na Vinici 1733, 250 01 Brandýs nad Labem   
Spoluvlastnický podíl:     841/  40413 
 
 
 
Z titulu Vašeho spoluvlastnického podílu Vám za zdaňovací období od 01.05.2009 do 31.12.2009 vznikl 

následující zdanitelný příjem: 

 

Příjmy z pronájmu nemovitostí           876,00 Kč 
 
 
 
 

Výbor SVJ 
 
Vypracováno dne: 03.03.2010      
 
 
 

Pro Vaši informaci: 
§ 38g -  Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
(1) Daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se 
nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Daňové přiznání je povinen podat i 
ten, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, nepřesáhly 15 000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu. 
(2) Daňové přiznání není povinen podat poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky podle § 6 pouze od jednoho a nebo postupně 
od více plátců daně včetně doplatků mezd od těchto plátců (§ 38ch odst. 4). Podmínkou je, že poplatník podepsal u všech těchto plátců daně na 
příslušné zdaňovací období prohlášení k dani podle § 38k, a vyjma příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je vybírána daň srážkou sazbou 
daně podle § 36, nemá jiné příjmy podle § 7 až 10 vyšší než 6 000 Kč. 



Společenství Na Vinici 1733 
Brandýs nad Labem, Na Vinici 1733, PSČ 250 01 
IČ: 28921518,   bank. spojení: 231127236/0300  

 
 
 
 

                                         Pulkrábek Jaroslav Ing. 
                                      Na Vinici 173 3 2                          

250 01 Brandýs nad Labem  
 
 

 
 
 
 

POTVRZENÍ 
 o zdanitelném příjmu za období od 01.05.2009 do 31.12.2009   

podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů   
 
 
 
 
Poplatník: Pulkrábek Jaroslav Ing. 
Byt (NP) č.:   19    
Adresa: Na Vinici 1733, 250 01 Brandýs nad Labem   
Spoluvlastnický podíl:     841/  40413 
 
 
 
Z titulu Vašeho spoluvlastnického podílu Vám za zdaňovací období od 01.05.2009 do 31.12.2009 vznikl 

následující zdanitelný příjem: 

 

Příjmy z pronájmu nemovitostí           876,00 Kč 
 
 
 
 

Výbor SVJ 
 
Vypracováno dne: 03.03.2010      
 
 
 

Pro Vaši informaci: 
§ 38g -  Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
(1) Daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se 
nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Daňové přiznání je povinen podat i 
ten, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, nepřesáhly 15 000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu. 
(2) Daňové přiznání není povinen podat poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky podle § 6 pouze od jednoho a nebo postupně 
od více plátců daně včetně doplatků mezd od těchto plátců (§ 38ch odst. 4). Podmínkou je, že poplatník podepsal u všech těchto plátců daně na 
příslušné zdaňovací období prohlášení k dani podle § 38k, a vyjma příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je vybírána daň srážkou sazbou 
daně podle § 36, nemá jiné příjmy podle § 7 až 10 vyšší než 6 000 Kč. 



Společenství Na Vinici 1733 
Brandýs nad Labem, Na Vinici 1733, PSČ 250 01 
IČ: 28921518,   bank. spojení: 231127236/0300  

 
 
 
 

                                         Novák Vlas timil JUDr. 
                                      Na Vinici 173 3 2                          

250 01 Brandýs nad Labem  
 
 

 
 
 
 

POTVRZENÍ 
 o zdanitelném příjmu za období od 01.05.2009 do 31.12.2009   

podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů   
 
 
 
 
Poplatník: Novák Vlastimil JUDr.  
Byt (NP) č.:   20    
Adresa: Na Vinici 1733, 250 01 Brandýs nad Labem   
Spoluvlastnický podíl:     841/  40413 
 
 
 
Z titulu Vašeho spoluvlastnického podílu Vám za zdaňovací období od 01.05.2009 do 31.12.2009 vznikl 

následující zdanitelný příjem: 

 

Příjmy z pronájmu nemovitostí           876,00 Kč 
 
 
 
 

Výbor SVJ 
 
Vypracováno dne: 03.03.2010      
 
 
 

Pro Vaši informaci: 
§ 38g -  Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
(1) Daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se 
nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Daňové přiznání je povinen podat i 
ten, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, nepřesáhly 15 000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu. 
(2) Daňové přiznání není povinen podat poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky podle § 6 pouze od jednoho a nebo postupně 
od více plátců daně včetně doplatků mezd od těchto plátců (§ 38ch odst. 4). Podmínkou je, že poplatník podepsal u všech těchto plátců daně na 
příslušné zdaňovací období prohlášení k dani podle § 38k, a vyjma příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je vybírána daň srážkou sazbou 
daně podle § 36, nemá jiné příjmy podle § 7 až 10 vyšší než 6 000 Kč. 



Společenství Na Vinici 1733 
Brandýs nad Labem, Na Vinici 1733, PSČ 250 01 
IČ: 28921518,   bank. spojení: 231127236/0300  

 
 
 
 

                                         Šimková Mo nika  
                                      Na Vinici 173 3 2                          

250 01 Brandýs nad Labem  
 
 

 
 
 
 

POTVRZENÍ 
 o zdanitelném příjmu za období od 01.05.2009 do 31.12.2009   

podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů   
 
 
 
 
Poplatník: Šimková Monika  
Byt (NP) č.:   21    
Adresa: Na Vinici 1733, 250 01 Brandýs nad Labem   
Spoluvlastnický podíl:     841/  40413 
 
 
 
Z titulu Vašeho spoluvlastnického podílu Vám za zdaňovací období od 01.05.2009 do 31.12.2009 vznikl 

následující zdanitelný příjem: 

 

Příjmy z pronájmu nemovitostí           876,00 Kč 
 
 
 
 

Výbor SVJ 
 
Vypracováno dne: 03.03.2010      
 
 
 

Pro Vaši informaci: 
§ 38g -  Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
(1) Daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se 
nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Daňové přiznání je povinen podat i 
ten, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, nepřesáhly 15 000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu. 
(2) Daňové přiznání není povinen podat poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky podle § 6 pouze od jednoho a nebo postupně 
od více plátců daně včetně doplatků mezd od těchto plátců (§ 38ch odst. 4). Podmínkou je, že poplatník podepsal u všech těchto plátců daně na 
příslušné zdaňovací období prohlášení k dani podle § 38k, a vyjma příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je vybírána daň srážkou sazbou 
daně podle § 36, nemá jiné příjmy podle § 7 až 10 vyšší než 6 000 Kč. 



Společenství Na Vinici 1733 
Brandýs nad Labem, Na Vinici 1733, PSČ 250 01 
IČ: 28921518,   bank. spojení: 231127236/0300  

 
 
 
 

                                         Bureš Ji ří Ing. 
                                      Na Vinici 173 3 2                          

250 01 Brandýs nad Labem  
 
 

 
 
 
 

POTVRZENÍ 
 o zdanitelném příjmu za období od 01.05.2009 do 31.12.2009   

podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů   
 
 
 
 
Poplatník: Bureš Jiří Ing. 
Byt (NP) č.:   22    
Adresa: Na Vinici 1733, 250 01 Brandýs nad Labem   
Spoluvlastnický podíl:     841/  40413 
 
 
 
Z titulu Vašeho spoluvlastnického podílu Vám za zdaňovací období od 01.05.2009 do 31.12.2009 vznikl 

následující zdanitelný příjem: 

 

Příjmy z pronájmu nemovitostí           876,00 Kč 
 
 
 
 

Výbor SVJ 
 
Vypracováno dne: 03.03.2010      
 
 
 

Pro Vaši informaci: 
§ 38g -  Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
(1) Daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se 
nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Daňové přiznání je povinen podat i 
ten, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, nepřesáhly 15 000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu. 
(2) Daňové přiznání není povinen podat poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky podle § 6 pouze od jednoho a nebo postupně 
od více plátců daně včetně doplatků mezd od těchto plátců (§ 38ch odst. 4). Podmínkou je, že poplatník podepsal u všech těchto plátců daně na 
příslušné zdaňovací období prohlášení k dani podle § 38k, a vyjma příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je vybírána daň srážkou sazbou 
daně podle § 36, nemá jiné příjmy podle § 7 až 10 vyšší než 6 000 Kč. 



Společenství Na Vinici 1733 
Brandýs nad Labem, Na Vinici 1733, PSČ 250 01 
IČ: 28921518,   bank. spojení: 231127236/0300  

 
 
 
 

                                         Polá čková Janka  
                                      Na Vinici 173 3 2                          

250 01 Brandýs nad Labem  
 
 

 
 
 
 

POTVRZENÍ 
 o zdanitelném příjmu za období od 01.05.2009 do 31.12.2009   

podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů   
 
 
 
 
Poplatník: Poláčková Janka  
Byt (NP) č.:   23    
Adresa: Na Vinici 1733, 250 01 Brandýs nad Labem   
Spoluvlastnický podíl:     841/  40413 
 
 
 
Z titulu Vašeho spoluvlastnického podílu Vám za zdaňovací období od 01.05.2009 do 31.12.2009 vznikl 

následující zdanitelný příjem: 

 

Příjmy z pronájmu nemovitostí           876,00 Kč 
 
 
 
 

Výbor SVJ 
 
Vypracováno dne: 03.03.2010      
 
 
 

Pro Vaši informaci: 
§ 38g -  Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
(1) Daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se 
nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Daňové přiznání je povinen podat i 
ten, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, nepřesáhly 15 000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu. 
(2) Daňové přiznání není povinen podat poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky podle § 6 pouze od jednoho a nebo postupně 
od více plátců daně včetně doplatků mezd od těchto plátců (§ 38ch odst. 4). Podmínkou je, že poplatník podepsal u všech těchto plátců daně na 
příslušné zdaňovací období prohlášení k dani podle § 38k, a vyjma příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je vybírána daň srážkou sazbou 
daně podle § 36, nemá jiné příjmy podle § 7 až 10 vyšší než 6 000 Kč. 



Společenství Na Vinici 1733 
Brandýs nad Labem, Na Vinici 1733, PSČ 250 01 
IČ: 28921518,   bank. spojení: 231127236/0300  

 
 
 
 

                                         Varga Ján Ing. 
                                      Na Vinici 173 3 2                          

250 01 Brandýs nad Labem  
 
 

 
 
 
 

POTVRZENÍ 
 o zdanitelném příjmu za období od 01.05.2009 do 31.12.2009   

podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů   
 
 
 
 
Poplatník: Varga Ján Ing. 
Byt (NP) č.:   24    
Adresa: Na Vinici 1733, 250 01 Brandýs nad Labem   
Spoluvlastnický podíl:     841/  40413 
 
 
 
Z titulu Vašeho spoluvlastnického podílu Vám za zdaňovací období od 01.05.2009 do 31.12.2009 vznikl 

následující zdanitelný příjem: 

 

Příjmy z pronájmu nemovitostí           876,00 Kč 
 
 
 
 

Výbor SVJ 
 
Vypracováno dne: 03.03.2010      
 
 
 

Pro Vaši informaci: 
§ 38g -  Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
(1) Daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se 
nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Daňové přiznání je povinen podat i 
ten, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, nepřesáhly 15 000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu. 
(2) Daňové přiznání není povinen podat poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky podle § 6 pouze od jednoho a nebo postupně 
od více plátců daně včetně doplatků mezd od těchto plátců (§ 38ch odst. 4). Podmínkou je, že poplatník podepsal u všech těchto plátců daně na 
příslušné zdaňovací období prohlášení k dani podle § 38k, a vyjma příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je vybírána daň srážkou sazbou 
daně podle § 36, nemá jiné příjmy podle § 7 až 10 vyšší než 6 000 Kč. 



Společenství Na Vinici 1733 
Brandýs nad Labem, Na Vinici 1733, PSČ 250 01 
IČ: 28921518,   bank. spojení: 231127236/0300  

 
 
 
 

                                         Vojta Ji ří Ing. 
                                      Na Vinici 173 3 2                          

250 01 Brandýs nad Labem  
 
 

 
 
 
 

POTVRZENÍ 
 o zdanitelném příjmu za období od 01.05.2009 do 31.12.2009   

podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů   
 
 
 
 
Poplatník: Vojta Ji ří Ing. 
Byt (NP) č.:   25    
Adresa: Na Vinici 1733, 250 01 Brandýs nad Labem   
Spoluvlastnický podíl:     886/  40413 
 
 
 
Z titulu Vašeho spoluvlastnického podílu Vám za zdaňovací období od 01.05.2009 do 31.12.2009 vznikl 

následující zdanitelný příjem: 

 

Příjmy z pronájmu nemovitostí           923,00 Kč 
 
 
 
 

Výbor SVJ 
 
Vypracováno dne: 03.03.2010      
 
 
 

Pro Vaši informaci: 
§ 38g -  Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
(1) Daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se 
nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Daňové přiznání je povinen podat i 
ten, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, nepřesáhly 15 000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu. 
(2) Daňové přiznání není povinen podat poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky podle § 6 pouze od jednoho a nebo postupně 
od více plátců daně včetně doplatků mezd od těchto plátců (§ 38ch odst. 4). Podmínkou je, že poplatník podepsal u všech těchto plátců daně na 
příslušné zdaňovací období prohlášení k dani podle § 38k, a vyjma příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je vybírána daň srážkou sazbou 
daně podle § 36, nemá jiné příjmy podle § 7 až 10 vyšší než 6 000 Kč. 



Společenství Na Vinici 1733 
Brandýs nad Labem, Na Vinici 1733, PSČ 250 01 
IČ: 28921518,   bank. spojení: 231127236/0300  

 
 
 
 

                                         Šabouková Jindra Ing. 
                                      Na Vinici 173 3 2                          

250 01 Brandýs nad Labem  
 
 

 
 
 
 

POTVRZENÍ 
 o zdanitelném příjmu za období od 01.05.2009 do 31.12.2009   

podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů   
 
 
 
 
Poplatník: Šabouková Jindra Ing. 
Byt (NP) č.:   26    
Adresa: Na Vinici 1733, 250 01 Brandýs nad Labem   
Spoluvlastnický podíl:     841/  40413 
 
 
 
Z titulu Vašeho spoluvlastnického podílu Vám za zdaňovací období od 01.05.2009 do 31.12.2009 vznikl 

následující zdanitelný příjem: 

 

Příjmy z pronájmu nemovitostí           876,00 Kč 
 
 
 
 

Výbor SVJ 
 
Vypracováno dne: 03.03.2010      
 
 
 

Pro Vaši informaci: 
§ 38g -  Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
(1) Daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se 
nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Daňové přiznání je povinen podat i 
ten, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, nepřesáhly 15 000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu. 
(2) Daňové přiznání není povinen podat poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky podle § 6 pouze od jednoho a nebo postupně 
od více plátců daně včetně doplatků mezd od těchto plátců (§ 38ch odst. 4). Podmínkou je, že poplatník podepsal u všech těchto plátců daně na 
příslušné zdaňovací období prohlášení k dani podle § 38k, a vyjma příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je vybírána daň srážkou sazbou 
daně podle § 36, nemá jiné příjmy podle § 7 až 10 vyšší než 6 000 Kč. 



Společenství Na Vinici 1733 
Brandýs nad Labem, Na Vinici 1733, PSČ 250 01 
IČ: 28921518,   bank. spojení: 231127236/0300  

 
 
 
 

                                         Jevula Pav el Ing. 
                                      Na Vinici 173 3 2                          

250 01 Brandýs nad Labem  
 
 

 
 
 
 

POTVRZENÍ 
 o zdanitelném příjmu za období od 01.05.2009 do 31.12.2009   

podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů   
 
 
 
 
Poplatník: Jevula Pavel Ing. 
Byt (NP) č.:   27    
Adresa: Na Vinici 1733, 250 01 Brandýs nad Labem   
Spoluvlastnický podíl:     841/  40413 
 
 
 
Z titulu Vašeho spoluvlastnického podílu Vám za zdaňovací období od 01.05.2009 do 31.12.2009 vznikl 

následující zdanitelný příjem: 

 

Příjmy z pronájmu nemovitostí           876,00 Kč 
 
 
 
 

Výbor SVJ 
 
Vypracováno dne: 03.03.2010      
 
 
 

Pro Vaši informaci: 
§ 38g -  Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
(1) Daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se 
nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Daňové přiznání je povinen podat i 
ten, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, nepřesáhly 15 000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu. 
(2) Daňové přiznání není povinen podat poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky podle § 6 pouze od jednoho a nebo postupně 
od více plátců daně včetně doplatků mezd od těchto plátců (§ 38ch odst. 4). Podmínkou je, že poplatník podepsal u všech těchto plátců daně na 
příslušné zdaňovací období prohlášení k dani podle § 38k, a vyjma příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je vybírána daň srážkou sazbou 
daně podle § 36, nemá jiné příjmy podle § 7 až 10 vyšší než 6 000 Kč. 



Společenství Na Vinici 1733 
Brandýs nad Labem, Na Vinici 1733, PSČ 250 01 
IČ: 28921518,   bank. spojení: 231127236/0300  

 
 
 
 

                                         Rabas Jose f Ing. 
                                      Na Vinici 173 3 2                          

250 01 Brandýs nad Labem  
 
 

 
 
 
 

POTVRZENÍ 
 o zdanitelném příjmu za období od 01.05.2009 do 31.12.2009   

podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů   
 
 
 
 
Poplatník: Rabas Josef Ing. 
Byt (NP) č.:   28    
Adresa: Na Vinici 1733, 250 01 Brandýs nad Labem   
Spoluvlastnický podíl:     841/  40413 
 
 
 
Z titulu Vašeho spoluvlastnického podílu Vám za zdaňovací období od 01.05.2009 do 31.12.2009 vznikl 

následující zdanitelný příjem: 

 

Příjmy z pronájmu nemovitostí           876,00 Kč 
 
 
 
 

Výbor SVJ 
 
Vypracováno dne: 03.03.2010      
 
 
 

Pro Vaši informaci: 
§ 38g -  Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
(1) Daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se 
nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Daňové přiznání je povinen podat i 
ten, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, nepřesáhly 15 000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu. 
(2) Daňové přiznání není povinen podat poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky podle § 6 pouze od jednoho a nebo postupně 
od více plátců daně včetně doplatků mezd od těchto plátců (§ 38ch odst. 4). Podmínkou je, že poplatník podepsal u všech těchto plátců daně na 
příslušné zdaňovací období prohlášení k dani podle § 38k, a vyjma příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je vybírána daň srážkou sazbou 
daně podle § 36, nemá jiné příjmy podle § 7 až 10 vyšší než 6 000 Kč. 



Společenství Na Vinici 1733 
Brandýs nad Labem, Na Vinici 1733, PSČ 250 01 
IČ: 28921518,   bank. spojení: 231127236/0300  

 
 
 
 

                                         Brabec Mir oslav  
                                      Na Vinici 173 3 2                          

250 01 Brandýs nad Labem  
 
 

 
 
 
 

POTVRZENÍ 
 o zdanitelném příjmu za období od 01.05.2009 do 31.12.2009   

podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů   
 
 
 
 
Poplatník: Brabec Miroslav  
Byt (NP) č.:   29    
Adresa: Na Vinici 1733, 250 01 Brandýs nad Labem   
Spoluvlastnický podíl:     841/  40413 
 
 
 
Z titulu Vašeho spoluvlastnického podílu Vám za zdaňovací období od 01.05.2009 do 31.12.2009 vznikl 

následující zdanitelný příjem: 

 

Příjmy z pronájmu nemovitostí           876,00 Kč 
 
 
 
 

Výbor SVJ 
 
Vypracováno dne: 03.03.2010      
 
 
 

Pro Vaši informaci: 
§ 38g -  Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
(1) Daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se 
nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Daňové přiznání je povinen podat i 
ten, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, nepřesáhly 15 000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu. 
(2) Daňové přiznání není povinen podat poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky podle § 6 pouze od jednoho a nebo postupně 
od více plátců daně včetně doplatků mezd od těchto plátců (§ 38ch odst. 4). Podmínkou je, že poplatník podepsal u všech těchto plátců daně na 
příslušné zdaňovací období prohlášení k dani podle § 38k, a vyjma příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je vybírána daň srážkou sazbou 
daně podle § 36, nemá jiné příjmy podle § 7 až 10 vyšší než 6 000 Kč. 



Společenství Na Vinici 1733 
Brandýs nad Labem, Na Vinici 1733, PSČ 250 01 
IČ: 28921518,   bank. spojení: 231127236/0300  

 
 
 
 

                                         Pokorný Ka rel  
                                      Na Vinici 173 3 2                          

250 01 Brandýs nad Labem  
 
 

 
 
 
 

POTVRZENÍ 
 o zdanitelném příjmu za období od 01.05.2009 do 31.12.2009   

podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů   
 
 
 
 
Poplatník: Pokorný Karel  
Byt (NP) č.:   30    
Adresa: Na Vinici 1733, 250 01 Brandýs nad Labem   
Spoluvlastnický podíl:     841/  40413 
 
 
 
Z titulu Vašeho spoluvlastnického podílu Vám za zdaňovací období od 01.05.2009 do 31.12.2009 vznikl 

následující zdanitelný příjem: 

 

Příjmy z pronájmu nemovitostí           876,00 Kč 
 
 
 
 

Výbor SVJ 
 
Vypracováno dne: 03.03.2010      
 
 
 

Pro Vaši informaci: 
§ 38g -  Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
(1) Daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se 
nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Daňové přiznání je povinen podat i 
ten, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, nepřesáhly 15 000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu. 
(2) Daňové přiznání není povinen podat poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky podle § 6 pouze od jednoho a nebo postupně 
od více plátců daně včetně doplatků mezd od těchto plátců (§ 38ch odst. 4). Podmínkou je, že poplatník podepsal u všech těchto plátců daně na 
příslušné zdaňovací období prohlášení k dani podle § 38k, a vyjma příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je vybírána daň srážkou sazbou 
daně podle § 36, nemá jiné příjmy podle § 7 až 10 vyšší než 6 000 Kč. 



Společenství Na Vinici 1733 
Brandýs nad Labem, Na Vinici 1733, PSČ 250 01 
IČ: 28921518,   bank. spojení: 231127236/0300  

 
 
 
 

                                         Zubrová Le ona  
                                      Na Vinici 173 3 2                          

250 01 Brandýs nad Labem  
 
 

 
 
 
 

POTVRZENÍ 
 o zdanitelném příjmu za období od 01.05.2009 do 31.12.2009   

podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů   
 
 
 
 
Poplatník: Zubrová Leona  
Byt (NP) č.:   31    
Adresa: Na Vinici 1733, 250 01 Brandýs nad Labem   
Spoluvlastnický podíl:     841/  40413 
 
 
 
Z titulu Vašeho spoluvlastnického podílu Vám za zdaňovací období od 01.05.2009 do 31.12.2009 vznikl 

následující zdanitelný příjem: 

 

Příjmy z pronájmu nemovitostí           876,00 Kč 
 
 
 
 

Výbor SVJ 
 
Vypracováno dne: 03.03.2010      
 
 
 

Pro Vaši informaci: 
§ 38g -  Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
(1) Daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se 
nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Daňové přiznání je povinen podat i 
ten, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, nepřesáhly 15 000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu. 
(2) Daňové přiznání není povinen podat poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky podle § 6 pouze od jednoho a nebo postupně 
od více plátců daně včetně doplatků mezd od těchto plátců (§ 38ch odst. 4). Podmínkou je, že poplatník podepsal u všech těchto plátců daně na 
příslušné zdaňovací období prohlášení k dani podle § 38k, a vyjma příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je vybírána daň srážkou sazbou 
daně podle § 36, nemá jiné příjmy podle § 7 až 10 vyšší než 6 000 Kč. 



Společenství Na Vinici 1733 
Brandýs nad Labem, Na Vinici 1733, PSČ 250 01 
IČ: 28921518,   bank. spojení: 231127236/0300  

 
 
 
 

                                         Viskup Ján   
                                      Na Vinici 173 3 2                          

250 01 Brandýs nad Labem  
 
 

 
 
 
 

POTVRZENÍ 
 o zdanitelném příjmu za období od 01.05.2009 do 31.12.2009   

podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů   
 
 
 
 
Poplatník: Viskup Ján  
Byt (NP) č.:   32    
Adresa: Na Vinici 1733, 250 01 Brandýs nad Labem   
Spoluvlastnický podíl:     841/  40413 
 
 
 
Z titulu Vašeho spoluvlastnického podílu Vám za zdaňovací období od 01.05.2009 do 31.12.2009 vznikl 

následující zdanitelný příjem: 

 

Příjmy z pronájmu nemovitostí           876,00 Kč 
 
 
 
 

Výbor SVJ 
 
Vypracováno dne: 03.03.2010      
 
 
 

Pro Vaši informaci: 
§ 38g -  Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
(1) Daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se 
nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Daňové přiznání je povinen podat i 
ten, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, nepřesáhly 15 000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu. 
(2) Daňové přiznání není povinen podat poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky podle § 6 pouze od jednoho a nebo postupně 
od více plátců daně včetně doplatků mezd od těchto plátců (§ 38ch odst. 4). Podmínkou je, že poplatník podepsal u všech těchto plátců daně na 
příslušné zdaňovací období prohlášení k dani podle § 38k, a vyjma příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je vybírána daň srážkou sazbou 
daně podle § 36, nemá jiné příjmy podle § 7 až 10 vyšší než 6 000 Kč. 



Společenství Na Vinici 1733 
Brandýs nad Labem, Na Vinici 1733, PSČ 250 01 
IČ: 28921518,   bank. spojení: 231127236/0300  

 
 
 
 

                                         Olejník Zd eněk Ing. 
                                      Na Vinici 173 3 3                          

250 01 Brandýs nad Labem  
 
 

 
 
 
 

POTVRZENÍ 
 o zdanitelném příjmu za období od 01.05.2009 do 31.12.2009   

podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů   
 
 
 
 
Poplatník: Olejník Zdeněk Ing. 
Byt (NP) č.:   33    
Adresa: Na Vinici 1733, 250 01 Brandýs nad Labem   
Spoluvlastnický podíl:     841/  40413 
 
 
 
Z titulu Vašeho spoluvlastnického podílu Vám za zdaňovací období od 01.05.2009 do 31.12.2009 vznikl 

následující zdanitelný příjem: 

 

Příjmy z pronájmu nemovitostí           876,00 Kč 
 
 
 
 

Výbor SVJ 
 
Vypracováno dne: 03.03.2010      
 
 
 

Pro Vaši informaci: 
§ 38g -  Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
(1) Daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se 
nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Daňové přiznání je povinen podat i 
ten, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, nepřesáhly 15 000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu. 
(2) Daňové přiznání není povinen podat poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky podle § 6 pouze od jednoho a nebo postupně 
od více plátců daně včetně doplatků mezd od těchto plátců (§ 38ch odst. 4). Podmínkou je, že poplatník podepsal u všech těchto plátců daně na 
příslušné zdaňovací období prohlášení k dani podle § 38k, a vyjma příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je vybírána daň srážkou sazbou 
daně podle § 36, nemá jiné příjmy podle § 7 až 10 vyšší než 6 000 Kč. 



Společenství Na Vinici 1733 
Brandýs nad Labem, Na Vinici 1733, PSČ 250 01 
IČ: 28921518,   bank. spojení: 231127236/0300  

 
 
 
 

                                         Liška Pave l JUDr. 
                                      Na Vinici 173 3 3                          

250 01 Brandýs nad Labem  
 
 

 
 
 
 

POTVRZENÍ 
 o zdanitelném příjmu za období od 01.05.2009 do 31.12.2009   

podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů   
 
 
 
 
Poplatník: Liška Pavel JUDr. 
Byt (NP) č.:   34    
Adresa: Na Vinici 1733, 250 01 Brandýs nad Labem   
Spoluvlastnický podíl:     841/  40413 
 
 
 
Z titulu Vašeho spoluvlastnického podílu Vám za zdaňovací období od 01.05.2009 do 31.12.2009 vznikl 

následující zdanitelný příjem: 

 

Příjmy z pronájmu nemovitostí           876,00 Kč 
 
 
 
 

Výbor SVJ 
 
Vypracováno dne: 03.03.2010      
 
 
 

Pro Vaši informaci: 
§ 38g -  Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
(1) Daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se 
nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Daňové přiznání je povinen podat i 
ten, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, nepřesáhly 15 000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu. 
(2) Daňové přiznání není povinen podat poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky podle § 6 pouze od jednoho a nebo postupně 
od více plátců daně včetně doplatků mezd od těchto plátců (§ 38ch odst. 4). Podmínkou je, že poplatník podepsal u všech těchto plátců daně na 
příslušné zdaňovací období prohlášení k dani podle § 38k, a vyjma příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je vybírána daň srážkou sazbou 
daně podle § 36, nemá jiné příjmy podle § 7 až 10 vyšší než 6 000 Kč. 



Společenství Na Vinici 1733 
Brandýs nad Labem, Na Vinici 1733, PSČ 250 01 
IČ: 28921518,   bank. spojení: 231127236/0300  

 
 
 
 

                                         Sochor Fra ntišek RNDr. 
                                      Na Vinici 1733 3                         

250 01 Brandýs nad Labem  
 
 

 
 
 
 

POTVRZENÍ 
 o zdanitelném příjmu za období od 01.05.2009 do 30.09.2009   

podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů   
 
 
 
 
Poplatník: Sochor František RNDr. 
Byt (NP) č.:   35    
Adresa: Na Vinici 1733, 250 01 Brandýs nad Labem   
Spoluvlastnický podíl:     841/  40413 
 
 
 
Z titulu Vašeho spoluvlastnického podílu Vám za zdaňovací období od 01.05.2009 do 30.09.2009 vznikl 

následující zdanitelný příjem: 

 

Příjmy z pronájmu nemovitostí           547,00 Kč 
 
 
 
 

Výbor SVJ 
 
Vypracováno dne: 16.03.2010      
 
 
 

Pro Vaši informaci: 
§ 38g -  Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
(1) Daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se 
nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Daňové přiznání je povinen podat i 
ten, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, nepřesáhly 15 000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu. 
(2) Daňové přiznání není povinen podat poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky podle § 6 pouze od jednoho a nebo postupně 
od více plátců daně včetně doplatků mezd od těchto plátců (§ 38ch odst. 4). Podmínkou je, že poplatník podepsal u všech těchto plátců daně na 
příslušné zdaňovací období prohlášení k dani podle § 38k, a vyjma příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je vybírána daň srážkou sazbou 
daně podle § 36, nemá jiné příjmy podle § 7 až 10 vyšší než 6 000 Kč. 

  



Společenství Na Vinici 1733 
Brandýs nad Labem, Na Vinici 1733, PSČ 250 01 
IČ: 28921518,   bank. spojení: 231127236/0300  

 
 
 
 

                                         Klasna Jar oslav  
                                      Na Vinici 1733 3                         

250 01 Brandýs nad Labem  
 
 

 
 
 
 

POTVRZENÍ 
 o zdanitelném příjmu za období od 01.10.2009 do 31.12.2009   

podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů   
 
 
 
 
Poplatník: Klasna Jaroslav  
Byt (NP) č.:   35    
Adresa: Na Vinici 1733, 250 01 Brandýs nad Labem   
Spoluvlastnický podíl:     841/  40413 
 
 
 
Z titulu Vašeho spoluvlastnického podílu Vám za zdaňovací období od 01.10.2009 do 31.12.2009 vznikl 

následující zdanitelný příjem: 

 

Příjmy z pronájmu nemovitostí           328,00 Kč 
 
 
 
 

Výbor SVJ 
 
Vypracováno dne: 16.03.2010      
 
 
 

Pro Vaši informaci: 
§ 38g -  Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
(1) Daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se 
nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Daňové přiznání je povinen podat i 
ten, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, nepřesáhly 15 000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu. 
(2) Daňové přiznání není povinen podat poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky podle § 6 pouze od jednoho a nebo postupně 
od více plátců daně včetně doplatků mezd od těchto plátců (§ 38ch odst. 4). Podmínkou je, že poplatník podepsal u všech těchto plátců daně na 
příslušné zdaňovací období prohlášení k dani podle § 38k, a vyjma příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je vybírána daň srážkou sazbou 
daně podle § 36, nemá jiné příjmy podle § 7 až 10 vyšší než 6 000 Kč. 

 
 
 
 
 
 
 



Společenství Na Vinici 1733 
Brandýs nad Labem, Na Vinici 1733, PSČ 250 01 
IČ: 28921518,   bank. spojení: 231127236/0300  

 
 
 
 

                                         Rusnák Luk áš  
                                      Na Vinici 173 3 3                          

250 01 Brandýs nad Labem  
 
 

 
 
 
 

POTVRZENÍ 
 o zdanitelném příjmu za období od 01.05.2009 do 31.12.2009   

podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů   
 
 
 
 
Poplatník: Rusnák Lukáš  
Byt (NP) č.:   36    
Adresa: Na Vinici 1733, 250 01 Brandýs nad Labem   
Spoluvlastnický podíl:     841/  40413 
 
 
 
Z titulu Vašeho spoluvlastnického podílu Vám za zdaňovací období od 01.05.2009 do 31.12.2009 vznikl 

následující zdanitelný příjem: 

 

Příjmy z pronájmu nemovitostí           876,00 Kč 
 
 
 
 

Výbor SVJ 
 
Vypracováno dne: 03.03.2010      
 
 
 

Pro Vaši informaci: 
§ 38g -  Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
(1) Daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se 
nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Daňové přiznání je povinen podat i 
ten, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, nepřesáhly 15 000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu. 
(2) Daňové přiznání není povinen podat poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky podle § 6 pouze od jednoho a nebo postupně 
od více plátců daně včetně doplatků mezd od těchto plátců (§ 38ch odst. 4). Podmínkou je, že poplatník podepsal u všech těchto plátců daně na 
příslušné zdaňovací období prohlášení k dani podle § 38k, a vyjma příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je vybírána daň srážkou sazbou 
daně podle § 36, nemá jiné příjmy podle § 7 až 10 vyšší než 6 000 Kč. 



Společenství Na Vinici 1733 
Brandýs nad Labem, Na Vinici 1733, PSČ 250 01 
IČ: 28921518,   bank. spojení: 231127236/0300  

 
 
 
 

                                         Langová Zd eňka  
                                      Na Vinici 173 3 3                          

250 01 Brandýs nad Labem  
 
 

 
 
 
 

POTVRZENÍ 
 o zdanitelném příjmu za období od 01.05.2009 do 31.12.2009   

podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů   
 
 
 
 
Poplatník: Langová Zdeňka  
Byt (NP) č.:   37    
Adresa: Na Vinici 1733, 250 01 Brandýs nad Labem   
Spoluvlastnický podíl:     841/  40413 
 
 
 
Z titulu Vašeho spoluvlastnického podílu Vám za zdaňovací období od 01.05.2009 do 31.12.2009 vznikl 

následující zdanitelný příjem: 

 

Příjmy z pronájmu nemovitostí           876,00 Kč 
 
 
 
 

Výbor SVJ 
 
Vypracováno dne: 03.03.2010      
 
 
 

Pro Vaši informaci: 
§ 38g -  Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
(1) Daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se 
nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Daňové přiznání je povinen podat i 
ten, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, nepřesáhly 15 000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu. 
(2) Daňové přiznání není povinen podat poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky podle § 6 pouze od jednoho a nebo postupně 
od více plátců daně včetně doplatků mezd od těchto plátců (§ 38ch odst. 4). Podmínkou je, že poplatník podepsal u všech těchto plátců daně na 
příslušné zdaňovací období prohlášení k dani podle § 38k, a vyjma příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je vybírána daň srážkou sazbou 
daně podle § 36, nemá jiné příjmy podle § 7 až 10 vyšší než 6 000 Kč. 



Společenství Na Vinici 1733 
Brandýs nad Labem, Na Vinici 1733, PSČ 250 01 
IČ: 28921518,   bank. spojení: 231127236/0300  

 
 
 
 

                                         Pekárek To máš  
                                      Na Vinici 173 3 3                          

250 01 Brandýs nad Labem  
 
 

 
 
 
 

POTVRZENÍ 
 o zdanitelném příjmu za období od 01.05.2009 do 31.12.2009   

podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů   
 
 
 
 
Poplatník: Pekárek Tomáš  
Byt (NP) č.:   38    
Adresa: Na Vinici 1733, 250 01 Brandýs nad Labem   
Spoluvlastnický podíl:     841/  40413 
 
 
 
Z titulu Vašeho spoluvlastnického podílu Vám za zdaňovací období od 01.05.2009 do 31.12.2009 vznikl 

následující zdanitelný příjem: 

 

Příjmy z pronájmu nemovitostí           876,00 Kč 
 
 
 
 

Výbor SVJ 
 
Vypracováno dne: 03.03.2010      
 
 
 

Pro Vaši informaci: 
§ 38g -  Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
(1) Daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se 
nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Daňové přiznání je povinen podat i 
ten, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, nepřesáhly 15 000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu. 
(2) Daňové přiznání není povinen podat poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky podle § 6 pouze od jednoho a nebo postupně 
od více plátců daně včetně doplatků mezd od těchto plátců (§ 38ch odst. 4). Podmínkou je, že poplatník podepsal u všech těchto plátců daně na 
příslušné zdaňovací období prohlášení k dani podle § 38k, a vyjma příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je vybírána daň srážkou sazbou 
daně podle § 36, nemá jiné příjmy podle § 7 až 10 vyšší než 6 000 Kč. 



Společenství Na Vinici 1733 
Brandýs nad Labem, Na Vinici 1733, PSČ 250 01 
IČ: 28921518,   bank. spojení: 231127236/0300  

 
 
 
 

                                         Košek Mart in Ing. 
                                      Na Vinici 173 3 3                          

250 01 Brandýs nad Labem  
 
 

 
 
 
 

POTVRZENÍ 
 o zdanitelném příjmu za období od 01.05.2009 do 31.12.2009   

podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů   
 
 
 
 
Poplatník: Košek Martin Ing.  
Byt (NP) č.:   39    
Adresa: Na Vinici 1733, 250 01 Brandýs nad Labem   
Spoluvlastnický podíl:     841/  40413 
 
 
 
Z titulu Vašeho spoluvlastnického podílu Vám za zdaňovací období od 01.05.2009 do 31.12.2009 vznikl 

následující zdanitelný příjem: 

 

Příjmy z pronájmu nemovitostí           876,00 Kč 
 
 
 
 

Výbor SVJ 
 
Vypracováno dne: 03.03.2010      
 
 
 

Pro Vaši informaci: 
§ 38g -  Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
(1) Daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se 
nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Daňové přiznání je povinen podat i 
ten, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, nepřesáhly 15 000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu. 
(2) Daňové přiznání není povinen podat poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky podle § 6 pouze od jednoho a nebo postupně 
od více plátců daně včetně doplatků mezd od těchto plátců (§ 38ch odst. 4). Podmínkou je, že poplatník podepsal u všech těchto plátců daně na 
příslušné zdaňovací období prohlášení k dani podle § 38k, a vyjma příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je vybírána daň srážkou sazbou 
daně podle § 36, nemá jiné příjmy podle § 7 až 10 vyšší než 6 000 Kč. 



Společenství Na Vinici 1733 
Brandýs nad Labem, Na Vinici 1733, PSČ 250 01 
IČ: 28921518,   bank. spojení: 231127236/0300  

 
 
 
 

                                         Žikeš Jose f Mgr. 
                                      Na Vinici 173 3 3                          

250 01 Brandýs nad Labem  
 
 

 
 
 
 

POTVRZENÍ 
 o zdanitelném příjmu za období od 01.05.2009 do 31.12.2009   

podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů   
 
 
 
 
Poplatník: Žikeš Josef Mgr. 
Byt (NP) č.:   40    
Adresa: Na Vinici 1733, 250 01 Brandýs nad Labem   
Spoluvlastnický podíl:     841/  40413 
 
 
 
Z titulu Vašeho spoluvlastnického podílu Vám za zdaňovací období od 01.05.2009 do 31.12.2009 vznikl 

následující zdanitelný příjem: 

 

Příjmy z pronájmu nemovitostí           876,00 Kč 
 
 
 
 

Výbor SVJ 
 
Vypracováno dne: 03.03.2010      
 
 
 

Pro Vaši informaci: 
§ 38g -  Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
(1) Daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se 
nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Daňové přiznání je povinen podat i 
ten, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, nepřesáhly 15 000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu. 
(2) Daňové přiznání není povinen podat poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky podle § 6 pouze od jednoho a nebo postupně 
od více plátců daně včetně doplatků mezd od těchto plátců (§ 38ch odst. 4). Podmínkou je, že poplatník podepsal u všech těchto plátců daně na 
příslušné zdaňovací období prohlášení k dani podle § 38k, a vyjma příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je vybírána daň srážkou sazbou 
daně podle § 36, nemá jiné příjmy podle § 7 až 10 vyšší než 6 000 Kč. 



Společenství Na Vinici 1733 
Brandýs nad Labem, Na Vinici 1733, PSČ 250 01 
IČ: 28921518,   bank. spojení: 231127236/0300  

 
 
 
 

                                         Rež Jan  
                                      Na Vinici 173 3 3                          

250 01 Brandýs nad Labem  
 
 

 
 
 
 

POTVRZENÍ 
 o zdanitelném příjmu za období od 01.05.2009 do 31.12.2009   

podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů   
 
 
 
 
Poplatník: Rež Jan  
Byt (NP) č.:   41    
Adresa: Na Vinici 1733, 250 01 Brandýs nad Labem   
Spoluvlastnický podíl:     841/  40413 
 
 
 
Z titulu Vašeho spoluvlastnického podílu Vám za zdaňovací období od 01.05.2009 do 31.12.2009 vznikl 

následující zdanitelný příjem: 

 

Příjmy z pronájmu nemovitostí           876,00 Kč 
 
 
 
 

Výbor SVJ 
 
Vypracováno dne: 03.03.2010      
 
 
 

Pro Vaši informaci: 
§ 38g -  Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
(1) Daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se 
nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Daňové přiznání je povinen podat i 
ten, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, nepřesáhly 15 000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu. 
(2) Daňové přiznání není povinen podat poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky podle § 6 pouze od jednoho a nebo postupně 
od více plátců daně včetně doplatků mezd od těchto plátců (§ 38ch odst. 4). Podmínkou je, že poplatník podepsal u všech těchto plátců daně na 
příslušné zdaňovací období prohlášení k dani podle § 38k, a vyjma příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je vybírána daň srážkou sazbou 
daně podle § 36, nemá jiné příjmy podle § 7 až 10 vyšší než 6 000 Kč. 



Společenství Na Vinici 1733 
Brandýs nad Labem, Na Vinici 1733, PSČ 250 01 
IČ: 28921518,   bank. spojení: 231127236/0300  

 
 
 
 

                                         Škvrnová D ana  
                                      Na Vinici 173 3 3                          

250 01 Brandýs nad Labem  
 
 

 
 
 
 

POTVRZENÍ 
 o zdanitelném příjmu za období od 01.05.2009 do 31.12.2009   

podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů   
 
 
 
 
Poplatník: Škvrnová Dana  
Byt (NP) č.:   42    
Adresa: Na Vinici 1733, 250 01 Brandýs nad Labem   
Spoluvlastnický podíl:     841/  40413 
 
 
 
Z titulu Vašeho spoluvlastnického podílu Vám za zdaňovací období od 01.05.2009 do 31.12.2009 vznikl 

následující zdanitelný příjem: 

 

Příjmy z pronájmu nemovitostí           876,00 Kč 
 
 
 
 

Výbor SVJ 
 
Vypracováno dne: 03.03.2010      
 
 
 

Pro Vaši informaci: 
§ 38g -  Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
(1) Daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se 
nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Daňové přiznání je povinen podat i 
ten, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, nepřesáhly 15 000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu. 
(2) Daňové přiznání není povinen podat poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky podle § 6 pouze od jednoho a nebo postupně 
od více plátců daně včetně doplatků mezd od těchto plátců (§ 38ch odst. 4). Podmínkou je, že poplatník podepsal u všech těchto plátců daně na 
příslušné zdaňovací období prohlášení k dani podle § 38k, a vyjma příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je vybírána daň srážkou sazbou 
daně podle § 36, nemá jiné příjmy podle § 7 až 10 vyšší než 6 000 Kč. 



Společenství Na Vinici 1733 
Brandýs nad Labem, Na Vinici 1733, PSČ 250 01 
IČ: 28921518,   bank. spojení: 231127236/0300  

 
 
 
 

                                         Čajka Jan  
                                      Na Vinici 173 3 3                          

250 01 Brandýs nad Labem  
 
 

 
 
 
 

POTVRZENÍ 
 o zdanitelném příjmu za období od 01.05.2009 do 31.12.2009   

podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů   
 
 
 
 
Poplatník: Čajka Jan  
Byt (NP) č.:   43    
Adresa: Na Vinici 1733, 250 01 Brandýs nad Labem   
Spoluvlastnický podíl:     841/  40413 
 
 
 
Z titulu Vašeho spoluvlastnického podílu Vám za zdaňovací období od 01.05.2009 do 31.12.2009 vznikl 

následující zdanitelný příjem: 

 

Příjmy z pronájmu nemovitostí           876,00 Kč 
 
 
 
 

Výbor SVJ 
 
Vypracováno dne: 03.03.2010      
 
 
 

Pro Vaši informaci: 
§ 38g -  Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
(1) Daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se 
nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Daňové přiznání je povinen podat i 
ten, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, nepřesáhly 15 000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu. 
(2) Daňové přiznání není povinen podat poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky podle § 6 pouze od jednoho a nebo postupně 
od více plátců daně včetně doplatků mezd od těchto plátců (§ 38ch odst. 4). Podmínkou je, že poplatník podepsal u všech těchto plátců daně na 
příslušné zdaňovací období prohlášení k dani podle § 38k, a vyjma příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je vybírána daň srážkou sazbou 
daně podle § 36, nemá jiné příjmy podle § 7 až 10 vyšší než 6 000 Kč. 



Společenství Na Vinici 1733 
Brandýs nad Labem, Na Vinici 1733, PSČ 250 01 
IČ: 28921518,   bank. spojení: 231127236/0300  

 
 
 
 

                                         Ing. Karel  Hrubý 
                                      Stolany ev. č. 1                          

538 03 He řmanův M ěstec  
 
 

 
 
 
 

POTVRZENÍ 
 o zdanitelném příjmu za období od 01.05.2009 do 31.12.2009   

podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů   
 
 
 
 
Poplatník: Ing. Karel Hrubý  
Byt (NP) č.:   44    
Adresa: Na Vinici 1733, 250 01 Brandýs nad Labem   
Spoluvlastnický podíl:     841/  40413 
 
 
 
Z titulu Vašeho spoluvlastnického podílu Vám za zdaňovací období od 01.05.2009 do 31.12.2009 vznikl 

následující zdanitelný příjem: 

 

Příjmy z pronájmu nemovitostí           876,00 Kč 
 
 
 
 

Výbor SVJ 
 
Vypracováno dne: 03.03.2010      
 
 
 

Pro Vaši informaci: 
§ 38g -  Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
(1) Daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se 
nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Daňové přiznání je povinen podat i 
ten, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, nepřesáhly 15 000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu. 
(2) Daňové přiznání není povinen podat poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky podle § 6 pouze od jednoho a nebo postupně 
od více plátců daně včetně doplatků mezd od těchto plátců (§ 38ch odst. 4). Podmínkou je, že poplatník podepsal u všech těchto plátců daně na 
příslušné zdaňovací období prohlášení k dani podle § 38k, a vyjma příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je vybírána daň srážkou sazbou 
daně podle § 36, nemá jiné příjmy podle § 7 až 10 vyšší než 6 000 Kč. 



Společenství Na Vinici 1733 
Brandýs nad Labem, Na Vinici 1733, PSČ 250 01 
IČ: 28921518,   bank. spojení: 231127236/0300  

 
 
 
 

                                         Šálová Mar tina  
                                      Na Vinici 173 3 3                          

250 01 Brandýs nad Labem  
 
 

 
 
 
 

POTVRZENÍ 
 o zdanitelném příjmu za období od 01.05.2009 do 31.12.2009   

podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů   
 
 
 
 
Poplatník: Šálová Martina  
Byt (NP) č.:   45    
Adresa: Na Vinici 1733, 250 01 Brandýs nad Labem   
Spoluvlastnický podíl:     841/  40413 
 
 
 
Z titulu Vašeho spoluvlastnického podílu Vám za zdaňovací období od 01.05.2009 do 31.12.2009 vznikl 

následující zdanitelný příjem: 

 

Příjmy z pronájmu nemovitostí           876,00 Kč 
 
 
 
 

Výbor SVJ 
 
Vypracováno dne: 03.03.2010      
 
 
 

Pro Vaši informaci: 
§ 38g -  Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
(1) Daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se 
nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Daňové přiznání je povinen podat i 
ten, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, nepřesáhly 15 000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu. 
(2) Daňové přiznání není povinen podat poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky podle § 6 pouze od jednoho a nebo postupně 
od více plátců daně včetně doplatků mezd od těchto plátců (§ 38ch odst. 4). Podmínkou je, že poplatník podepsal u všech těchto plátců daně na 
příslušné zdaňovací období prohlášení k dani podle § 38k, a vyjma příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je vybírána daň srážkou sazbou 
daně podle § 36, nemá jiné příjmy podle § 7 až 10 vyšší než 6 000 Kč. 



Společenství Na Vinici 1733 
Brandýs nad Labem, Na Vinici 1733, PSČ 250 01 
IČ: 28921518,   bank. spojení: 231127236/0300  

 
 
 
 

                                         Krkavec Ji ří  
                                      Na Vinici 173 3 3                          

250 01 Brandýs nad Labem  
 
 

 
 
 
 

POTVRZENÍ 
 o zdanitelném příjmu za období od 01.05.2009 do 31.12.2009   

podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů   
 
 
 
 
Poplatník: Krkavec Jiří  
Byt (NP) č.:   46    
Adresa: Na Vinici 1733, 250 01 Brandýs nad Labem   
Spoluvlastnický podíl:     841/  40413 
 
 
 
Z titulu Vašeho spoluvlastnického podílu Vám za zdaňovací období od 01.05.2009 do 31.12.2009 vznikl 

následující zdanitelný příjem: 

 

Příjmy z pronájmu nemovitostí           876,00 Kč 
 
 
 
 

Výbor SVJ 
 
Vypracováno dne: 03.03.2010      
 
 
 

Pro Vaši informaci: 
§ 38g -  Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
(1) Daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se 
nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Daňové přiznání je povinen podat i 
ten, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, nepřesáhly 15 000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu. 
(2) Daňové přiznání není povinen podat poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky podle § 6 pouze od jednoho a nebo postupně 
od více plátců daně včetně doplatků mezd od těchto plátců (§ 38ch odst. 4). Podmínkou je, že poplatník podepsal u všech těchto plátců daně na 
příslušné zdaňovací období prohlášení k dani podle § 38k, a vyjma příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je vybírána daň srážkou sazbou 
daně podle § 36, nemá jiné příjmy podle § 7 až 10 vyšší než 6 000 Kč. 



Společenství Na Vinici 1733 
Brandýs nad Labem, Na Vinici 1733, PSČ 250 01 
IČ: 28921518,   bank. spojení: 231127236/0300  

 
 
 
 

                                         Bendová Iv a Ing. 
                                      Na Vinici 1733 3                         

250 01 Brandýs nad Labem  
 
 

 
 
 
 

POTVRZENÍ 
 o zdanitelném příjmu za období od 01.05.2009 do 31.12.2009   

podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů   
 
 
 
 
Poplatník: Bendová Iva Ing. 
Byt (NP) č.:   47    
Adresa: Na Vinici 1733, 250 01 Brandýs nad Labem   
Spoluvlastnický podíl:     841/80826 
 
 
 
Z titulu Vašeho spoluvlastnického podílu Vám za zdaňovací období od 01.05.2009 do 31.12.2009 vznikl 

následující zdanitelný příjem: 

 

Příjmy z pronájmu nemovitostí           438,00 Kč 
 
 
 
 

Výbor SVJ 
 
Vypracováno dne: 03.03.2010      
 
 
 

Pro Vaši informaci: 
§ 38g -  Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
(1) Daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se 
nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Daňové přiznání je povinen podat i 
ten, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, nepřesáhly 15 000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu. 
(2) Daňové přiznání není povinen podat poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky podle § 6 pouze od jednoho a nebo postupně 
od více plátců daně včetně doplatků mezd od těchto plátců (§ 38ch odst. 4). Podmínkou je, že poplatník podepsal u všech těchto plátců daně na 
příslušné zdaňovací období prohlášení k dani podle § 38k, a vyjma příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je vybírána daň srážkou sazbou 
daně podle § 36, nemá jiné příjmy podle § 7 až 10 vyšší než 6 000 Kč. 



Společenství Na Vinici 1733 
Brandýs nad Labem, Na Vinici 1733, PSČ 250 01 
IČ: 28921518,   bank. spojení: 231127236/0300  

 
 
 
 

                                         Bendová Pa vla Ing. 
                                      Nový Brázdim 5 

250 63 Brázdim  
 
 

 
 
 
 

POTVRZENÍ 
 o zdanitelném příjmu za období od 01.05.2009 do 31.12.2009   

podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů   
 
 
 
 
Poplatník: Bendová Pavla Ing. 
Byt (NP) č.:   47    
Adresa: Na Vinici 1733, 250 01 Brandýs nad Labem   
Spoluvlastnický podíl:     841/80826 
 
 
 
Z titulu Vašeho spoluvlastnického podílu Vám za zdaňovací období od 01.05.2009 do 31.12.2009 vznikl 

následující zdanitelný příjem: 

 

Příjmy z pronájmu nemovitostí           438,00 Kč 
 
 
 
 

Výbor SVJ 
 
Vypracováno dne: 03.03.2010      
 
 
 

Pro Vaši informaci: 
§ 38g -  Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
(1) Daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se 
nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Daňové přiznání je povinen podat i 
ten, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, nepřesáhly 15 000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu. 
(2) Daňové přiznání není povinen podat poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky podle § 6 pouze od jednoho a nebo postupně 
od více plátců daně včetně doplatků mezd od těchto plátců (§ 38ch odst. 4). Podmínkou je, že poplatník podepsal u všech těchto plátců daně na 
příslušné zdaňovací období prohlášení k dani podle § 38k, a vyjma příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je vybírána daň srážkou sazbou 
daně podle § 36, nemá jiné příjmy podle § 7 až 10 vyšší než 6 000 Kč. 



Společenství Na Vinici 1733 
Brandýs nad Labem, Na Vinici 1733, PSČ 250 01 
IČ: 28921518,   bank. spojení: 231127236/0300  

 
 
 
 

                                         Juhász Rad ovan Ing. 
                                      Na Vinici 173 3 3                          

250 01 Brandýs nad Labem  
 
 

 
 
 
 

POTVRZENÍ 
 o zdanitelném příjmu za období od 01.05.2009 do 31.12.2009   

podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů   
 
 
 
 
Poplatník: Juhász Radovan Ing. 
Byt (NP) č.:   48    
Adresa: Na Vinici 1733, 250 01 Brandýs nad Labem   
Spoluvlastnický podíl:     841/  40413 
 
 
 
Z titulu Vašeho spoluvlastnického podílu Vám za zdaňovací období od 01.05.2009 do 31.12.2009 vznikl 

následující zdanitelný příjem: 

 

Příjmy z pronájmu nemovitostí           876,00 Kč 
 
 
 
 

Výbor SVJ 
 
Vypracováno dne: 03.03.2010      
 
 
 

Pro Vaši informaci: 
§ 38g -  Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
(1) Daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se 
nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Daňové přiznání je povinen podat i 
ten, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, nepřesáhly 15 000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu. 
(2) Daňové přiznání není povinen podat poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky podle § 6 pouze od jednoho a nebo postupně 
od více plátců daně včetně doplatků mezd od těchto plátců (§ 38ch odst. 4). Podmínkou je, že poplatník podepsal u všech těchto plátců daně na 
příslušné zdaňovací období prohlášení k dani podle § 38k, a vyjma příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je vybírána daň srážkou sazbou 
daně podle § 36, nemá jiné příjmy podle § 7 až 10 vyšší než 6 000 Kč. 


