
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE KLIENTA (povinné údaje):

Název právnické osoby:  .....................................................................................................................................................................

Číslo účtu:  ...................................– ..................................................../8060 IČO:  ...................................................

E-mail:  ....................................................................................   Telefon (mobil):  ...................................................

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB (DÁLE JEN DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ):

 ANO, je podáváno (přiložte kopii daňového přiznání k ostatním zasílaným dokladům)

 NE, není podáváno 

V případě, že daňové přiznání nepodáváte, uveďte důvod:  ............................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (NA ZÁKLADĚ VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY):

 ZISK 

  ZTRÁTA

V případě záporného hospodářského výsledku, tj. ztráty, uveďte

a) důvod:  .............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

b) způsob řešení:  ................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

DŮLEŽITÉ INFORMACE: Vyplněný formulář a ostatní doklady o hospodaření nahrajte prosím přes odkaz  
www.burinka.cz/formulare-revize nebo naskenované zašlete e-mailem na adresu doklady_kontrola@burinka.cz.  
Další možností je zaslat vše poštou na adresu Buřinky, a to nejpozději do 31. července aktuálního roku. Pokud jste 
nám v mezičase dokumenty poslali a my Vám potvrdili jejich doručení, pak již nemusíte nic podnikat ani zasílat.

Stavební spořitelna České spořitelny, a.s., se sídlem Antala Staška 1292/32, 140 00 Praha 4,  
IČO 60197609, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložka 2616
Buřinka je obchodní značka Stavební spořitelny České spořitelny, a.s. 3-S3213/2 4/2023
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Doplňující údaje k hospodaření 
právnické osoby za rok ......................



Stav k: 31. 12. ...............

Počet členů družstva/společenství

Počet bytů celkem

Počet bytů ve vlastnictví fyzických osob

Počet bytů ve vlastnictví právnických osob (družstvo, spol. s r. o., obec)

Plocha bytů celkem (v m2)

Počet nebytových prostor

Plocha nebytových prostor celkem (v m2)

Měsíční příspěvek do fondu oprav – byty (v Kč)  
včetně příspěvku na splátku úvěru, je-li evidován samostatně

Měsíční příspěvek do fondu oprav – nebytové prostory (v Kč)

Celkový roční předpis plateb včetně služeb

Zůstatek dlouhodobých záloh (fondu oprav)  
(Pokud je zůstatek dlouhodobých záloh záporný nebo nulový, doložte kopii výpisu  
z bankovního účtu družstva/společenství včetně vysvětlení.)

Výše dluhu na zálohách za služby a platbách dlouhodobých záloh (fondu oprav) celkem.1) 

Počet neplatičů celkem

Výše dalších příjmů (např. dotace, pronájem společných a nebytových prostor)

Výše zůstatku úvěru u jiné banky nebo úvěru od státu 2)

Výše měsíční splátky úvěru u jiné banky nebo od státu 2)

Splatnost úvěru u jiné banky nebo od státu (období od–do) 2)

1)  Doložte přehled jednotlivých dlužníků, výše dluhů a období, za které dluhy vznikly, zda již byly splaceny a kdy, nebo uveďte
způsob jejich řešení a doložte kopie dokladů – upomínka, splátkový kalendář, žaloba apod., případně využijte tabulku
v příloze.

2)  V případě více úvěrů uveďte informace ke každému úvěru zvlášť v samostatné příloze.

V  ......................................................................  dne  ............................

 .................................................................
razítko a podpisy oprávněných osob
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Doplňující údaje k hospodaření 
právnické osoby za rok ......................
pokračování



Přehled dluhů na zálohách za služby a platbách dlouhodobých záloh (fondu oprav)

Číslo účtu:  ...................................– ................................................./8060           IČO:  ...........................................

Číslo bytové jednotky  
nebo jméno vlastníka/nájemce bytu

Výše dluhu / z toho 
dluh na platbách 

dlouhodobých záloh

Období, za které 
dluhy vznikly

Způsob řešení dluhů nebo 
datum jejich doplacení 
(doložte kopie dokladů 
– upomínka, splátkový 

kalendář, žaloba, doklad 
o doplacení apod.)

Pokud neevidujete dlužníky nebo zasíláte přehled v jiné formě, příp. jste nám již tento přehled zaslali, není třeba jej 
znovu zasílat.
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Příloha k formuláři Doplňující údaje  
k hospodaření právnické osoby
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