
UPOZORNENI PRO CLENY 
ZO OSZ Praha Vršovice –  

Potvrzenı́ k ročnı́mu zúčtovánı́ danı́ za rok 2022 

 
Jako každý rok si při ročním zúčtováním daní můžete odečíst částku 

zaplacenou za členské příspěvky za celý rok. Potvrzení o výši zaplacených 
členských příspěvků vydává ZO kde je člen evidován. 

Vzhledem k rozšíření elektronického zúčtování daní u 
jednotlivých zaměstnavatelů (ČD, ČD CARGO, Správa 
železnic), Vám zašleme (ve formátu PDF) ověřené „potvrzení 
k ročnímu zúčtování daní za rok 2022“ na Vaší emailovou 
adresu, kterou máme od Vás k dispozici. 

Pokud Vám „Potvrzení“ nepřijde do konce ledna 2022 elektronickou 
poštou a máte-li o jeho zaslání zájem, kontaktujte nás. Patrně nemáme 
Vaši aktuální emailovou adresu k dispozici! 

 

V přehledu níže jsou uvedena místa, kde si můžete fyzicky originál 
„Potvrzení“ o výši zaplacené částky za rok 2022 vyzvednout (pokud Vám 
nepostačuje elektronické zaslání na email, nebo Váš email nemáme 
k dispozici).  

Uvedené se týká i členů, kteří si platí členský příspěvek v hotovosti.  
 
Zaměstnanci Správy železnic (všechny organizační jednotky) - stejně jako 
v loňském roce lze originál ověřeného potvrzení vyzvednou na příslušné 
mzdové účtárně - naše základní organizace již zaslala na Vaše příslušné 
mzdové účtárny Správy železnic ověřená potvrzení.   

Zaměstnanci ČD Cargo – originál ověřeného potvrzení lze vyzvednou 
proti podpisu od půlky ledna 2023 u p. Petra Skrečky – Praha-Vršovice 
 

Zaměstnanci ČD (všechny organizační jednotky) – shodně jako 
loňském roce si potvrzení můžete proti podpisu vyzvednout od půlky 
ledna 2023 na těchto místech:  

 



 Praha-Smíchov, výběrčí tržeb pí. Kosinová - pro zaměstnance RP 
ZAP Praha na Smíchově + Radotín a trať 171 
 

 Praha hl. n. výběrčí tržeb pí. Dvorská - pro zaměstnance RP ZAP 
Praha na hlavním nádraží (pokladníci a skladníci, VLČ) 
 

 Praha-Vršovice osobní pokladna - pro zaměstnance RP ZAP Praha 
ve Vršovicích a na trati 210 a 221 (pokladníci i VLČ). 
 

 p. Kučera Jaroslav - Trocnovská 2, Praha 3 – zaměstnanci GŘ 
 

 ostatní nezařazení - p. Hahn – Trocnovská 2, Praha 3 - po 
telefonické domluvě. 
 

A je jen na Vás, aby jste si potvrzení vyzvedli a 
následně je při ročním zúčtování daní uplatnili ! 

Upozorňujeme, že není v našich silách vydávat případné duplikáty. 
 

Případné dotazy směrujte na p. Hahn - tel. 606 655 831.  
 

U zaměstnavatelů, kde je originál potvrzení odesláno na mzdovou účtárnu 
(Správa železnic) si jej můžete vyzvednout pouze tam (na mzdové účtárně)! 


