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Příloha v účetní závěrce za období 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019 

zpracovaná podle § 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb. v rozsahu dle § 3a odst. 6 (tedy mikro a malé 
účetní jednotky, které nemusejí mít závěrku ověřenou auditorem) 

 

1. Obecné údaje  dle § 18/3 zákona o účetnictví:  
 

Název a sídlo:   Bytové družstvo Cafourkova  
 Cafourkova 523/7, 181 00 Praha 8, PSČ 181 00 

zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr, vložka 7522 

IČ:  24727300 
DIČ: CZ24727300      

 

a) Rozvahový den: 31. 12. 2019 
 

b) Rozhodující předmět činnosti:    
Pronájem bytů a nebytových prostor a poskytování základních služeb zajišťujících správu, 
údržbu a řádný provoz společných částí domu, bytů a nebytových prostor, včetně 
technologických zařízení příslušejících k domu a hospodaření majetkem družstva.   
 

c) Datum zápisu do obchodního rejstříku:    
23. srpna 2010 

 
d) Organizační struktura:      

právní forma právnické osoby:  družstvo 
Základní členský vklad:             400,00 Kč 

 
e) Statutární orgán: 

představenstvo:      
předseda představenstva:   Zdeněk Kovářík 
místopředseda představenstva:  Mgr. Jan Holý 
člen představenstva:    Pavlína Dvořáková 
člen představenstva:    Ing. Martin Tesař 
člen představenstva:    Jiří Dziak 

kontrolní komise:     
předseda kontrolní komise:   Jiří Peroutka 
místopředseda kontrolní komise:  Marie Siváková 
člen kontrolní komise:   Jana Šebestová 
 

f) Osobní náklady 

 Průměrný počet zaměstnanců během účetního období:                0 

 Mzdové náklady družstva:         0,00 Kč 

 Sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a úrazové pojištění v tis. Kč:          0,00 Kč 

 Odměny statutárního orgánu v tis. Kč:       0,00 Kč 
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2. Základní východiska pro vypracování účetní závěrky 
Družstvo při vedení účetnictví vychází ze zákona o účetnictví v platném znění, vyhlášky 
500/2002 Sb. v platném znění a Českých účetních standardů v platném znění.  

Účetnictví je doplněno vnitrodružstevními směrnicemi. Družstvo je podle kategorie 
účetních jednotek zařazeno mezi mikro účetní jednotky.  

Výkazy: Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát jsou dle zákona o účetnictví a vyhlášky č. 500/2002 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů sestaveny ve zkráceném rozsahu. 
 

3. Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách   

Způsoby ocenění: 

a) Dlouhodobý nehmotný majetek 
Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu 
pořízení a náklady s pořízením související. Úroky a další finanční výdaje související 
s pořízením se zahrnují do jeho ocenění.  
Dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 tis. Kč je odepisován do nákladů pomocí odpisů na 
základě předpokládané doby životnosti příslušného majetku. Dlouhodobý nehmotný 
majetek do 60 tis. Kč účtujeme přímo do nákladů. V operativní evidenci evidujeme drobný 
nehmotný majetek od 1 500 Kč do 60 000 Kč.  
Tento odstavec nemá u účetní jednotky obsah. 
 

b) Dlouhodobý hmotný majetek 
Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, 
náklady na dopravu, clo a další náklady s pořízením související. Úroky a další finanční výdaje 
související s pořízením se zahrnují do jeho ocenění.  
Dlouhodobý hmotný majetek nad 40 tis. Kč se odepisuje pomocí odpisů do nákladů po dobu 
ekonomické životnosti. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč účtujeme přímo do 
nákladů. 
Ocenění dlouhodobého hmotného majetku se snižuje o dotace ze státního rozpočtu. 
Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšují jeho pořizovací 
cenu. Opravy a údržba se účtují do nákladů.  

 
Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku jsou vypočteny na základě 
pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku. 
Způsob sestavení odpisových plánů: Upraveno ve směrnici o oceňování majetku a závazků. 
odpisové metody: provádíme lineární odpisování. 
Neodepisujeme dlouhodobý hmotný majetek (byty) u právnické osoby založené za účelem, 
aby se staly vlastníkem s byty v nájmu členů nebo zakladatelů, pokud neslouží k podnikání 
(vyhláška 500/2002 Sb.).  
V průběhu roku 2019 bylo vyřazeno převodem bytů do vlastnictví 13 bytů. 
Hodnota domu k 31. 12. 2019 (152 bytů):                            84 986 585,00 Kč 
Hodnota pozemku k 31. 12. 2019 (152 bytů):                                                        2 896 177,00 Kč 
Hodnota dl. hmotného majetku nad 40 tis. Kč k 31. 12. 2019:       71 520,00 Kč 
Opravné položky družstvo v daném roce netvoří. 

 V operativní evidenci evidujeme drobný hmotný majetek  
(od 1 500 Kč do 40 000 Kč). 
Drobný hmotný majetek k 31. 12. 2019:  180 260,32 Kč 
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c) Finanční majetek a peněžní prostředky 
Finanční majetek tvoří zejména cenné papíry k obchodování. 
Cenné papíry se oceňují pořizovacími cenami, které zahrnují cenu pořízení a přímé náklady 
s pořízením související, např. poplatky a provize makléřům a burzám. Cenné papíry družstvo 
již nekupuje. 

   
Peněžní prostředky tvoří ceniny, peníze v hotovosti a na bankovních účtech.  

 Peníze v hotovosti a ceniny k 31. 12. 2019:                           547,00 Kč 

 Účty v bankách k 31. 12. 2019:                        1 879 551,79 Kč 
 

d) Zásoby 
Nakupované zásoby jsou oceněny pořizovacími cenami. Pořizovací cena zásob zahrnuje 
náklady na jejich pořízení včetně nákladů s pořízením souvisejících (náklady na přepravu, clo, 
provize atd.). 
Opravné položky družstvo v daném roce netvoří.  
Seznam druhů materiálů, které se účtují přímo do spotřeby bez zaúčtování na sklad: 

 kancelářské a čistící potřeby 

 drobný hmotný majetek, zařazený po pořízení přímo do užívání 

 materiál pro opravy a údržbu jednotlivých objektů k okamžitému použití. 
 

e) Pohledávky 
Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Nakoupené pohledávky se 
oceňují pořizovací cenou. Ocenění pochybných pohledávek se snižuje pomocí opravných 
položek na vrub nákladů na jejich realizační hodnotu, a to na základě individuálního 
posouzení jednotlivých dlužníků a věkové struktury pohledávek.  
Dohadné účty aktivní se oceňují na základě odborných odhadů a propočtů.  
Opravné položky družstvo v daném roce netvoří.  

 Souhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti:    
  Pohledávky ze zálohových plateb a z vyúčtování nájemců:            84 629,00 Kč 
  Jiné pohledávky po splatnosti:                               0,00 Kč 

 
f) Vlastní kapitál  

Základní kapitál družstva se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku městského 
soudu. Ostatní kapitálové fondy jsou tvořeny peněžitými či nepeněžitými vklady nad 
hodnotu základního kapitálu, dary hmotného majetku apod.  
Podle stanov družstvo vytváří dále nedělitelný fond, jehož tvorba a použití je stanovena ve 
stanovách.  

 Základní kapitál (členské vklady = podíly, bez ZČV) k 31. 12. 2019:   87 882 762,00 Kč 

 Základní kapitál (ZČV)   164 500,00 Kč 

 Nedělitelný fond k 31. 12. 2019:            186 552,30 Kč 

 Nerozdělený zisk minulých let k 31. 12. 2019:              75 249,99 Kč 
 

g) Cizí zdroje  
Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách. 

 Souhrnná výše krátkodobých závazků po lhůtě splatnosti:    
závazky po splatnosti nejsou  
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 Dlouhodobé i krátkodobé závazky k úvěrovým institucím se vykazují ve jmenovité 
hodnotě. Za krátkodobé závazky k úvěrovým institucím se považuje i část dlouhodobých 
závazků k úvěrovým institucím, která je splatná do jednoho roku od rozvahového dne. 
Bytové družstvo Cafourkova v prosinci 2010 uzavřelo smlouvu s Městskou částí Praha 8 na 
odkoupení domu v hodnotě 180 894 690,- Kč, na který si vzalo úvěr. 
Družstvo uzavřelo dne 12. 1. 2011 smlouvu o poskytnutí úvěru se SBERBANK na 
odkoupení domu. Výše úvěru je 106 973 227,- Kč s předpokládaným termínem splatnosti 
úvěru 30. 9. 2031. Ke konci roku 2018 družstvo refinancovalo úvěr u Raiffeisen stavební 
spořitelny.  
 
Rozpis dlouhodobého hmotného majetku, který je zatížen zástavním právem: 

Majetek je zatížený zástavním právem. Zástavní právo je vůči Raiffeisen stavební spořitelny. 
budova č.p. 520 na pozemku  p.č. 220/9 

      budova č.p. 521 na pozemku  p.č. 220/8 
      budova č.p. 522 na pozemku  p.č. 220/7 
      budova č.p. 523 na pozemku  p.č. 220/6 
      budova č.p. 524 na pozemku  p.č. 220/5 
      budova č.p. 525 na pozemku  p.č. 220/4 
      budova č.p. 526 na pozemku  p.č. 220/3 

Nesplacený dlouhodobý úvěr k 31. 12. 2019:           42 542 225,89 Kč 
 

h) Změny ve způsobu účtování a vysvětlivky k výkazu zisku a ztráty:    
Úhrada za byty se skládá z provozních nákladů domu a správy družstva, z tvorby dlouhodobé 
přijaté zálohy na opravy, údržbu a modernizaci domu a pozemku a ze záloh na služby 
spojené s užíváním bytů a nebytových jednotek.  
Stav dlouhodobé přijaté zálohy na opravy a údržbu nájemců k 31. 12. 2019:   8 157 087,05 Kč  

  
4. Následné události 

Mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky nedošlo k žádným 
významným událostem, které by nebyly zaúčtovány v účetních výkazech.  

 
 
Zpracováno dne:         18. 3. 2020 
Podpis statutárního orgánu:       

  
 
 
 
 
       Pavlína Dvořáková         Zdeněk Kovářík 
     člen představenstva       předseda představenstva 

 
 
 
 
Osoba, která zpracovala účetní závěrku:   Ing. Dana Podhrázská  


