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Bytové družstvo Cafourkova 
Cafourkova 523/7, 181 00 Praha 8 

zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl Dr. vložka 7522, IČ: 24727300  

 
 

Zpráva o hospodaření za rok 2018 
 

 

Ke konci roku 2018 bylo převedeno do vlastnictví celkem 158 jednotek. 

Účetnictví bytového družstva je vedeno pouze za nájemce – členy bytového 

družstva.  

 Družstvo v roce 2018 vykázalo zisk ve výši 87 330,02 Kč. Daň z příjmů 

právnických osob se neplatí, protože základ daně pro rok 2018 ve výši 306 992 

Kč byl uhrazen z daňové ztráty minulých let. V následujících letech již nelze 

odečíst z vykázané daňové ztráty z roku 2013 žádnou částku, protože již 

uplynulo pětileté období. V příštím roce se již bude platit daň z příjmů PO.   

Úhrada za užívání bytu je složena z částky na provozní náklady domu        

a správu družstva, z tvorby dlouhodobé přijaté zálohy na opravy, údržbu             

a modernizaci domu a ze záloh na služby spojené s užíváním bytu. Převodem 

bytů do vlastnictví jsou všechny položky zálohové a budou prvotně vyúčtovány 

společenstvím.  

Výnosy za rok 2018 dosáhly výše 3 195 621,77 Kč.  

Výnos je vykazován z pronájmu zdaňovaných bytů ve výši 130 356 Kč,       

z vybraných manipulačních poplatků (povolení podnájmů, povolení stavebních 

úprav, apod.), ze zápisného, z poplatků za čipy a z vybraných poplatků za 

převody bytů do vlastnictví ve výši 47 370 Kč a z úroků běžného                         

a termínovaného účtu ve výši 1 772,77 Kč.  

Největší část výnosů tvoří výnos z prodeje bytů (tj. byty převedené do 

vlastnictví) ve výši 3 016 123 Kč. V roce 2018 bylo převedeno a z účetní 

evidence vyřazeno dalších 5 jednotek.   

Náklady za rok 2018 dosáhly výše 3 108 291,75 Kč.  

Provozní náklady družstva v částce 92 168,75 Kč byly částečně pokryty 

vybranými poplatky a dalšími výše uvedenými výnosy. Jedná se o poštovné, 

vedení účetní a technické agendy, kopírování, kolky a poplatky za převody bytů 

do vlastnictví, ověřování podpisů na smlouvách, pojištění odpovědnosti 

statutárního orgánu, bankovní poplatky, poplatky bance za mimořádnou splátku 
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úvěru, tisky pozvánek na členské schůze, poplatky za pronájem sálu na schůze, 

apod. Rozpis provozních nákladů je uveden v příloze 1.  

Jak vyplývá z výše uvedených údajů, převodem bytů do vlastnictví            

(5 jednotek) byl vyřazen majetek družstva v hodnotě 3 016 123 Kč.  

Z dlouhodobé přijaté zálohy byla za nájemce použita částka ve výši 

850 562,28 Kč z celkové částky 1 665 410,19 Kč. Jedná se o podíl nájemců 

na opravách celého objektu zaplacených společenstvím. Nejdražší byly letos 

výměny vodoměrů a měřičů na teplo ve výši 534 657 Kč a oprava výtahu včetně 

odborné zkoušky za 182 541,35 Kč. Další větší náklady tvořily údržbářské 

práce prováděné na dohodu za 605 492 Kč. Podrobný rozpis je uveden ve 

zprávě o hospodaření za rok 2018 v SVJ.  

Zůstatek dlouhodobé přijaté zálohy nájemců k 31. 12. 2018 je           

6 885 433,91Kč. Rozpis je uveden v příloze 2.  

Vyúčtování zálohových plateb obdrželi všichni uživatelé jednotek            

k 30. 4. 2019. Ve vyúčtování byly uvedeny celkové náklady objektu, takže je 

zde již není nutné podrobně komentovat. 

Přeplatky z vyúčtování, po případném započtení pohledávek, budou 

uživatelům vyplaceny do 30. 6. 2019.  

Zůstatek pokladny ke konci roku 2018 činil 7 822 Kč, na běžném účtu        

v bance byl zůstatek 2 347 790,47 Kč.  

Majetek družstva (aktiva a pasiva) je uveden a komentován v příloze 3. 

K 31. 12. 2018 družstvo vykazovalo přeplatky na nájemném a službách   

ve výši 135 722,88 Kč a dluhy na nájemném a službách ve výši 112 638,45 Kč             

(tj. 10 dlužníků). Z toho 3 dlužníci dluží částky do 5 tis. Kč, 3 dlužníci dluží 

částku do od 5 tis. Kč do 10 tis., 1 dlužník dluží částku od 10 tis. do 15 tis. Kč,    

2 dlužníci dluží částku od 15 tis. Kč do 20 tis. Kč a 1 dlužník dluží 32 194 Kč. 

Celkově však vykazujeme přeplatek ve výši 23 084,43 Kč.   

V dubnu tohoto roku byly nedoplatky částečně sníženy o přeplatky              

z vyúčtování služeb za rok 2018. Dlužníci byli v rámci ročního vyúčtování 

služeb za rok 2018 upomenuti. Dluhy větších dlužníků již byly předány 

právnímu zástupci k vymáhání. Po případném neuhrazení budou i ostatní 

pohledávky vymáhány právní cestou.  

V objektu evidujeme pohledávky z výnosů společných prostor, které jsou 

již nevymahatelné. Nájemci, se kterými byly smlouvy na tyto prostory uzavřeny, 

již v objektu nebydlí a jejich nové adresy neznáme. Do budoucna budeme od 
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všech nájemců pro tyto případy předem vybírat kauce. Dluh je sice evidován na 

společenství, ale protože je za období, kdy všichni vlastníci byli členy družstva, 

navrhujeme spolu s kontrolní komisí tyto dluhy odepsat do nákladů družstva. 

Jedná se o částku 34 075 Kč. 

Zisk za rok 2018 ve výši 87 330,02 Kč navrhujeme přidělit do 

nedělitelného fondu. 

Přidělení zisku je navrženo v souladu s obecně závaznými předpisy             

a stanovami družstva. 

Bytové družstvo je zařazeno mezi mikro organizace z hlediska zákona       

o účetnictví a platných vyhlášek. Rozvaha a výkaz zisku a ztráty byly sestaveny 

podle zákona o účetnictví a vyhlášky č. 500/2002 Sb. v platném znění ve 

zkráceném rozsahu. Účetní výkazy tj. rozvaha, výkaz zisku a ztrát a příloha 

v účetní závěrce včetně přiznání k dani z příjmů právnických osob                

k 31. 12. 2018, byly řádně datovou schránkou družstva odeslány Finančnímu 

úřadu pro Prahu 8.  

 

 

 
 

Mgr. Jan Holý               Zdeněk Kovářík   
místopředseda představenstva    předseda představenstva 

  
 

 
 

Zpracovala: Ing. Dana Podhrázská 
28. 4. 2019  


