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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 2019 
 

 

Ke konci roku 2019 bylo převedeno do vlastnictví celkem 171 jednotek. 

V roce 2019 13 bytů. Účetnictví bytového družstva je vedeno pouze za nájemce – 

členy bytového družstva.  

 Družstvo v roce 2019 vykázalo před zdaněním zisk ve výši 170 603,37 Kč. 

Daň z příjmů právnických osob byla ve výši 67 260 Kč. Daň je stanovena 

z pronájmu společných prostor za nepřevedené jednotky ve výši 36 100 Kč a 

z ostatních příjmů (zejména nájemné nedružstevních bytů a manipulační poplatky) 

ve výši 31 160 Kč. Zisk po zdanění dosahuje výše 103 343,37 Kč.  

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 2019 dosáhly výše 8 076 322,81 Kč.  

Výnos je vykazován z podílu 152 bytů ve vlastnictví družstva na pronájmu 

společných prostor ve výši 190 290 Kč po odečtení daně z příjmů a převedení do 

zálohových plateb ke snížení ekonomicky oprávněných nákladů domu ve výši 

154 190 Kč. Dále je výnos vykazován z pronájmu nedružstevních (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 89 230 Kč a z úroků běžného a 

termínovaného účtu ve výši 2 817,81 Kč.  

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

vlastnictví) ve výši 7 817 819 Kč. V roce 2019 bylo převedeno a z účetní evidence 

vyřazeno dalších 13 jednotek.   

Náklady za rok 2019 dosáhly výše 7 972 979,44 Kč, včetně daně z příjmů 

PO, která činila 67 260 Kč.   

Provozní náklady družstva v částce 87 900,44 Kč byly částečně pokryty 

vybranými poplatky a dalšími výše uvedenými výnosy. Jedná se o poštovné    
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(4 074 Kč), kancelářské potřeby (26 Kč), vedení účetní a bytové agendy       

(36 000 Kč), kolky za převody bytů do vlastnictví (13 000 Kč), ověřování podpisů 

na smlouvách (90 Kč), právní služby (2 420 Kč), poplatky za LV (2 950 Kč), 

pojištění odpovědnosti statutárního orgánu (12 600 Kč), tisk pozvánek na schůzi 

(1 637 Kč), doména vč. vyúčtování služeb (823,44 Kč), bankovní poplatky       

(7 080 Kč) a poplatky za pronájem sálu na schůze (7 200 Kč). 

Jak vyplývá z výše uvedených údajů, převodem bytů do vlastnictví (13 

jednotek) byl vyřazen majetek družstva v hodnotě 7 817 819 Kč.  

Z dlouhodobé přijaté zálohy byla za nájemce použita částka ve výši 

717 986,22 Kč z celkové částky 1 530 595,27 Kč. Jedná se o podíl nájemců 

na opravách celého objektu zaplacených společenstvím. Nejdražší byly letos 

opravy, seřízení a nátěry dveří za 247 808,50 Kč, výměny kamer za       

229 375,34 Kč a zednické a malířské práce a nátěry podlah ve sklepích                

za 103 569 Kč.  Další větší náklady tvořily údržbářské práce prováděné na dohodu 

za 617 487 Kč. Podrobný rozpis je uveden ve zprávě o hospodaření za rok 2019 

ve Společenství vlastníků Cafourkova.   

Zůstatek dlouhodobé přijaté zálohy nájemců k 31. 12. 2019 je           

8 157 087,05 Kč.  

Vyúčtování zálohových plateb obdrželi všichni uživatelé jednotek            k 30. 

4. 2020. 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.  

Zůstatek pokladny ke konci roku 2019 činil 547 Kč, na běžném účtu v bance 

byl zůstatek 1 879 551,79 Kč.  

Zůstatek úvěru k 31. 12. 2019 na pořízení bytů ve vlastnictví družstva je 

42 542 225,89 Kč.  

Majetek družstva (aktiva a pasiva) je uveden a komentován v příloze 1. 

Každý měsíc posílá družstvo společenství zálohové platby za 152 

nepřevedených bytů, za rok 2019 se jedná o částku 5 627 616 Kč, kterou 

společenství vyúčtuje družstvu v dubnu 2020.  

K 31. 12. 2019 družstvo vykazovalo přeplatky na nájemném a službách   ve 

výši 154 382,38 Kč a dluhy na nájemném a službách ve výši 84 629 Kč (tj. 15 

dlužníků). Z toho 7 dlužníků dluží částky do 5 tis. Kč, 6 dlužníků dluží částku        
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od 5 tis. Kč do 10 tis., 1 dlužník dluží částku 11 684 Kč a 1 dlužník dluží        

14 066 Kč.  Celkově však vykazujeme přeplatek ve výši 69 753,38 Kč.   

V dubnu tohoto roku byly nedoplatky na nájemném a na službách částečně 

sníženy o přeplatky z vyúčtování služeb za rok 2019. Dlužníci byli v rámci ročního 

vyúčtování služeb za rok 2019 upomenuti. Po případném neuhrazení budou 

pohledávky vymáhány právní cestou.  

Zisk za rok 2019 ve výši 103 343,37 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. 2019, 

byly řádně datovou schránkou družstva odeslány Finančnímu úřadu pro Prahu 8.  

 

 

 
 

Mgr. Jan Holý               Zdeněk Kovářík   
místopředseda představenstva    předseda představenstva 

  
 

 
 

Zpracovala:  
Ing. Dana Podhrázská 
20. 4. 2020  


