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Společenství vlastníků Cafourkova 520-526 
Cafourkova 523/7, 181 00 Praha 8 

zapsané v rejstříku společenství vlastníků jednotek vedeném Městským soudem v Praze oddíl S, vložka 14815, IČ:01923510   

 
 

Zpráva o hospodaření za rok 2018 
 

Ke konci roku 2018 bylo převedeno z družstevního vlastnictví do osobního 

vlastnictví celkem 158 jednotek. K 31. 12. 2018 mělo společenství 159 vlastníků.   

Úhrada za užívání bytu je složena z příspěvku na správu domu a pozemku, 

jehož součástí je tvorba dlouhodobé přijaté zálohy na opravy, údržbu a 

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

jsou již všechny položky zálohové a jsou vyúčtovány společenstvím.  

Účetnictví roku 2018 bylo uzavřeno s vyrovnaným hospodářským výsledkem 

tj. s hodnotou nula. Ještě před provedením závěrky se náklady, zejména bankovní 

poplatky uhradí z krátkodobých záloh, a tím dojde k vyrovnání nákladů a výnosů. 

Jinými slovy je-li celkový výnos roven součtu nákladů, je logické, že při zúčtování 

skutečných nákladů na správu objektu s přijatými zálohami od vlastníků nemůže 

vzniknout žádný jiný výsledek hospodaření než nulový. Vznikají však přeplatky            

a nedoplatky záloh, které jsou s jednotlivými vlastníky vyrovnány v rámci ročního 

zúčtování zálohových plateb vždy k 30. 4. následujícího roku.  

Společné části domu jsou ve spoluvlastnictví členů společenství. Účetní 

jednotka společenství nemá tento majetek ve svém vlastnictví. Příjmy z pronájmu 

společných částí domu (např. fasády, střechy a nebytové prostory) jsou vždy 

příjmem vlastníků jednotek. Společenství nepronajímá žádný majetek, pouze 

svým jménem uzavírá smlouvy o pronájmu (předpokladem je souhlas všech členů 

společenství). Pro vlastníky jednotek jde o příjem z pronájmu podle ustanovení § 9 

zákona o daních z příjmů. Příjmy z pronájmu společných částí domu na 

bankovním účtu SVJ představují závazek vůči členům společenství, který bude 

vlastníkům vyplacen v poměru podle velikosti spoluvlastnických podílů. Vlastník 

jednotky obdrží písemné oznámení o výši jeho spoluvlastnického podílu na 

nájemném. Daň z podílu za družstvo – jednoho z vlastníků SVJ - odvede a zaplatí 

družstvo. Celkový příjem vlastníků za tyto prostory za období 2018 dosahuje výše 

330 052,67 Kč.   

Z dlouhodobé přijaté zálohy bylo celkem v roce 2018 uhrazeno 1 665 410,19 

Kč. Byla provedena výměna RTN a bytových vodoměrů ve výši 534 657 Kč a 



2 

 

výměna kamer v objektu za 19 254,73 Kč. Byly provedeny instalatérské práce za 

50 660 Kč, opravy výtahů za 135 641,75 Kč, elektroinstalační práce za 40 367 Kč, 

topenářské práce za 22 644 Kč, oprava dveří a zámečnické práce za 17 515 Kč. 

Za vypracování projektové dokumentace na výstavbu kotelny bylo zaplaceno 

37 000 Kč. Za opravu ostění oken bylo vydáno 8 232 Kč, opravy a nátěr fasády 

byly za 15 428 Kč, výměna parapetů za 8 297 Kč. Za zpracování projektu na 

opravy vstupů do domu bylo vydáno 31 339 Kč. Údržbářské práce prováděné na 

dohodu o provedení práce včetně úrazového pojištění byly za 609 798 Kč, drobný 

materiál byl nakoupen za 31 797 Kč, tlakový čistič za 3 590 Kč, deratizační práce 

byly za 27 780 Kč, revize HP a požárních vodovodů a revize systému EZS za 

14 328,11 Kč, likvidace odpadu za 16 456 Kč, za poradenské služby v oblasti 

energetiky bylo vydáno 11 083 Kč, odborná zkouška výtahu byla provedena za 

46 899,60 Kč a za sazbu a tisk samolepek bylo zaplaceno 5 600 Kč. Náklady byly 

sníženy o poplatek za rozúčtování služeb ve výši 22 957 Kč.  

Tvorba dlouhodobé zálohy za rok 2018 byla 5 505 240 Kč. Zůstatek 

dlouhodobé přijaté zálohy  k 31. 12. 2018 je 13 513 429,13 Kč.  

Zůstatek pokladny ke konci roku 2018 činil 2 590 Kč, na běžném účtu v bance 

byl zůstatek 13 685 675,12 Kč. 

Jedna část krátkodobých záloh, které se každým rokem vyúčtují s vlastníky, 

byla použita na provozní náklady, které jsou vyúčtovány stejným dílem na byt       

(§ 1180 odst. 2 OZ). Jedná se o kancelářské potřeby (9 241 Kč), drobný hmotný 

majetek do kanceláře (tiskárna a lednička – 10 479 Kč), drobné občerstvení      

(818 Kč), poplatky České pošty SIPO (10 035 Kč), poštovné (2 641 Kč), telefonní 

poplatky (45 786,22 Kč), pronájem sálu na shromáždění vlastníků (4 000 Kč), tisky 

pozvánek na shromáždění vlastníků (2 136,77 Kč), právní služby (51 100 Kč), 

zpracování účetní a bytové agendy (376 380 Kč), odměny společenství včetně 

sociálního a zdravotního pojištění (758 764 Kč) a bankovní poplatky snížené          

o přijaté úroky z běžného účtu (2 065,04 Kč). 

Celkem provozní náklady dosahují výše 1 273 446,03 Kč.   

Druhá část krátkodobých záloh, která se každým rokem vyúčtuje s vlastníky 

podle velikosti spoluvlastnických podílů, byla vydána na zpracování technické 

agendy (376 380 Kč) a na pojištění objektu (72 163 Kč).   

Vyúčtování zálohových plateb obdrželi všichni uživatelé jednotek                

k 30. 4. 2019. Ve vyúčtování byly uvedeny náklady objektu (u vlastníků snížené     

o výnosy ze společných prostor) ve výši 9 730 223,64 Kč. Na tyto náklady byly 
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použity vybrané zálohy ve výši 10 476 886 Kč. Celkově vykazujeme z vyúčtování 

zálohových plateb přeplatky ve výši 746 662,36 Kč, které, po případném započtení 

pohledávek, budou uživatelům vyplaceny nejpozději do 30. 6. 2019.  

Každý měsíc se z družstva na společenství převádějí zálohové platby za 

doposud nepřevedené jednotky. Za družstvo, jako jednoho z vlastníků, nejsou       

u společenství evidovány žádné dluhy ani přeplatky. K 31. 12. 2018 společenství 

vykazovalo přeplatky na zálohových měsíčních platbách a na vyúčtování těchto 

plateb ve výši 32 978 Kč a dluhy ve výši 32 128 Kč. Celkově tak je vykazován 

přeplatek ve výši 850 Kč. Největší dluh dosahuje výše 7 629 Kč. Všechny ostatní 

dluhy v celkové výši 24 499 Kč jsou do 6 tis. Kč. Dluhy z pronájmu společných       

a nebytových prostor dosahovaly výše 82 600 Kč (11 dlužníků) a přeplatky výše    

4 801 Kč. Celkově je z pronájmů společných a nebytových prostor vykazován dluh 

ve výši 77 799 Kč. Dluh z pronájmu střechy mobilním operátorům byl pouze jeden, 

který byl v lednu 2019 uhrazen.  

Protože příspěvky vlastníků jednotek na správu domu a pozemku nejsou 

předmětem daně podle § 18 odst. 2 písm. f) zákona o daních z příjmů, úroky 

z běžného účtu jsou zdaněny zvláštní sazbou daně z příjmů podle § 36 a jiné 

výnosy společenství nemá, nepodáváme za rok 2018 daňové přiznání k dani 

z příjmů právnických osob.   

Společenství je zařazeno mezi mikro organizace z hlediska zákona                  

o účetnictví a platných vyhlášek. Výkazy tj. rozvaha a výkaz zisku a ztrát jsou 

proto sestaveny ve zkráceném rozsahu.  

Navrhujeme schválit závěrku za rok 2018 s vyrovnaným hospodářským 

výsledkem.  

         
Bytové družstvo Cafourkova, IČ: 24727300 

předseda 
 

 
 
 

Mgr. Jan Holý      Zdeněk Kovářík   
místopředseda představenstva    předseda představenstva 
  

 

Zpracovala: 

Ing. Dana Podhrázská 
30. 4. 2019  


