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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 2020 
 

Ke konci roku 2020 bylo z družstevního vlastnictví do osobního vlastnictví 

převedeno celkem 177 jednotek. K 31. 12. 2020 mělo společenství včetně družstva 

178 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 2020 bylo uzavřeno s vyrovnaným hospodářským výsledkem     

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

poplatky uhrazeny z krátkodobých záloh, a tím došlo k vyrovnání nákladů a výnosů. 

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 2020 dosahuje výše 349 649 Kč.   

Z dlouhodobé přijaté zálohy bylo v roce 2020 uhrazeno celkem                         

1 513 476,10 Kč. Zhotovení STL řadu a přípojky bylo v ceně 183 314,60 Kč, oprava 

prasklé vodovodní přípojky stála 80 745 Kč a další instalatérské práce 64 132 Kč. 

Elektropráce 140 322,60 Kč. Oprava a servis oken, parapetů a lodžiových dveří 

189 265 Kč, oprava části lodžie 2 550,70 Kč a výměna radiátorů 20 435,50 Kč. Dále 

byly provedeny revize a posudky za 19 339,25 Kč, spoluúčast při vytopení bytů 

činila 5 000 Kč a za deratizací se vydalo 131 190 Kč. Napájecí jednotka pro digitální 
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systém stála 5 950,10 Kč a osvětlovací tělesa 26 484 Kč. Byla zpracována studie 

osvětlení za 20 570 Kč, statické vyjádření k tvaru stěnových panelů za 4 235 Kč        

a za servisní práce na zařízení CCTV bylo vydáno 25 649,35 Kč. Další větší náklady 

tvořily údržbářské práce prováděné na dohodu za 594 293 Kč.    

Tvorba dlouhodobé zálohy za rok 2020 byla 5 505 240 Kč. Zůstatek dlouhodobé 

přijaté zálohy  k 31. 12. 2020 je 21 479 837,76 Kč.  

Zůstatek pokladny ke konci roku 2020 činil 5 341 Kč, na běžném účtu v bance 

byl zůstatek 22 342 370,58 Kč. 

Část krátkodobých záloh, která 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 a odborné publikace (9 248,03 Kč), 

tonery (9 859,07 Kč), drobné občerstvení (119 Kč), poštovné (1 081 Kč), telefonní 

poplatky (28 031,76 Kč), úrazové pojištění (3 487 Kč), pronájem sálu na 

shromáždění vlastníků (4 400 Kč), tisky pozvánek na shromáždění vlastníků         

(825 Kč), poplatky SIPO (9 074,60 Kč), vyúčtování služeb (152,63 Kč), ověření 

podpisů (510 Kč), zpracování účetní a bytové agendy (376 380 Kč), odměny 

společenství včetně sociálního a zdravotního pojištění (757 276 Kč), oprava a servis 

sekačky (10 357 Kč), počítač s monitorem a programem Office (27 111 Kč), 

kancelářské židle a pracovní stůl (5 198 Kč), mikrovlnná trouba (1 199 Kč)  a 

bankovní poplatky (11 092,19). Tyto náklady byly snížené o přijaté úroky z běžného 

účtu (12 732,59 Kč). 

Celkem provozní náklady vyúčtované stejným dílem na byt dosahují výše 

1 242 668,69 Kč.   

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

podle velikosti spoluvlastnických podílů, byla vydána na instalatérské práce za         

14 927 Kč, na úklidové prostředky za 13 274 Kč, na nářadí za 4 440 Kč, na žárovky 

a zářivky za 4 634 Kč, na pilu za 699 Kč, na samolepky na rozvodnou skříň za     

1 646 Kč, na drobný materiál za 12 856,03 Kč, na zpracování technické agendy 

(376 380 Kč) a na pojištění objektu (72 163 Kč). Za revize hromosvodů včetně 

odstranění zjištěných závad a revize systému EZS bylo zaplaceno 15 604 Kč. 

Celkem provozní náklady vyúčtované podle spoluvlastnických podílů dosahují výše 

516 623,03 Kč.  

Vyúčtování zálohových plateb obdrželi všichni uživatelé jednotek  k 30. 4. 2021. 

Ve vyúčtování byly uvedeny náklady objektu (u vlastníků snížené o výnosy 

ze společných prostor) ve výši 10 107 223,51 Kč. Na tyto náklady byly použity 
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vybrané zálohy ve výši 10 818 065 Kč. Celkově vykazujeme z vyúčtování 

zálohových plateb přeplatky ve výši 710 841,49 Kč.  

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. 2020 společenství 

vykazovalo přeplatky na zálohových měsíčních platbách a na vyúčtování těchto 

plateb ve výši 34 786,50 Kč a dluhy ve výši 35 299 Kč (13 dlužníků). Celkově tak 

je vykazován dluh ve výši 512,50 Kč. Největší dluh dosahuje výše 14 481 Kč. 

Všechny ostatní dluhy v celkové výši 18 404 Kč nepřesahují na jednotlivce částku 

4 000 Kč. Dluh ve výši 2 414 Kč, který je splatný až 30. 6. 2021, je evidován za 

poplatek vlastníků po 30 až 40 korunách. Dluhy z pronájmu společných a 

nebytových prostor dosahovaly výše 106 022 Kč (10 dlužníků) a přeplatky výše          

3 536 Kč. Celkově je z pronájmů společných a nebytových prostor vykazován dluh 

ve výši 102 486 Kč. Dluhy z pronájmu střechy mobilním operátorům byly dva ve výši 

19 420 Kč, které byly počátkem roku 2021 uhrazeny.  

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 2020 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 2020 s vyrovnaným hospodářským 

výsledkem. Závěrka bude po schválení zveřejněna ve Sbírce listin u Městského 

soudu v Praze.  

         
Bytové družstvo Cafourkova, IČ: 24727300 

předseda 
 

 
Mgr. Jan Holý v. r.      Zdeněk Kovářík v. r.   
místopředseda představenstva    předseda představenstva 
  
 
Zpracovala: 
Ing. Dana Podhrázská 
19. 5. 2021  


