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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 2021 
 

Ke konci roku 2021 bylo z družstevního vlastnictví do osobního vlastnictví 

převedeno celkem 185 jednotek. K 31. 12. 2021 mělo společenství včetně družstva 

186 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 2021 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 2021 dosahuje výše 344 496 Kč.   

Z dlouhodobé přijaté zálohy bylo v roce 2021 uhrazeno celkem                         

1 834 507,44 Kč. Jednalo se o tyto náklady: rohože 139 748 Kč a montáž čistících 

rohoží ve vestibulu 85 864,75 Kč, servisní práce a materiál na bezpečnostní systém 

14 600,40 Kč, žárovky a samolepky 12 499,30 a nákup průmyslového vysávače 

5 549 Kč. Instalatérské práce, zejména výměny uzávěrů studené a teplé vody 

24 282,25 Kč, oprava výtahů 183 701,01 Kč, elektropráce 81 847 Kč a topenářské 

práce 19 838 Kč. Oprava, servis a údržba oken a  parapetů 137 854,30 Kč, požární 
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ventil 8 625 Kč, montáž 4 kusů automatických pohonů dveří GEZE 241 490,80 Kč, 

projektová dokumentace na přístřešky na kontejnery 32 307 Kč a oprava sekačky 

1 816 Kč. Dezinsekční práce byly provedeny za 35 090 Kč. Dále byly provedeny 

revize a posudky (požární vodovody, suchovody, záložní zdroje pod.) za 43 676,04 

Kč a za servisní práce na zařízení CCTV a na zařízení PSZTS bylo vydáno 

12 985,19 Kč. Mimořádný odpad byl zlikvidován za 21 901 Kč. Dále byla provedena 

projektová dokumentace a kompletní inženýrská činnost na výstavbu kotelny za 

98 663,40 Kč. Další větší náklady tvořily údržbářské práce prováděné na dohodu za 

632 169 Kč.    

Tvorba dlouhodobé zálohy za rok 2021 byla 5 505 240 Kč. Zůstatek dlouhodobé 

přijaté zálohy  k 31. 12. 2021 je 25 150 570,32 Kč.  

Zůstatek pokladny ke konci roku 2021 činil 98 Kč, na běžném účtu v bance byl 

zůstatek 25 411 457,89 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 (5 397,24 Kč), 

drobné občerstvení (1 035,90 Kč), poštovné (1 894 Kč), telefonní poplatky 

(21 977,76 Kč), úrazové pojištění (2 815 Kč), pronájem sálu na shromáždění 

vlastníků (2 800 Kč), zdravotní prohlídky (1 160 Kč), vyúčtování zálohových plateb 

(720,11 Kč), poplatky SIPO (8 850,20 Kč), zpracování účetní a bytové agendy 

(376 380 Kč), odměny společenství včetně sociálního a zdravotního pojištění       

(705 363 Kč) a bankovní poplatky (12 047,83). Tyto náklady byly snížené o přijaté 

úroky z běžného účtu (13 057,04 Kč). 

Celkem provozní náklady vyúčtované stejným dílem na byt dosahují výše 

1 127 384 Kč.   

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

podle velikosti spoluvlastnických podílů, byla vydána na úklidový materiál a 

respirátory v částce 10 191,58 Kč, na nářadí za 2 175,05 Kč, na zdroj 2 890 Kč, na 

žárovky a zářivky za 1 186,76 Kč, na klíče za 2 200 Kč, na drobný materiál za 9 102 

Kč, na zpracování technické agendy (376 380 Kč) a na pojištění objektu (72 163 

Kč). Celkem provozní náklady vyúčtované podle spoluvlastnických podílů dosahují 

výše 476 288,39 Kč.  

Vyúčtování zálohových plateb obdrželi všichni uživatelé jednotek  k 30. 4. 2022. 

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

ze společných prostor) ve výši 10 589 851,29 Kč. Na tyto náklady byly použity 
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vybrané zálohy ve výši 10 852 753 Kč. Celkově vykazujeme z vyúčtování 

zálohových plateb přeplatky ve výši 262 901,71 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. 2021 společenství 

vykazovalo přeplatky na zálohových měsíčních platbách a na vyúčtování těchto 

plateb ve výši 96 443,50 Kč a dluhy ve výši 71 046 Kč (12 dlužníků). Celkově tak 

je vykazován přeplatek ve výši 25 397,50 Kč. Největší 4 dluhy dosahují výše            

19 602 Kč, 14 520 Kč, 9 453 Kč a 6 302 Kč. Všechny ostatní dluhy v celkové výši 

21 169 Kč nepřesahují na jednotlivce částku 5 000 Kč. Dluhy z pronájmu 

společných a nebytových prostor dosahovaly výše 78 770 Kč (10 dlužníků) a 

přeplatky výše 2 272 Kč. Celkově je z pronájmů společných a nebytových prostor 

vykazován dluh ve výši 76 498 Kč. Dluhy z pronájmu střechy mobilním operátorům 

byly dva ve výši 31 060 Kč, z toho jeden dluh ve výši 19 000 Kč byl celý uhrazen 

počátkem roku 2022 a z druhého dluhu byla uhrazena pouze částka 1 860 Kč.         

Na zbývající částku ve výši 10 200 byla zaslána upomínka.   

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 2021 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 2021 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 
14. 4. 2022  


