
Společenství pro dům 2776, Tábor 

VNITŘNÍ SMĚRNICE č.1/2017
k doplnění stanov společenství pro oblast hospodaření a vedení účetnictví 

I. Účetnictví
1. Účtový rozvrh
Společenství vede účetnictví podle zákona 563/1991 Sb. o účetnictví. V základu vychází z účtové osnovy pro 
nevýdělečné organizace. Vychází z Vyhl. č. 504/2002 Sb. a ze Sdělení MF č.j.281/55 462/2002 a násl.

účt. tř. 2 
211, 221, 261 
účt. tř.3 
311, 314, 315, 321, 324, 325, 341, 342, 345, 346, 348, 378, 379, 381, 383, 384, 385, 388, 389 
účt. tř. 5 (náklady) 
501, 502, 511, 512, 518, 521, 523, 524, 525, 538, 544, 549, 582, 591 
účt. tř. 6 (výnosy) 
641,642,644,648,649,682 
účt. tř. 9  
911,931,932,951,955,959 (výsledek hospodaření, dlouhodobé zálohy, půjčky) 
961,962,963 (závěrkové účty)  
972,973 , 974, 999 (podrozvahové účty) 

Pozn. 
(poslední dvojčíslí xx u analytických účtů označuje číslo bytové jednotky – 01 až 32) 

2. Způsoby účtování
Vlastníci byt. jednotek zasílají měsíčně platby (v termínu splatnosti  a ve výši, kterou po projednání orgány 
společenství sděluje vlastníkům výbor písemně formou předpisu plateb) jednou souhrnnou částkou na bankovní 
účet společenství (s var. symbolem 2776 a čísla jednotky). Tato částka je následně rozdělena a zaúčtována dle 
následujících kritérií:

a) příspěvek na správu domu a pozemku se účtuje (311 1xx/ 955 1xx dlouhodobé přijaté zálohy. Na konci
účetního období jsou náklady na správu domu vyúčtovány proti přijatým zálohám od jednotlivých vlastníků
(955/5..). Zůstatek je rozdělen dle podílů na společných částech domu.  Pokud vlastníci nerozhodnou jinak,
přeplatek se nevrací a převede do dalšího období jako dlouhodobá záloha (DZ).

b) zálohy na služby spojené s užíváním bytu se účtují na analytické účty 311 1xx/ pohledávky a 324 1 xx přijaté
zálohy. Na konci účetního období jsou náklady rozúčtovány na jednotlivé vlastníky a vyúčtovány do výnosů
proti přijatým zálohám (324…/649…) a přeplatky  (nedoplatky) vypořádají do 7 měsíců od skončení
zúčtovacího období.

c) příspěvek na splátku rekonstrukce (a nákladů na úvěr SVJ) hradí vlastníci, kterými společenství umožnilo
splácet ( 20 vlastníků má uzavřenu  s SVJ smlouvu o uznání dluhu a  spl. kalendáři)  se účtuje na analytické účty
311 2xx. Použijí se na splácení úvěru společenství.

Náklady spojené se správou domu a náklady na služby se účtují na účtech 5. účtové třídy. 

Úroky z běžného účtu se účtují na účet 644 a tvoří zisk  (931…). Dle usnesení shromáždění je tento zisk po 
skončení zúčtovacího období převeden na účet 911 a bude použit na správu domu. 

3. Oběh a přezkušování účetních záznamů

- faktury přijaté od jiného dodavatele, výpisy z účtu a pokladní doklady předseda
výboru a pověřený člen SVJ (1x měsíčně, úhrada dle splatnosti přes EB)

- výběr z běžného účtu, výběr z pokladny SVJ, příkaz k úhradě (dle potřeby)
předseda nebo místopředseda výboru

- elektroické bankovnictví (EB)
předseda výboru (dle potřeby, výpisy 1x měsíčně)

- odměny členů statutárních orgánů dle rozhodnutí shromáždění
předseda výboru (1x měsíčně přes  EB u KB)



- odvody daní
předseda výboru (zálohy 1x měsíčně, vyúčtování po ukončení zúčt.  období )

- účetní závěrka a daňové přiznání
výbor (po ukončení zúčt. období , ÚZ schvaluje nejbližší shromáždění)

- úvěrová smlouva
předseda a místopředseda výboru (splátky do 15.dne v měs.)

4. Podpisové vzory
a) osob oprávněných disponovat peněžními prostředky SVJ jsou uloženy u smlouvy o běž.účtu
předseda a místopředseda

b) elektronický podpis (včetně přístupu do el.bankovnictví KB)
předseda

c) datová schránka ID: 762hpfp
všichni členové výboru

5. Účetní závěrka (ÚZ)
(dle Vyhl. 504/2002 Sb.)
- rozvaha, výkaz zisků a ztrát a příloha k ÚZ
výbor  (po ukončení úč. období předkládá shrom. ke schválení  a  následně odešle do sb. listin
vedené v rejstříku SVJ)

6. Inventarizace majetku a dokladů
(§ 29 a § 30 zák. 563/91 Sb. o účetnictví)
- dokladová
(1x ročně předseda, pověřený člen SVJ nebo komise určená shrom.)

7. Ostatní
pro potřeby zpracování účetnictvi se vedou os. údaje nezbytné pro zajištění služeb spojených
se správou domu a identifikaci vlastníků tedy:
jm. a příjmení, podíl na SČD, číslo BÚ a var.symb. ve tvaru 2776 a číslo BJ pro fin. transakce.
Originální data jsou uložena (zabezpečena) v bytě  u předsedy (v listinné i elektronické
podobě)



II. Hospodaření  (čl. XIII Stanov) 
 

a) Stanovení výše příspěvku na správu domu podle podílu na společných částech domu 

Ze struktury (fixních) výdajů za minulá období a odhadovaného vývoje cen je nutné pro zajištění správy domu 
přispívat částkou minimálně 0,45 Kč/podíl.(= 4,50 Kč/m2 podlahové plochy. Na opravy a investice do 25 tis pak 
1 Kč, do 100 tis. 4 Kč/m2).  Jako rezervu je vhodné počítat cca 15-20%. Na základě zpracovaného Plánu 
hospodaření a správy domu pak shromáždění změní nebo ponechá v dosud stanovené výši částku připadající na 
1/20584 (jednotkový podíl). Výše měsíčního platby se vlastníkům vypočte jako násobek ceny za jeden podíl a 
velikosti spoluvlastnického podílu na společných částech domu (výsledek se zaokrouhlí na celé koruny; jednotka 
podílu 1/20584 odpovídá 0,1 m2 podlahové plochy. V domě jsou čtyři typy bytů A,B,C,D. Je-li stanovena částka 
1Kč za podíl (= 10Kč/m2)  je výpočet následující pro byty A,D o velikosti podlahové plochy 71,6 m2 činí 
měsíční příspěvek 716,-Kč, pro B: 42,9 m2 je 429,-Kč a pro C 71,2 m2 to je 712,-Kč) 

b) Stanovení výše záloh na služby 

Pokud v BJ nedochází k podstatným změnám (např. v počtu osob pro spotřebu vody) je základem pro stanovení 
(minimální) měsíční zálohy 1/12-tina spotřeby v minulém zúčtovacím období. Tuto částku si může vlastník 
upravit tak, aby byla vytvořena určitá rezerva (10-15%) pro neočekávané změny během roku a nedocházelo pak 
k neúměrným nedoplatkům či přeplatkům. Pokud některé služby vl.BJ neodebírá, zálohy neplatí. Nebude-li 
umožněn v plánovaném (náhradním) termínu odečet spotřeb v BJ anebo nebude nahlášena včas závada na 
měřidle (ERTN, SV a TUV), bude proveden pro BJ náhradní (znevýhodněný). výpočet dle Vyhl. 269/2015 Sb. 

c) Předpis plateb, splatnost a vymáhání dluhu 

Výši částek a den splatnosti sděluje vlastníkům jednotek výbor (písemně – formou předpis plateb viz vzor). 

Předpis příspěvků na spr. domu a záloh na služby spojené s užíváním bytových jednotek 

s platností od 01.01.2017 

Číslo BJ: 
 

VZOR     

Služba Původní Změna Nový Pozn. 
Elektřina spol. částí domu 35 10 45   
Kabelová televize - příspěvek 120 0 120   
SV (vodné, stočné, PS) 450 -50 400   
TUV (ohřev, vodné, stočné) 750 -150 600   
Teplo - vytápění 1 800 -800 1000   
Kontrola plyn. spotřebičů 15 0 15   

Další služba 0 0 0   
Služby celkem 3170 -990 2180   

Splátka rekonstrukce (smlouva) 1 357 Kč  1 357 Kč 1,9056Kč/podíl 

Příspěvek na správu domu a pozemku 712 Kč  712 Kč 1,00 Kč/podíl 
Platba na účet SVJ celkem (měsíčně) 5 239 Kč -990 Kč 4 249 Kč do 20. dne v měs. 

Pozn: Za opožděné platby (více než 10 dní po splatnosti) bude SVJ vymáhat poplatek z prodlení.  

 

d) Vymáhání dluhu 
V případě neúplné platby nebo jejím opoždění o více než 10 dní je statutární orgán povinen upozornit písemně 
člena společenství na vzniklý dluh a vyzvat jej k úhradě. Pokud vyzvaný nereaguje (nepodá vysvětlení a 
nenavrhne řešení) a neuhradí dlužnou částku ani do následující splatnosti (zpravidla do 20. dne v měsíci), 
přistoupí statutární orgán k vymáhání dluhu soudní cestou – podáním žaloby na zaplacení dlužné částky včetně 
úroků z prodlení a nároku na úhradu veškerých nákladů spojených s vymáháním dluhu (soudní poplatek, právní 
zastoupení společenství apod.). Obdobně statutární orgán postupuje i v případě, že je s dlužníkem uzavřena 
smlouva o uznání dluhu a splátkovém kalendáři a dojde k prodlení (dle podmínek smlouvy). O vymáhání budou 
informování členové společenství. 
 
 



e) Pravidla pro stanovení výše záloh na služby spojené s užíváním jednotek, příspěvku na správu domu a
jejich rozúčtování od 1. 1. 2017  (schváleno usnesením shromáždění dne  28.11.2016)

Služby spojené s užíváním 
bytových jednotek (BJ) 

Pravidla stanovení zálohy, 
příspěvku Pravidla rozúčtování 

Splatnost je do 20. dne v měsíci 
na BÚ společenství 

Vyúčtování za uplynulý rok musí 
být předáno do 30.4. Splatnost 
pohled. a závazků je do 31.7. 

Teplo - vytápění (T) 
dodávku tepla upravuje právní předpis 1), a sml 
s dodavatelem tepla (BYTES). Pro potřeby rozúčtování 
SVJ rozhodne o poměru základní (ZS) a spotřební složky 
(SS), upraví koeficienty (dle poloh BJ). Odečet a 
rozúčtování zajištuje dle smlouvy (CopTherm) 

Výše měsíčních záloh se stanoví 
na základě obvyklých spotřeb v 
min. období (1/12 plus rezerva 

cca 10-15%). Během roku může 
dojít k úpravě zejména v případě, 

změní-li se v BJ počet osob a 
z důvodu aby nedocházelo 

k nadměrným nedoplatkům či 
přeplatkům. 

% poměr ZS/SS je 40/60, tedy 
40% nákladů se rozúčtuje 
vlastníkům dle započitatelné PP a 
60% dle redukovaných náměrů 
ERTN 

Teplá užitková voda (TUV) 
upravuje právní předpis 1) Pro ohřev stanovuje ZS 30% a 
SS 70% nákladů na teplo. Pro SV spotřebovanou.na 
ohřev TUV je SS 100 % nákladů (náměr v DPS). 

30% nákladů se rozúčtuje dle 
podl. plochy (PP) a 70% 
poměrně dle náměrů měřidel v BJ 

Studená voda (SV) a odvod odpadních vod 
(vodné – stočné) 
Náklady jsou tvořeny pevnou částkou za fakturační 
měřidlo (FM) a částkou za spotřebovanou vodu (a odvod 
odpadních vod) dle smlouvy (ČEVAK) 

Pevná složka nákladů (za FM) se 
rozúčtuje dle PP, náklady na 
spotř. vodu a stočné se rozúčtují 
poměrně dle náměrů měřidel v BJ 

Odečty a ověření měřidel vody a přístrojů ERTN 3)

(odečet ERTN je součástí smlouvy s CoopTherm)  
součástí celkové zálohy na teplo a 
vodu (rezerva) 

3) Náklady se rozúčtují podle
počtu kusů instalovaných v BJ

Elektřina (EL) pro společné prostory (osvětlení, výtah, 
vzduchotechnika, zvonky) 

byty 1+1  25,- Kč/měs. 
byty 3+1  40,- Kč/měs. 

3) Náklady se rozúčtují dle
spoluvl. podílů

Kabelová TV (TV) – základní programová nabídka dle 
kolektivní smlouvy s NEJ.cz 

119,-Kč/měs. 
platí připojené BJ ve stejně výši 

3) náklady se rozdělí na každou
přípojku BJ stejně

Kontrola plynových spotřebičů 
(neplatí byty 1+1) 

20,-Kč /měs. 
platí BJ které mají plyn. spotř. 

3) dle fakturované ceny na každý
kontrolovaný spotř. stejně

Finanční služba („splácení rekonstrukce domu 
formou měs splátek“) – využívá 20 vlastníků (smlouvy) 
(náklady rekonstrukce a úroky z úvěru) 
SVJ z těchto prostředků splácí úvěr SFRB (smlouva)  

3) základem příspěvku je poměrná část měsíční anuitní splátky SVJ a
činí 1,9056 Kč/podíl
(byt 3+1 s halou 1 364,- 3+1 menší 1 357,- a byt 1+1 818,- Kč)
Platby probíhají dle spl. kalendářů a smluv se splácejícími.

Výtah součást správy domu, nerozúčtovává se samostatně. 

Běžný úklid (chodby, schodiště sklepy, sušárna) 3) provádí se svépomocí dle rozdělovníku, nerozúčtovává se 

Správa domu a pozemku Výše měsíčního příspěvku 
(splatnost do 20. dne v měsíci) 

Pravidla 

Upravuje právní předpis 4), 5)  a 3)

Výši příspěvku připadající na 1 podíl určí shromáždění. 

dle spoluvlast. podílů 3) 
1,-Kč za 1/20584 

 (tedy 10,- Kč/m2 PP) 
byt 3+1 s halou  716 Kč 
byt 3+1 menší    712 Kč 
byt 1+1               429 Kč 

Nerozúčtovává se. 
Zůstatek a stejně tak úroky z BÚ 
se vlastníkům nevrací, převedou 
se do násl. roku. 3) 
Jejich výše se sdělí vlastníkům 
s vyúčt. služeb, použijí se na 
správu domu v dalším období. 

1) Vyhl. 269/2015 Sb.(o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody)
2) Zák. č. 67/ 2013 Sb. (poskytování plnění spojených s užíváním bytů), změny dle Zák. č.104/2015 Sb.
3) Stanovy společenství, usnesení shromáždění, prohlášení vlastníka
4) Zák 89/2012 Sb (občanský zákoník)
5) Vyhl.366/2013 Sb.(záležitosti související s bytovým spoluvlastnictvím)

Upozornění: Nebude-li umožněn v plánovaném (náhradním) termínu odečet spotřeb v BJ nebo nebude nahlášena včas závada 
na měřidle (ERTN, SV a TUV), bude proveden pro BJ náhradní (znevýhodněný) výpočet. 1) 

Vnitřní směrnice je zpracovaná v souladu se stanovami společenství. Schválená a podepsané 
statutárním orgánem je závazná pro osobu pověřenou vedením účetnictví i pro všechny členy SVJ. 
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