
Příloha k účetní závěrce 2017 

 

Název: BDTC7 Trávníčkova 1772-1776, bytové družstvo 

Zapsáno u Městského soudu v Praze – spisová značka Dr 6621 

Sídlo: Trávníčkova 1774, 155 00 Praha 5 

IČO: 276 24 463 

Právní forma: družstvo  

Den vzniku: 13.12.2006 

Statutární orgán ke dni 31.12.2017: 

Předseda představenstva: Mária Sokolovská, Trávníčkova 1773/23, 155 00 Praha 5 

Člen představenstva: Martina Čížková, Trávníčkova 1776/29, 155 00 Praha 5 

Člen představenstva: Vojtěch Žabka, Trávníčkova 1776/29, 155 00 Praha 5 

Kontrolní komise ke dni 31.12.2017: 

Předseda kontrolní komise: Jan Svojtka, Trávníčkova 1773/23, 155 00 Praha 5 

Člen kontrolní komise: Martina Matušková, Trávníčkova 1773/23, 155 00 Praha 5 

Člen kontrolní komise: Eliška Sadílková, Trávníčkova 1773/23, 155 00 Praha 5 

 

Účetní období: kalendářní rok 

Rozvahový den: 31.12.2017 

Způsob zpracování: účetnictví je vedeno u správce 

Úschova účetních dokladů: u daňového subjektu 

Základní členský vklad: 1.500 Kč 

Základní kapitál zapisovaný: 55.000 Kč 

Členská základna: 145 členů 

 

1. Způsob účtování:  

– výnosy družstva tvoří smluvní nájemné od nečlenů družstva (9 jednotek), nájemné z nebytových 
prostor, nájemné od členů BD, úroky z bankovních účtů, ostatní provozní výnosy (příspěvky od 
členů určené ke krytí nákladů spojených se správou BD a opravami a údržbou majetku BD) 

– náklady spojené se správou BD a opravami a údržbou domu a pozemku jsou účtované výsledkově 

– zálohy vybírané od družstevníků jsou účtované jako krátkodobé (zálohy na služby dle zákona 
č. 67/2013 Sb.) 

– příspěvky členů BD na opravy a údržbu majetku BD (tzv. fond oprav) a příspěvky na správu BD (tzv. 
provozní fond) jsou v souladu se stanovami BD účtované jako tvorba ostatních kapitálových fondů. 
V rámci závěrkových operací jsou fondy ve výši vygenerovaných nákladů rozpuštěné do ostatních 
provozních výnosů tak, aby mělo družstvo vyrovnaný rozpočet.  



– v roce 2015 byl v souladu se stanovami změněn způsob účtování o výše uvedených příspěvcích 
členů BD ve srovnání s předchozím obdobím, kdy byly tyto příspěvky účtované jako dlouhodobé 
zálohy. Na doporučení auditora byly zůstatky těchto výše uvedených fondů k rozvahovému dnu 
převedené zpět na dlouhodobé přijaté zálohy. Změnila se tak struktura zdrojů BD ve prospěch cizích 
zdrojů. 

– rozhodnutím Členské schůze ze dne 10.11.2016 bylo rozhodnuto o tom, že se další členské vklady 
nových členů BD převedou do fondu oprav. Způsob účtování tohoto fondu popsaný v předchozím 
odstavci měl za následek, že se v konečném důsledku promítnulo přijetí nových členů jako zvýšení 
cizích závazků namísto zvýšení vlastních zdrojů. 

– družstvo využívá možnosti neodepisovat svou budovu (§ 56 odst. 7 vyhl. č. 500/2002 Sb.) a 
odepisuje pouze poměrnou část odpovídající ploše pronajímané nečlenům družstva 

– účetní jednotka účtuje o předepsaných, nikoli skutečně přijatých zálohách na plnění poskytovaná 
v souvislosti s užíváním bytů a nebytových prostor. K rozvahovému dnu byly evidované dluhy na 
předpisech plateb na rok 2017 v celkové výši 18.716 Kč. O stejnou částku byly tedy ovlivněné touto 
odchylnou účetní metodou na straně pasiv krátkodobé závazky. 

V tomto účetním období bytové družstvo vložilo na Katastr nemovitostí prohlášení vlastníka, kterým 
byla budova rozdělená na jednotky dle zákona č. 89/2012 Sb. Členská schůze odsouhlasila převádění 
takto vymezených jednotek do osobního vlastnictví těch svých členů, kteří mají splacený další členský 
vklad a splněné všechny ostatní povinnosti vůči družstvu. Do konce roku 2017 bylo převedeno do 
osobního vlastnictví 105 jednotek z celkových 154 jednotek. Tato změna se projevila výrazným 
poklesem stálých aktiv účetní jednotky. 

Družstvo se stalo členem SVTC7 Trávníčkova 1772-1776, Praha, společenství vlastníků (IČ 06242481). 

 

2. Pohledávky 

pohledávky za nájemníky: 334.290,00 Kč 
poskytnuté zálohy provozní: 761.461,00 Kč 
ostatní pohledávky (služby do vyúčtování): 3.360.081,27 Kč 
jiné pohledávky:1 379.245,00 Kč 
Tato položka byla ve výkazech roku 2016 zahrnutá mezi krátkodobé pohledávky, v roce 2017 byla 
překlasifikovaná na pohledávku dlouhodobou v návaznosti na níže uvedený rozsudek. Za účelem 
srovnatelnosti údajů ve výkazech byla tato položka vykázána jako dlouhodobá pohledávka. 
 
Nově byly vytvořené opravné položky k nepromlčeným pohledávkám ve výši 101.955,10 Kč dle níže 
uvedeného časového kritéria: 

 
doba po 
splatnosti 

objem pohledávek tvorba OP výše OP 

do 6 měsíců 48 924,00 30% 14 677,20 

do 12 měsíců 79 845,00 50% 39 922,50 

do 18 měsíců 104 337,00 80% 83 469,60 

do 36 měsíců 133 734,00 100% 133 734,00 

celkem 366 840,00 271 803,30 

                                                           

1 Dne 14.března 2016 rozhodl samosoudce Obvodního soudu pro Prahu 4 o spáchání přečinu zpronevěry 

jednatelkou společnosti Účtárna CZ s.r.o. a uložil náhradu škody ve výši 379.245 Kč (52T 31/2016). 



3. Závazky 

dodavatelé: 59.827,66 Kč 
(BD neeviduje žádné závazky z obchodních vztahů po splatnosti) 
předepsané zálohy na úhradu služeb: 4.351.315,00 Kč 
závazky ze zaměstnaneckých smluv: 26.142,00 Kč 
dlouhodobé přijaté zálohy – jistoty z nájemních smluv: 28.141,00 Kč 
dlouhodobé přijaté zálohy – fond oprav: 18.725.587,75 Kč 
dlouhodobé přijaté zálohy – provozní fond: 40.300,47 Kč 
rezerva na mimořádné odměny orgánů BD: 187.557,00 Kč 
daň z příjmů: 51.870,00 Kč 
závazky z titulu dalších členských vkladů: 383.357,87 Kč 
náhrada nákladů při ukončení nájmu: 47.966,00 Kč 
ostatní závazky 10.440,00 Kč 
 

4. Úvěry 

bankovní úvěr (koupě domu)  
počáteční stav: 21.240.544,31 Kč 
splátky jistiny v účetním období: 13.584.674,75 Kč 
konečný zůstatek: 7.655.869,56 Kč 
 
V 01/2008 byl u ČSOB čerpaný úvěr na pořízení domu, bude splácen do dubna 2028. Na splácení 
jistiny privatizačního úvěru a nákladů úvěru se podílejí ti členové družstva, jejichž další členský podíl 
není plně splacený. Členové družstva mají možnost doplatit další členský vklad kdykoli, avšak na 
nákladech úvěru se podílejí vždy do konce pololetí, ve kterém DČV splatí (banka umožňuje 
mimořádnou splátku úvěru pouze ke konci června a ke konci prosince). 

V 06/2017 byla členy BD provedená mimořádná splátka úvěru ve celkové výši 12.344 tis. Kč za účelem 
splacení dalších členských vkladů a následného převodu jednotek do osobního vlastnictví. 
V 12/2017 pak byla provedená ještě další mimořádná splátka úvěru ve výši 376 tis. Kč. 
Pravidelná anuitní splátka úvěru se tak od 01/2018 snížila na 71.933,11 Kč. 

5. Dlouhodobý majetek 

BD vlastní spoluvlastnický podíl na pozemku v hodnotě 1.006 tis. Kč a jednotky v budově, která je 
jeho součástí, v hodnotě 22.826 tis. Kč. Dlouhodobý majetek byl oceněný pořizovací cenou dle §47 
vyhlášky 500/2002 Sb.  

Odpisy jsou v odpisovém plánu stanovené jako rovnoměrné, doba odpisování byla stanovená 
v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů na 30 let. Účetní jednotka odepisuje pouze 
jednotky pronajímané nečlenům družstva, a to ve výši daňových odpisů. 

Družstvo pořídilo pro potřeby své správy počítač a tiskárnu v celkové hodnotě 38 tis. Kč. Odpisový 
plán tohoto drobného dlouhodobého hmotného majetku byl vytvořený jako rovnoměrný na 24 měsíců. 

 
6. Osobní náklady 
BD zajišťuje úklid domu a pozemku, drobnou údržbu domu, kontrolu výtahů a správu webových 
stránek prostřednictvím svých zaměstnanců (členů BD), se kterými jsou uzavřené dohody o provedení 
práce. Celkové mzdové náklady z titulu DPP činí 386 tis. Kč. 

Členové orgánů BD jsou za výkon funkce odměňování na základě usnesení ČS ze dne 1.7.2015. 
Celkové mzdové náklady z titulu odměn za výkon funkce činí 229 tis. Kč. Dohadně byl do ostatních 



provozních nákladů zaúčtovaný nárok na mimořádné odměny za období 01-11/2017 ve výši 224 tis. 
Na dosud nevyplacené mimořádné odměny za období 07-12/2016 byla vytvořená rezerva. 

Průměrný roční přepočtený počet pracovníku činí 0. 

 
 

7. Významné události, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení 
účetní závěrky 
 

V lednu 2018 došlo ke změně v orgánech družstva. 

V lednu 2018 BD poskytnulo společenství vlastníků zápůjčku ve výši 1.041.051,00 Kč. Zápůjčka je 
úročená mírou 4% p.a. a je splatná spolu s úroky 31.1.2020. 

7.2.2018 byl v Katastru nemovitostí provedený s právními účinky k 16.01.2018 zápis o změně 
vlastnictví dalších tří jednotek.  

Dne 21.4.2018 bylo zpracováno vyúčtování záloh přijatých na úhradu služeb roku 2017 a došlo 
ke kompenzaci ostatních pohledávek a krátkodobých přijatých záloh ve výši 3.360 tis. Kč. 

 

Závěrečné prohlášení 

Účetní závěrka byla sestavená dle zákona 563/1991 Sb. o účetnictví a navazujících předpisů 
upravujících účetnictví podnikatelů, zvláště pak dle vyhlášky 500/2002 Sb. a dle Českých účetních 
standardů. 

V příloze jsou rozvedené pouze ty položky, pro které má účetní jednotka náplň. 

 
 
 
V Praze dne 13.06.2018 zpracovala: 
Markéta Masojídková 
 
 
Za BD schválili: 
 

………………………………………………    ……………………………………………… 
 
 


