
12) Návrh na změnu správního příspěvku na činnost družstva a odměny 
družstva pro společenství vlastníků za správu domu a pozemku a změna 
směrnice č. 118/2015 ze dne 28.5.2015 

 
Tabulka v příloze ukazuje vývoj výnosů družstva u střediska správa za vybrané roky 

v období let 1997 až 2015 a pro porovnání je v ní uveden v řádku 15 i celkový vývoj nákladů. 
Z tabulky je zřejmý pokles výnosů závislých na úrokových sazbách, a to zejména v roce 
2014 a 2015. V posledních dvou sloupcích je vyčíslen pokles příjmů v těchto letech 
v porovnání s rokem 2013. Propad příjmů v roce 2014 činil 1 570,2 tis. Kč a v roce 2015 
dokonce 2 220,1 tis. Kč. Tyto výpadky byly tlumeny jednak snížením nákladů, ale i použitím 
rezerv, které byly v minulosti pro takovýto případ vytvořeny, a to zejména z mimořádných 
výnosů z prodeje bytů. Výše rezerv se však snižuje a nedá se ani předpokládat, že by 
v nejbližších letech vzrostly úrokové sazby a tím i finanční výnosy. Do zdrojů družstva jsou 
již zapojeny i výnosy z pronájmu areálu, které mají s ohledem na cenu pronájmu 
nebytových prostor ve městě stagnující tendenci a nelze ani zde počítat s nějakým 
nárůstem. Představenstvo družstva rozhodlo o minimalizaci nákladů především dočasným 
omezením investic do oprav objektů v areálu družstva.  
  Po zvážení všech možností rozhodlo představenstvo předložit na shromáždění 
delegátů návrh na změnu výše správního příspěvku na činnost družstva. Naposledy se 
zvýšením příspěvku zabývalo shromáždění delegátů na svém zasedání dne 5.5.2008. Tehdy 
bylo schváleno celkové navýšení příspěvku o 33,- Kč/měsíc a byt s tím, že pro zmírnění 
dopadu bylo toto navýšení rozděleno do tří po sobě jdoucích let po 11,- Kč/měsíc a byt. 
Zvýšení pak proběhlo k 1.1.2009 a k 1.1. 2010 s tím, že s ohledem na příznivý ekonomický 
vývoj již navýšení k 1.1.2011 z rozhodnutí představenstva nedošlo. Takže od roku 2008 
došlo k navýšení příspěvku celkem o 22, - Kč/měsíc a byt, což ke konci roku 2015 znamená 
průměrné roční navýšení o 3,143 Kč/měsíc a byt. 
 

Představenstvo družstva předkládá delegátům tyto dvě varianty na zvýšení 
správního příspěvku na běžnou správní činnost družstva takto: 
 

Varianta I. 
Stanovení správního příspěvku u členů družstva - nájemců družstevních bytů a členů 
družstva - vlastníků jednotek ve výši 157,- Kč/měsíc a byt (jednotku) s účinností od 
1.6.2016. 
Současně by byla stanovena odměna družstva za zajištění správy domu a pozemku pro 
společenství vlastníků ve výši 157,- Kč/měsíc a bytovou jednotku včetně daně z přidané 
hodnoty (dále jen DPH) s účinností od 1.6.2016. 
  

Většina nájemců i vlastníků již dnes tuto částku platí. Družstvo provádí správu 
většinou pro společenství vlastníků na základě smlouvy o správě, a protože se jedná o 
smlouvu mezi dvěma právnickými osobami, odvádí z takto vybrané částky DPH. Vzhledem 
k tomu, že se v letošním roce změnil výklad povinnosti odvádět DPH, nebude se tato 
odvádět již automaticky za všechny družstevní byty (jednotky), ale pouze za část jednotek. 
Současně se ale změní i výše odpočtu daně na vstupu, takže vedle vyššího příjmu je nutné 
počítat i se zvýšením nákladů. V celkovém saldu ale předpokládáme, že by celkový výnos 
z tohoto titulu mohl vzrůst o 800 až 1 000 tis.Kč za rok. Předpokládáme podání daňových 
přiznání, na základě kterých by odvedená DPH za roky 2013, 2014, 2015 měla být družstvu 



vrácena, což by mělo družstvu přinést dalších 1,6 až 2 mil. Kč. O tyto finanční prostředky 
bychom navýšili ostatní rezervu na stabilizaci poplatků za správu bytových domů k pokrytí 
výpadků v příjmech v dalším období tak, abychom nemuseli jednorázově zvyšovat správní 
příspěvek na činnost družstva, resp. odměnu družstva za správu domu a pozemku pro 
společenství vlastníků. Tato varianta by znamenala navýšení správního příspěvku 
především pro nájemce družstevních bytů a vlastníky jednotek v malých bytovkách, za 
které se nyní neodvádí DPH. Správní příspěvek na činnost družstva, resp. odměna družstva 
za správu, tedy činí 132,- Kč/ měsíc a byt (bytovou jednotku) a v případě garáže dalších 5,- 
Kč/ měsíc a garáž. Výše uvedený návrh i u nich předpokládá jednotnou platbu ve výši 157,- 
Kč/měsíc a byt (bytovou jednotku) bez ohledu na garáž. Navýšení by měsíčně u těchto 
bytů (bytových jednotek) dělalo 25,- Kč, respektive 20,- Kč u bytů (bytových jednotek) 
s garáží.  

Je třeba zdůraznit to, že tato varianta vychází ze současného stanoviska k odvodu 
DPH. Pokud by v budoucnu došlo ke změně výkladu či právní úpravy a musela by se 
odvádět DPH ze všech družstvem spravovaných bytů (jednotek v rámci společenství 
vlastníků), bude se muset družstvo znovu vrátit k řešení výše správního příspěvku na 
činnost družstva, resp. odměny družstva za zajištění správy domu a pozemku. 

 
 
Varianta II. 

Stanovení správního příspěvku u členů družstva - nájemců družstevních bytů nebo členů 
družstva - vlastníků bytových jednotek ve výši 157,- Kč/měsíc a byt (jednotku) 
s účinností od 1.1.2017. 
Současně by byla stanovena odměna družstva za zajištění správy domu a pozemku pro 
společenství vlastníků ve výši 157,- Kč/měsíc a bytovou jednotku plus DPH (aktuálně ve 
výši 21%), tj. celkem 190,- Kč/měsíc a bytovou jednotku s účinností od 1.1.2017. 

 
 Jedná se o navýšení správního příspěvku měsíčně pro členy družstva - nájemce 
nebo vlastníky o 25,- Kč s tím, že u nečlenů družstva - vlastníků jednotky v rámci 
společenství vlastníků by to znamenalo odměnu družstva za správu domu a pozemku 
včetně DPH ve výši 190,- Kč/měsíc a jednotku. Tato změna by měla družstvu přinést 
necelých 1,35 mil Kč a pokryla by část výpadku ve finančních výnosech, avšak až od roku 
2017. Případná ztráta roku 2016 by byla dokryta z nedělitelného fondu družstva. 
 
 Představenstvo družstva se zabývalo na svých zasedáních problematikou 
zvýšení správního příspěvku na činnost družstva a odměny družstva za zajišťování 
správy domu a pozemku pro společenství vlastníků a doporučilo delegátům schválit 
řešení dle Varianty I., která znamená jednotnou výši jak pro nájemce, tak i pro 
vlastníky, a schválit změnu Směrnice č. 118/2015 dle návrhu níže. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Návrh usnesení:   
 
Shromáždění delegátů schvaluje: 

Změnu směrnice č. 118/2015 Zásady pro určování běžné a jiné správní činnosti a 
stanovení příspěvků a poplatků na činnost družstva takto: 
 

1. Text Čl. 1  bod 1. se doplňuje tak, že za slova „ družstevního nebytového 
prostoru“ a před slova „(dále jen „bydlící členové“)“ se vkládá nový text: 
„či vlastníky jednotky v domě ve správě družstva“ 

 
2. Za poslední větu textu Čl. 1  bod 3. se doplňuje nový text: 

„Vymezení činností v příloze ve vztahu k družstevnímu bytu či družstevnímu 
nebytovému prostoru se obdobně použije i ve vztahu k jednotce ve vlastnictví 
člena družstva, která se nachází v domě ve správě družstva.“ 
 

3. Text Čl. 3  bod 2. se vypouští a tento nově zní: 
 

2. Tyto zásady neupravují: 
a) úroky z prodlení za opožděné zaplacení nájemného družstevního bytu či 
družstevního nebytového prostoru a za opožděné placení záloh (či jejich 
vyúčtovaných nedoplatků) na plnění spojená či související s jejich užíváním (služby). 
Tato příslušenství řádně a včas nezaplacených jistin dluhu se stanovují podle stanov 
družstva příp. podle obecně závazných předpisů. 
b) úroky z prodlení za opožděné zaplacení příspěvku na zajištění provozu a správy 
domu, nájemného z pronájmu nebytových prostorů a ostatních prostor a za 
opožděné placení záloh (či jejich vyúčtovaných nedoplatků) na plnění spojená či 
související s jejich užíváním (služby). Tato příslušenství řádně a včas nezaplacených 
jistin dluhu se stanovují podle dohody smluvních stran, stanov, příp. podle obecně 
závazných předpisů. 
 c) úroky z prodlení při neplnění závazků člena řádně a včas uhradit plnění na členský 
vklad či dodatečný členský vklad, plnění na uhrazovací povinnosti či jiné finanční 
plnění vůči družstvu.  
d) poplatky k úhradě nákladů družstva spojené s realizací převodů družstevních bytů 
či družstevních nebytových prostorů do vlastnictví členů. Tyto poplatky upravují 
zásady převodů družstevních bytů, resp. družstevních nebytových prostorů do 
vlastnictví členů. 
e) správu nemovitostí areálu včetně pozemků družstva a realitní činnost družstva. 
 

4. Do textu Čl. 4 se do bodu 3. vkládá tento nový text: 
„ Změna této směrnice byla schválena shromážděním delegátů dne 26.5.2016 a 
téhož dne nabývá účinnosti.“ 
 

5. Text Přílohy č. 1 bod 1. druhé odrážky v rozsahu slov: „ – předsedy družstva,“ se 
vypouští. 
 

6. Text Přílohy č. 1 bod 3. čtvrté odrážky v rozsahu slov: „ nebo předsedy družstva,“ 
se vypouští. 



  
7. Text stávající Přílohy č. 3 se vypouští a nahrazuje se tímto novým textem: 

 
Příloha č.3 

Stanovení správních příspěvků na činnost družstva 
   
Na základě čl. 2 odst. 2. písm. a) Zásad pro určování běžné a jiné správní činnosti a 
stanovení příspěvků a poplatků na činnost družstva, schválených shromážděním delegátů 
dne 28.5.2015 v platném znění se stanoví  správní příspěvky bydlících i nebydlících členů 
družstva za běžnou správní činnost družstva (Čl. 1 odst. 1. Zásad a přílohy č.1), spojenou 
zejména se správou užívaných bytů či jednotek členy družstva takto: 
 
1. Správní příspěvky na běžnou správní činnost družstva u členů družstva - nájemců 
družstevních bytů a členů družstva - vlastníků jednotek a u nebydlících členů takto:  
 

a) Příspěvek u člena družstva - nájemce družstevního bytu měsíčně  ………  ve výši 
157,- Kč 

b) Příspěvek u člena družstva - vlastníka bytové jednotky měsíčně  …………  ve výši 
157,- Kč 

c) Příspěvek nebydlícího člena družstva bez nájmu či vlastnictví  .……  ročně ve výši 
280,- Kč 

 
2. Správní příspěvky na běžnou správní činnost družstva u členů družstva - nájemců 

družstevních nebytových prostor (garáží), kteří nejsou současně nájemci 
družstevního bytu či vlastníky bytové jednotky v domě ve správě družstva, a členů 
družstva - vlastníků jednotek, tj. nebytových prostor (garáží), kteří nejsou současně 
nájemci družstevního bytu či vlastníky bytové jednotky v  domě ve správě družstva, 
takto:  

 
a)  Příspěvek u člena družstva - nájemce družstevního nebytového prostoru (garáže) 

měsíčně ve výši 5,- Kč 
b)  Příspěvek u člena družstva – vlastníka jednotky – nebytového prostoru (garáže) 

měsíčně ve výši 5,- Kč 
 

3. Příspěvky podle bodu 1. a 2. se pod položkou I. bod 7. měsíčního předpisu zahrnují do:  
a) nájemného za užívání družstevního bytu, resp. družstevního nebytového prostoru, 

u člena družstva – nájemce, nebo 
b) nákladů na správu domu a pozemku člena družstva – vlastníka bytové jednotky, 

resp. nebytového prostoru,  
a jsou s těmito úhradami splatné. 
 

 



Přehled výnosů střediska správa za vybrané oblasti a roky v období 1997 - 2015

Údaje v tis. Kč.

Č. 

řádku

název
skut. 

1997

skut. 

2000

 skut. 

2002                                                          

  skut. 

2005  

  skut. 

2008  

skut. 

2010

1 počet bytů  ve správě 3909 3904 3761 3921 4075 4272

2 Výnosy celkem 7 779,5 9 872,0 10 177,5 10 008,0 11 652,0 12 931,4

3 z toho:

4 Součet příjmů za správu 2 267,2 3 485,3 4 300,9 4 535,9 4 996,1 6 778,0

5 Finanční výnosy 2 459,8 2 339,0 2 046,4 1 437,4 1 655,2 1 494,4

6 z toho:     úrokové výnosy z vkladů a půjček 1 853,6 2 040,5 1 648,8 512,0 827,3 1 261,3

7             výnosy z hyp. listů a zprostř. činnosti 392,8 159,0 247,6 485,0 401,6  

8 Úrokové výnosy z vnitroúvěrů 0,0 1 144,1 784,5 921,2 1 252,1 1 129,5

9 Ostatní výnosy a výnosy z prodeje bytů 0,0 47,2 40,8 30,2 2,4 321,3

10 Celkem fin., úrokové a ostatní výnosy 2 459,8 3 530,3 2 871,7 2 388,8 2 909,7 2 945,2

11 Podíl výnosů ř. 10 na celkových výnosech 31,6% 35,8% 28,2% 23,9% 25,0% 22,8%

12 Podíl příjmů na správu na celkových výnosech 29,1% 35,3% 42,3% 45,3% 42,9% 52,4%

13 Průměrná měsíční výše příspěvku Kč/měs/byt 48,3 74,4 95,3 96,4 102,2 132,2

14 Prům. měs. Fin. a úrokový výnos Kč/měs/byt 52,4 74,3 62,7 50,1 59,5 51,2

15 Celkové náklady 6 126,8 8 124,3 9 485,1 9 970,9 11 152,6 11 040,3

16 Prům. měs. náklad Kč/měs/byt 130,6 173,4 210,2 211,9 228,1 215,4

Č. 

řádku

název
skut. 

2011

skut. 

2012

skut. 

2013

skut. 

2014

skut. 

2015

1 počet bytů  ve správě 4272 4279 4342 4377 4483 Rok 2014 Rok 2015

2 Výnosy celkem 12 807,6 13 363,4 13 537,0 11 966,8 11 316,9 -1 570,2 -2 220,1

3 z toho: 0,0 0,0

4 Součet příjmů za správu 6 773,1 6 771,7 6 776,1 6 807,6 6 922,0 31,5 145,9

5 Finanční výnosy 1 317,4 2 435,3 1 591,2 927,5 943,5 -663,7 -647,7

6 z toho:     úrokové výnosy z vkladů a půjček 1 084,4 2 104,4 963,3 717,2 493,9 -246,1 -469,4

7             výnosy z hyp. listů a zprostř. činnosti 0,0 51,2 418,2 0,5 216,6 -417,7 -201,6

8 Úrokové výnosy z vnitroúvěrů 960,4 681,6 590,6 220,1 58,8 -370,5 -531,8

9 Ostatní výnosy a výnosy z prodeje bytů 583,8 49,8 947,3 750,7 155,5 -196,6 -791,8

10 Celkem fin., úrokové a ostatní výnosy 2 861,6 3 166,7 3 129,1 1 898,3 1 157,8 -1 230,8 -1 971,3

11 Podíl výnosů ř. 10 na celkových výnosech 22,3% 23,7% 23,1% 15,9% 10,2%

12 Podíl příjmů na správu na celkových výnosech 52,9% 50,7% 50,1% 56,9% 61,2%

13 Průměrná měsíční výše příspěvku Kč/měs/byt 132,1 131,9 130,0 129,6 128,7

14 Prům. měs. Fin. a úrokový výnos Kč/měs/byt 44,4 60,7 41,9 21,8 18,6

15 Celkové náklady 11 578,2 12 872,9 12 272,6 12 051,6 11 569,2 -221,0 -703,4

16 Prům. měs. náklad Kč/měs/byt 225,9 250,7 235,5 229,4 215,1

Snížení výn. a nákl. 

proti r. 2013

 

Vysvětlivky k tabulce: 
ř.2 – celkové výnosy družstva z veškerých příjmů střediska správa 
ř.4 – jedná se o příjmy z příspěvků placených jak nájemci, tak i vlastníky bytů (jejich 

nárůst je ovlivněn jednak růstem výše příspěvku, ale i nárůstem počtu 
spravovaných bytů) 

ř.5 – finanční výnosy představují především výnosy z hospodaření s finančními 
prostředky družstva (úrokové výnosy z běžného účtu, termínovaných vkladů, 



stavebního spoření, z půjček pro společenství vlastníků, hypotéčních zástavních 
listů, zprostředkovatelské činnosti pro banky a finančních investic). Jejich výše 
je ovlivněna vývojem na trhu a zejména v posledních letech díky poklesu 
úrokových sazeb je zřejmý pokles těchto výnosů. 

ř.8 – jedná se o výnosy z půjček poskytovaných družstevním domům 
ř.9 – vedle ostatních drobných výnosů se zde promítají i výnosy z odprodaných 

pohledávek a výnosy z prodeje bytů, které družstvo získalo vyklizením po 
vyloučených členech (v letech 2013 a 2014) 

ř.10 – je součtem výnosů na řádcích 5+8+9 – jde o veškeré finanční výnosy a výnos 
z prodeje bytů 

ř.11 – podíl výnosů ř. 10 na celkových výnosech. Tento podíl má díky snižujícím se 
úrokovým sazbám klesající tendenci. 

ř.12. – podíl ze správních poplatků má naopak rostoucí tendenci a je zdrojem dokrytí 
výpadků finančních výnosů. 

ř.13, 14 a 16 – jsou průměrné hodnoty vtažené na jeden měsíc a byt 
 
 

   
 


