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SBD Litoměřice                      Vybrané ukazatele                            2016 – 2020 
 

 

 

 

 

 
      MJ 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Pracovníci celkem přepočtený průměr G1 os 28,84 26,76 24,31 23,5 15 

2        z toho : SBD stálí   os 16,33 14,33 12,83 12 10,5 

3                    Pracovníci dohody   os 12,51 12,43 11,48 11,5 118 

4 
Mzdové náklady celkem 
(zam.,správci,dohody) G2 tis 8400 7825 7440 7537 7259 

5        z toho :Ostatní os.náklady (D-SA,brig.)   tis 3264 3158 3183 3470 2196 

6 Průměrný výdělek G10 Kč 24272 24369 25504 26727 28125 

7 Hospodářský výsledek celkem SBD G4 tis 293 334 325 322 322 

8 Převod zisku na střediska BH   tis 322 365 358 347 772 

9 Celkový obrat   tis 156459 170234 155326 166115 133699 

10        z toho služby   tis 91475 92076 94450 96024 94567 

11 Úhrn rozvahy   tis 820719 864297 883010 880183 894018 

12 Správní poplatek člen SBD   Kč 207 207 207 217 217 

13 Správní poplatek vlastník   Kč 251 251 251 263 263 

14 Stavby DBV ( hodnota bytových objektů ) G5 tis 641269 687029 691386 710624 713011 

15 Stavby ostatní nebytové   tis 13972 13972 13972 13972 13972 

16 Pozemky DBV (hodnota pozemků pod domy) G6 tis 1180 1177 1190 1189 1189 

17 Pozemky ostatní nebytové   tis 186 187 186 186 186 

18 Vklady v podnicích s rozh. vlivem (P+N,s.r.o.)   tis 0 0 0 0 0 

19 Materiál na skladě G8 tis 1 2 2 1 2 

20 Peníze na bankovních účtech G7 tis 107231 122569 125297 101503 114871 

21 Přijaté úroky BÚ,TV,DÚ   tis 432 157 304 918 599 

22 Manka a škody   tis 0 0 0 0 0 

23 Bankovní úvěr DBV (zůstatek anuit) G9 tis 13164 11992 10928 9859 8744 

24 Rezerva na opravy a údržbu ( RNO ) G3 tis 73933 83726 82205 58887 72047 

25 Pohledávky za členy   tis 3198 2445 2463 1376 1320 
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   VÝVOJ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU 

 

     Hospodářský výsledek v loňském roce za celé SBD byl kladný ve výši 300 719,58 Kč. Tento 

výsledek hospodaření byl dosažen v rámci Ostatního hospodaření prováděného podle čl. 97 

Stanov. Bytové hospodářství dle čl. 96 Stanov vykázalo vyrovnaný výsledek hospodaření, jak 

Stanovy předpokládají. Tohoto stavu je dle čl. 42 a čl. 96 Stanov dosaženo zachycením 

vyúčtování záloh na nájemné a záloh na plnění poskytovaná s užíváním bytů a nebytových 

prostor se skutečnými náklady vynaloženými družstvem na provoz a správu bytů za kalendářní 

rok 2020. Významná část výsledku hospodaření je tvořena zhodnocením peněžních prostředků 

fondů a dlouhodobých záloh jejich použitím pro záchovnou péči a udržitelný rozvoj bytového 

a nebytového fondu v majetku SBD. Vždy po ukončení závěrkového období obdrží 

představitelé samospráv ze středisek bytového hospodářství v Roudnici nad Labem informace 

o hospodářských výsledcích, aktuálním stavu dlouhodobé zálohy na opravy (DZO) a stavu 

základního fondu. K těmto informacím z účetnictví SBD se samosprávy vyjadřují, v reakci na 

to SBD případné nedostatky odstraňuje a námitky objasňuje a vysvětluje. Mezi nejdůležitější 

ekonomické ukazatele patří hodnoty obratu, které v minulém roce dosáhly následujících 

hodnot: 

 

Celkový obrat  39 132 436,16 Kč 

obrat středisek Bytové hospodářství 33 585 629,61 Kč 

obrat střediska Ostatní hospodaření  5 546 806,55 Kč 

objem přijatých záloh v BH 94 566 724,10 Kč 

 

      Celkový hospodářský výsledek byl projednán na závěrečném rozboru hospodaření za 

uplynulý rok. Zde byla rozebrána struktura nákladů a výnosů jednotlivých středisek resp. 

hospodářství podle Stanov SBD. Měsíční hospodářské výsledky jsou pravidelně projednávány 

na jednáních představenstva SBD, vybraných schůzích kontrolní komise SBD, bývají 

předmětem jednání porad funkcionářů SBD a nejvyššího orgánu SBD shromáždění delegátů. 
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Součástí roční závěrky a výroční zprávy je i zpráva auditora o ověření účetní závěrky družstva 

za předchozí rok.  Podle názoru auditora účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a 

pasiv družstva k 31. 12. 2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 

31. 12. 2020 je v souladu s českými účetními předpisy. 

Rozdělení hospodářského výsledku bude předloženo nejvyššímu orgánu t. j.  shromáždění 

delegátů ke schválení a je součástí této výroční zprávy.  

V závěru části týkající se hospodářského výsledku za minulý rok uvádíme stav pohledávek na 

nájemném, úhrad za užívání bytu a služeb svých členů a vlastníků ve správě SBD k 31. 12. 

2020 

1. Členové SBD 

     dlužný nájem  1 270 885,- Kč 

     dlužné vyúčtování služeb  48 709,- Kč 

     celkem  1 319 594,- Kč 

2. Vlastníci 

     dluhy na úhradách za užívání bytu atd.  241 686,- Kč 

     dluhy na vyúčtování služeb   6 154,- Kč 

     celkem  247 840,- Kč 

 

Dlužné pohledávky jsou průběžně řešeny individuálním vnitřním režimem v závislosti na jejich 

výši a přijatých opatřeních.  

Vývoj hospodářského výsledku po jednotlivých střediscích a měsících v průběhu minulého 

roku je zachycen v tabulce č. 1. 
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TABULKA  č. l 

Měsíční přehled vývoje hospodářského výsledku 2020  (tis. Kč) 

 

STŘ.     I.      II.   III.   IV.    V.          VI.       VII.      VIII.    IX.    X.   XI.   XII. 

 901      28     92            85       251      234    243    603          912   1096  1242      523     301    

  BF    132    249    270   -100     -16      86    148    307         404    522     625      0   

 SBD    160      341    355     151        218     329                                                     751   1219   1500   1764     1148    301  

Vysvětlivky:  901středisko  správy                                                                                                                                                        

BF     střediska bytového fondu, 

 ve XII. měsíci vliv v účetnictví zachyceného vyúčtování dle čl. 42 a čl. 96 Stanov 

 

 

5. NÁVRH NA ROZDĚLENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU 

 

Hospodářský výsledek k 31. 12. 2020 

Středisko SPRÁVY                                                  300 719,58  Kč                                   

Střediska BYTOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ               771 929,49  Kč                                           

k   v y p o ř á d á n í 

rozdělení hospodářského výsledku 2020 

Středisko SPRÁVY                                         300 719,58  Kč                                         

základní fond bytového hospodářství       771 929,49  Kč          

                                                    

 

              Hospodářský výsledek hospodářských středisek byl k 31.12.2020 vyveden 

         na účty  383, kde je zisk rozdělen analyticky dle jednotlivých středisek  a dále 

         na účty  385, kde je ztráta také analyticky rozdělena dle jednotlivých středisek. 

         V roce 2021 budou zisk a ztráta hospodářských středisek z těchto účtů proúčtován. 
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PLNĚNÍ  VYBRANÝCH  UKAZATELŮ 

Pro uzavřený rok jsme u všech středisek Bytového hospodářství předpokládali v souladu se 

Stanovami nulový hospodářský výsledek. Celkový účetní hospodářský výsledek SBD je kladný 

a je tvořen zejména úsporami ve sféře osobních nákladů. V souladu s ustanovením čl. 97 a čl. 

100 Stanov se navrhuje přidělit takto vytvořený výsledek hospodaření jako zdroj Nedělitelného 

fondu. Takto zaúčtován s Nedělitelným fondem může být použit pro úhradu ztráty Ostatního 

hospodaření nebo k převodům do jiných fondů tvořených ze zisku SBD. Velké znevýhodnění, 

ať již co do pracnosti účetnictví a navazujících daňových agend, tak v ekonomickém slova 

smyslu, má technika krácení nároku na odpočet DPH v souvislosti s použitím převážné části 

přijímaných zdanitelných plnění pro činnost ve prospěch členské základny SBD. Pro subjekty 

převážně se orientující na uspokojování potřeb svých členů, což je zákonem o DPH vymezeno 

jako neekonomická činnost, má toto tvrdý dopad v tom ohledu, že není možné nárok na odpočet 

DPH uplatnit a SBD je tak nuceno nést náklady v plné výši. Dalšími novelami zákona o DPH 

byla mj. družstvům předepsána pro vybrané práce přenesená daňová povinnost. Již v minulosti 

byla legislativou zavedena registrace účtů pro platby DPH, elektronické přiznání a kontrolní 

hlášení DPH. I ostatní agendy vyžadují výstupy v elektronické podobě. Pro družstvo jako celek 

má toto za následek značně složitější účetní evidenci a počítačovou agendu ve vztahu k evidenci 

plateb obsahující daň z přidané hodnoty a ostatní daně. 

     Průměrný stav zaměstnanců přepočtený na skutečnost měl hodnotu 12. To odpovídá dalšímu 

snížení personálního obsazení střediska Ostatního hospodaření v průběhu roku. Ukazatel 

přepočtených pracovníků z ostatních osobních nákladů dosáhl hodnoty 11,5 což je hodnota 

zanedbatelně vyšší než v předchozím období. Odměny funkcionářů SBD poklesly v roce 2020 

o 21,28%. Průměrná mzda byla u každého zaměstnance v souladu s platovými výměry a 

ustanoveními kolektivní smlouvy. Představenstvo má za to, že takto nastavená úroveň 

odměňování za práci uvnitř SBD je udržitelná a umožňuje splnit veškeré cíle dané Stanovami 

SBD.  

    Výše poplatku na správu družstva byla stejná jako v loňském roce. Upravovány byly pouze 

poplatky na samosprávy podle potřeb jednotlivých středisek Bytového hospodářství.  

Tyto poplatky jsou u vlastníků zatíženy daní z přidané hodnoty.  

     SBD je stále subjektem, který nemá podle zákona o účetnictví povinnost auditu.  Auditu se 

však dobrovolně podrobovalo už v minulých letech za účelem ověření základních parametrů 

účetnictví stanovených zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Výsledky auditu jsou k dispozici 
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členské základně SBD tak, aby mohly být její možné pochybnosti o hospodářských ukazatelích 

vysvětleny. Obdobně lze zprávu auditora použít pro potřeby poskytnutí vysvětlení v pochybách 

vzniklých mimo SBD.  

Ukazatelé osobních nákladů za pracovníky a výsledku hospodaření jsou patrné z tabulky č. 2 

podle jednotlivých středisek Ostatního hospodaření a středisek Bytového hospodaření. 

 

TABULKA Č 2. 

VYBRANÉ UKAZATELE 

a hospodářský výsledek k 3l. l2. 2020 - skutečnost (tis. Kč) 

                             _________________________________________________                                          

 

 

 Pracovníci Osobní náklady 

pracovníci 

Hosp.výsledek 

Plán Přep.skut. Plán Skutečn. Plán Skutečn. 

   901 12       12   5262         0        301 

   BF 0 0       1996         0          0 

 Celkem        12       12   7258  0             301 

 

Vysvětlivky : 901 středisko správy                            

BF bytový fond 
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Zásady odměňování funkcionářů SBD Litoměřice volených shromážděním delegátů   

                                                        změna platná od 1.1.2021 

 

 

 

V návaznosti na usnesení  SD  SBD  Litoměřice ze dne 30.5.2020 schválilo představenstvo 

SBD Litoměřice na svém  jednání dne 27.1.2021 následující zásady odměňování členů 

představenstva a členů kontrolní komise družstva platné od 1.1.2021. 

Měsíční odměny jednotlivých členů volených orgánů: 

Předseda představenstva                                70 000,-Kč  

Místopředseda představenstva                         6 000,-Kč 

Člen představenstva                                         5 000,-Kč 

Člen představenstva                                         5 000,-Kč 

Člen představenstva                                         5 000,-Kč 

Tyto odměny budou jednotlivým funkcionářům vypláceny ve výplatních termínech 

zaměstnanců družstva. 

Dále bude výše uvedeným funkcionářům a členům kontrolní komise vyplácena roční odměna 

ve dvou výplatních termínech.    Od 3.čtvrtletí r. 2021 budou platné následující výplatní 

termíny: 

   V měsíci listopadu  bude každému členu představenstva vyplacena částka 10 000,-Kč. 

V měsíci květnu následujícího kalendářního roku bude, na základě vyhodnocení práce za 

uplynulé období, jednotlivým členům představenstva  rozdělena částka 200 000,-Kč.    

Členům kontrolní komise SBD Litoměřice bude roční odměna vyplácena ve výplatních 

termínech stejných jako u členů představenstva, a to v následující výši: 

                                                                        listopad 2021               květen 2022    

       Předseda kontrolní komise                         23 000,-Kč                    17 000,-Kč 

1. člen  kontrolní komise                                8 000,-Kč                         7 000,-Kč 

2. člen  kontrolní komise                                8 000,-Kč                         7 000,-Kč 

 

Vedle výše uvedených odměn má předseda představenstva nárok na tato další plnění: 

a) Příspěvek na stravování 

b) Příspěvek na penzijní připojištění 

c) Pojistné z pojištění z odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu funkce, hrazené 

za člena orgánu ze strany družstva v případech, kdy se taková úhrada pojistného 
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považuje za nepeněžní plnění ve prospěch člena orgánu (jedná se o případy kdy je člen 

orgánu subjektem z pojistné smlouvy zavázaným k úhradě pojistného ). 

d) Nárok na náhradu hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s výkonem 

funkce. 

e)  Nároky vyplývající z kolektivní smlouvy nejsou dotčeny 

  Předsedovi představenstva se poskytují následující prostředky pro výkon funkce:  

a) Služební osobní motorové vozidlo (náklady na provoz údržbu i opravy hradí družstvo) 

Předseda představenstva je oprávněn užívat vozidlo i pro soukromé účely a v tom 

případě  pak nese náklady na pohonné hmoty.  Používání osobního automobilu pro 

soukromé účely jako nepeněžní plnění podléhá povinným odvodům podle platných 

právních předpisů. 

b) Služební mobilní telefon 

c) Služební notebook 

d) Užívání kanceláře a telefonní linky v sídle družstva. 

  

  Vedle výše uvedených odměn mají ostatní členové představenstva  a  členové kontrolní 

komise nárok na tato další plnění: 

a) Nárok na náhradu hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s výkonem funkce                                         

schválených představenstvem, oproti předložení patřičných dokladů.         

b) Cestovních výdajů ve výši odpovídající výši cestovních náhrad zaměstnanců podle 

aktuálně platných vnitřních předpisů družstva. 

c) Pojistné z pojištění z odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu funkce, hrazené za 

člena orgánu ze strany družstva v případech, kdy se taková úhrada pojistného považuje 

za nepeněžní plnění ve prospěch člena orgánu ( jedná se o případy kdy je člen orgánu 

subjektem z pojistné smlouvy zavázaným k úhradě pojistného ).                             

Tyto zásady odměňování statutárních orgánů Stavebního bytového družstva Litoměřice byly 

projednány a schváleny představenstvem SBD dne 27.1.2021. 
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