
Ceník služeb správní činnosti od 1. 1. 2021 

A. Sazebník cen za správu 

 

1. Pro SVJ v budovách, které se podílely na uhrazovací povinnosti: 

Byt         106,- Kč/měsíc 

Garáž          40,- Kč/měsíc 

Kotelna        100,- Kč/měsíc 

Příjem vlastníka z rozúčtování výnosů z pronájmů   5,- Kč/měsíc 

Za zpracování roční závěrky za dům     2 500,- Kč/rok 

 

2. Pro SVJ a BD v ostatních případech: 

Byt         126,- Kč/měsíc 

Garáž         43,- Kč/měsíc 

Kotelna        110,- Kč/měsíc 

Nebytový prostor pronajatý k podnikání    180,- Kč/měsíc 

Příjem vlastníka z rozúčtování výnosů z pronájmu   5,- Kč/měsíc 

Za zpracování roční závěrky za dům     2 500,- Kč/rok 

 

3. Sleva z ceny pro členská SVJ   15 % ze všech položek podle bodů 1 a 2 

 

B. Sazebník cen za další úkony pro SVJ a vlastníky 

 

1. Zpracování mzdové agendy: 

Dohoda o provedení práce      30,- Kč/výplata 

Dohoda o pracovním poměru      30,- Kč/výplata 

Pracovní poměr        100,- Kč/měsíc 

 

2. Zpracování odměn funkcionářů SVJ: 

Odměna funkcionáři       30,- Kč/odměna 

 

3. Další výkony pro SVJ/BD 

Zpracování bankovního výpisu z jiné banky než ČSOB   100,- Kč/měsíčně 

Vyúčtování energií při změně dodavatele během roku (elektřina/plyn) 100,- Kč/měřidlo 

Oprava vyúčtování z důvodu chybných podkladů dodaných SVJ 1 000,- Kč 

Úschova účetní dokumentace déle než 1 rok od ukončení účet. období 1 200,-Kč/rok 

Nastavení počátečních dat nového SVJ/BD při převzetí do správy individuálně 

Nespecifikované náklady za každou započatou hodinu   300,- Kč 

  

4. Další výkony pro vlastníky: 

Kopie předpisu plateb, vyúčtování     50,- Kč/dokument 

Potvrzení o bezdlužnosti       200,- Kč/jednotka 

Kopie PENB         200,- Kč 

Požadavek na dělené vyúčtování při převodu jednotky   500,- Kč/jednotka 

Sepsání splátkového kalendáře s dlužníkem    200,- Kč 

 

C. Upomínací poplatky  

Každá upomínka zaslaná vlastníkovi     50,- Kč  

 

Ke všem cenám je účtováno DPH v zákonné výši. 

 



D. Poštovné 

 Dle aktuálního sazebníku České pošty, případně kurýrní služby 

 

E. Správní a soudní poplatky, odměna notáře apod. 

 Dle aktuálních sazebníků správních a soudních poplatků.  

 Odměna notáře dle platné vyhlášky 

 

Způsob účtování jednotlivých položek ceníku: 

 
A. Sazebník cen za správu 

 

1. rozpočítáno do měsíčních záloh SVJ (náklady na externí správu dle smlouvy o správě) 

2. rozpočítáno do měsíčních záloh SVJ/BD (náklady na externí správu dle smlouvy o správě) 

 

B. Sazebník cen za další úkony pro SVJ a vlastníky 

 

1. Vystavení faktury pro SVJ 4x ročně (každý kvartál zaúčtováno do nákladů na SVJ/BD) 

2. Vystavení faktury pro SVJ 4x ročně (každý kvartál zaúčtováno do nákladů na SVJ/BD) 

3. Vystavení faktury pro SVJ 1x ročně (za kalendářní rok zaúčtováno do nákladů na SVJ/BD) 

4. a) Poplatek zaplacen v hotovosti v pokladně bytového družstva před vyhotovením žádaného 

b) Poplatek zaplacen převodem na účet bytového družstva před vyhotovením žádaného 

 

C. Upomínací poplatky 

 Součást upomínacího dopisu vlastníkovi 

 

D. Poštovné 

 Zaúčtováno do nákladů SVJ/BD 

 

E. Správní a soudní poplatky, odměna notáře apod. 

 Zaúčtováno do nákladů na SVJ/BD 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Schváleno delegáty shromáždění per rollam listopad 2020, s účinností od 1. 1. 2021  


