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Rozpočet SVJ, tvorba a jednotlivé položky 

Společenství vlastníků z velké části na jarním shromáždění schvaluje účetní závěrku a zprávu 

o hospodaření za rok, a jestliže neschválilo rozpočet, měl by být také na tomto shromáždění 

schválen.  

Podle § 1200 odst. 2 písm. g) NOZ jsou pravidla pro tvorbu rozpočtu společenství povinnou 

náležitostí stanov. Odpověď na otázku, jak by rozpočet měl vypadat, je tedy třeba hledat ve 

stanovách konkrétního SVJ. Obecně by z rozpočtu měla vyplynout souhrnná výše příspěvků 

vlastníků jednotek na správu domu a pozemku potřebná pro období, na které se rozpočet 

sestavuje (zpravidla kalendářní rok). Měl by proto obsahovat předpokládanou výši výdajů, 

přičemž je praktické, aby jejich členění bylo shodné s členěním příspěvku na správu domu a 

pozemku předepisovaného vlastníkům. 

Náklady vlastní správní činnosti (rozděleny na každou jednotku ve stejné výši): 

• odměny členům orgánů vč. pojistného na veřejnoprávní pojištění 

• odměna profesionálnímu správci za zajišťování správy domu vč. vedení účetnictví - 

dle smlouvy 

• náklady na rozúčtování a vyúčtování tepla a vody, včetně provedení odečtů hodnot z 

poměrových měřidel spotřeby vody a ze zařízení sloužících k rozúčtování nákladů na 

teplo 

• bankovní poplatky 

• právní služby vč. nákladů na notáře 

• náklady na kancelář (kancelářské potřeby vč. pořízení dlouhodobého majetku, 

telefony, poštovné, cestovní náhrady aj.) 

• ostatní náklady 

Ostatní náklady na správu domu a pozemku (rozděleny podle spoluvlastnických podílů): 

• pojištění domu 

• revize společných částí a zařízení domu 

• údržba a opravy společných částí a zařízení domu (nezahrnované do nákladů na služby 

spojené s užíváním jednotek) 

• technické zhodnocení domu (modernizace a rekonstrukce) 

• splátka úvěru poskytnutého na opravy domu 

•  ostatní 

Ostatní výnosy SVJ : bankovní úroky, dotace na úrok z úvěru na opravy 

Celková výše příspěvků přitom nemusí nutně odpovídat celkové výši výdajů, má-li SVJ 

k dispozici jiné zdroje k jejich financování: např. nevyčerpané příspěvky vlastníků uhrazené 

v minulých letech, nerozdělený zisk nebo fond ze zisku, jiné příjmy – např. bankovní úroky, 

dotaci nebo úvěr. 

Zákon nestanoví žádné sankce za nesestavení, resp. neschválení rozpočtu, ani neurčuje, že 

rozpočet musí schvalovat shromáždění vlastníků (§ 1208 NOZ). Pokud stanovy vašeho 

společenství nevkládají schválení rozpočtu do výlučné pravomoci shromáždění, může 

rozpočet schválit statutární orgán – výbor nebo předseda společenství. V opačném případě 

bude SVJ hospodařit bez rozpočtu, tj. bude vybírat příspěvky na základě schválené celkové 



2 

 

výše příspěvků (§ 1208 písm. d) NOZ) a čerpat je v souladu s dříve uzavřenými smlouvami 

(např. pojistné dle pojistné smlouvy, odměnu smluvnímu správci dle smlouvy o zajišťování 

správy) a rozhodnutími (např. opravy dle plánu oprav, odměny členům orgánů dle usnesení 

shromáždění, příp. smlouvy o výkonu funkce). 

Na závěr je dobré zdůraznit, že rozpočet je plán, předpoklad a během období, na který se 

sestavuje, mohou vzniknout situace, které způsobí odchylky jak na straně výdajů (např. 

neplánovaná oprava vyvolaná škodní událostí, vyšší náklady na opravu oproti předpokladu), 

tak na straně příjmů (plnění od pojišťovny, úrok z prodlení uhrazený vlastníkem dlužníkem 

nebo jiná přijatá sankce apod.). To však neznamená, že by společenství muselo schvalovat 

rozpočet nový, resp. změnu původního. 

 


