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Vedení účetnictví SVJ
SVJ a správce uzavírají příkazní smlouvu o správě v daném rozsahu včetně zpracování účetnictví. 
Zpracováním účetnictví se v případě, že příkazní smlouvou nebyly ujednány odchylky ohledně 
četnosti výstupů z účetnictví nebo zásad účtování, rozumí:

Výstupy z účetnictví:

 seznam nákladů za služby, seznam výdajů za opravy společných částí domu a pozemku z 
fondu oprav

Po skončení účetního období, nejdéle do tří měsíců po jeho ukončení  zašle správce elektronicky 
statutárnímu orgánu klienta seznam do té doby předaných a zaúčtovaných nákladů za služby s 
rozdělením dle jednotlivých služeb a seznam výdajů na opravy domu (hrazeno z fondu oprav).
V případě, že do 10 dnů neobdrží od klienta výhradu k rozdělení či doplnění účetních dokladů, má 
se za to, že toto rozdělení je konečné a dle něj bude zpracováno rozúčtování služeb.

V případě zdanitelných příjmů správce v zákonné lhůtě:
 zpracuje daňové přiznání včetně účetní závěrky-a jejich kopii zašle elektronicky 

statutárnímu orgánu.   
Klient, který vlastní datovou schránku, má povinnost DPPO přes datovou schránku SVJ podat na 
finanční úřad. 
Klient, který nemá datovou schránku, má povinnost podepsat a doručit správci originál plné moci 
pro vypracování a podání DPPO jménem klienta přes datovou schránku správce a dále s řízením 
souvisejícím s účetnictvím za dané období ve lhůtě nejméně týden před ukončením zákonné lhůty 
pro podání.

 prostřednictvím své datové schránky DPPO podání učiní.

V případě vedení mezd zaměstnanců SVJ správce v zákonné lhůtě :
 zpracuje potvrzení o výši zdanitelných příjmů zaměstnanců -a jejich kopii zašle elektronicky

statutárnímu orgánu,
 zpracuje vyúčtování daně vybírané zvláštní sazbou-a jeho kopii zašle elektronicky 

statutárnímu orgánu,,
 zpracuje vyúčtování zálohové daně-a jeho kopii zašle elektronicky statutárnímu orgánu,. 

Klient, který vlastní datovou schránku, má povinnost DPPO přes datovou schránku SVJ podat na 
finanční úřad. 
Klient, který nemá datovou schránku, má povinnost podepsat a doručit správci  originál plné moci 
pro vedení mezd a vypracování vyúčtování daní a mezd na příslušné úřady a dále s řízením 
souvisejícím s mzdami za dané období a pro podání veškerých s tímto souvisejících dokumentů za 
dané období ve lhůtě nejméně týden před ukončením zákonné lhůty pro podání.

 prostřednictvím své datové schránky tato podání učiní.

Jednou ročně, po skončení účetního období, nejpozději měsíc po ukončení reklamačního období 
rozúčtování služeb zpracuje a zašle správce elektronicky statutárnímu orgánu klienta:

 přehledy o čerpání dlouhodobé zálohy na opravy(fondu oprav), konečný stav fondu oprav
 obratovou předvahu

Tato směrnice je klientům volně dostupná na webových stránkách firmy a je přílohou č. 2 uzavřené příkazní 
smlouvy s klientem s právní formou SVJ v případě, že není mezi firmou S5 s.r.o a klientem uzavřena 
samostatná smlouva o vedení účetnictví. 
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 opis deníku nebo hlavní knihy
 v případě změny kopii zápisu inventrizace
 návrh zápisu schválení účetní závěrky pro shromáždění.

Povinnosti zpracovatele účetnictví:

1. Správce nemá povinnost výstupy z účetnictví a vedení mezd vyjma potvrzení o výši 
zdanitelných příjmů, obratové předvahy, závěrky a DPPO tisknout.
2. V příkazní smlouvě o vedení účetnictví jsou uvedena práva a povinnosti příkazníka. Ve 
vztahu k vedení účetnictví jsou to zejména tato ustanovení: 

Na straně příkazníka:
 Příkazník je povinen zařizovat záležitosti dle této smlouvy s odbornou péčí, pracovat na 

profesionální úrovni a v souladu se zájmy příkazce. Přitom je povinen řídit se platnými 
zákony České republiky.

Na straně příkazce:
 Příkazce je dále povinen příkazníkovi:
 a) zřídit pasivní přístupové právo k účtu přes internet nebo předávat měsíčně výpis ze svého 

(svých) účtu(ů) nebo jeho kopii opatřenou ověřovací doložkou člena statutáru a to 
neprodleně, nejpozději však do tří pracovních dnů po jeho obdržení

 c) neprodleně, nejpozději však do třech pracovních dnů předávat věci a informace o všech 
písemnostech, které byly doručeny na adresu příkazce oproti podpisu nebo se týkají závazků
společenství vzniklých na základě smlouvy o dílo.

 d) jednou za čtvrtletí předat účetní doklady a informace o všech závazcích příkazce
 Příkazce je povinen respektovat formáty tiskových výstupů z účetních a evidenčních 

programů příkazníka.

Zásady účtování:

1. Účtový rozvrh
2. Způsoby účtování
3. Oběh účetních dokladů, archivace a úschova účetních dokladů, 
4. Podpisové vzory
5. Účetní závěrka
6. Inventarizace majetku a závazků
7. Ostatní dokumenty

1. Účtový rozvrh
- vychází z účtové osnovy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není 
podnikání

SVJ – vlastní majetek
účt. tř. 0
účt. tř. 2 211, 221, 249, 261
účt. tř.3 311, 314, 315, 321, 324, 325, 331, 336, 342, 378, 379, 381, 383, 389, 395, 

Tato směrnice je klientům volně dostupná na webových stránkách firmy a je přílohou č. 2 uzavřené příkazní 
smlouvy s klientem s právní formou SVJ v případě, že není mezi firmou S5 s.r.o a klientem uzavřena 
samostatná smlouva o vedení účetnictví. 
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náklady 518, 541, 545, 
výnosy 644, 
fondy, výsledek hospodaření,dlouhodobé půjčky 911, 931, 951 ,955 
závěrkové účty 961 ,962 ,963
podrozvahové účty 972, 973, 974, 999,

2. Způsoby účtování
- vychází z vyhlášky 504/2002 Sb. a ze Sdělení MF č.j.281/55 462/2002
- náklady spojené se službami účtuje SVJ na účtech 315 a náklady spojené s údržbou a správou 
společných částí domu na účtu 518
- zálohy od vlastníků hrazené na účet SVJ účtuje na účet 324 a po rozúčtování služeb účetního 
období tento účet zúčtovává s účty 315, po vyúčtování vrací přeplatky na účty, ze kterých jsou 
hrazeny zálohy
- dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (SVJ nevlastní majetek – vyjma kanceláře, zasedací 
místnosti, archivu, úklidové místnosti či jiných jednotek, samostatně zapsaných v KN a sloužících 
pro správu domu), účetní odpisy se neprovádí, jednotka se podílí na tvorbě fondu oprav a hradí si 
náklady za služby – celkové náklady za jednotku jsou rozúčtovány ve službách všem vlastníkům 
pod názvem společné náklady. Přílohou vyúčtování ostatních jednotek je vyúčtování jednotky ve 
vlastnictví SVJ nebo ve spoluvlastnictví více členů SVJ -a toto vyúčtování je dokladem o výši a  
společných nákladů.

3. Oběh účetních dokladů
- Formální správnost přijatých a vydaných účetních dokladů kontroluje správce.
- Věcnou správnost účetních dokladů, tzn. zda účetní doklad obsahuje údaje shodné se skutečností 
kontroluje a odpovídá za ni správce nebo statutár, dle toho, kdo daný doklad proplácí.
- zástupce SVJ zasílá elektronicky správci kopie účetních dokladů. Pokladní doklady nutno zasílat v
originále v tom případě, že se jedná o jiné úhrady v hotovosti, než výdaje související s výkonem 
pracovních činností zaměstnanců SVJ. Předávání originálů všech daňových dokladů správce 
požaduje pouze v případě, že nemá pasivní přístup k účtu SVJ a nemá možnost si stahovat výpisy z 
účtu sám.
- Správce účtuje na základě dodaných účetních dokladů. V případě kopií jen za předpokladu, že 
originály se stejným přiřazeným číslem účetního dokladu archivuje statutár SVJ. Pokladní doklady 
jsou účtovány dle kopií pouze v případě, že se jedná o úhrady související s výkonem pracovních 
činností zaměstnanců SVJ. V případě, že správce má  možnost si stahovat výpisy z účtu sám, účtuje 
úhrady nákladů z účtu SVJ dle zaslaných kopií účetních dokladů.
- zástupce SVJ zasílá kopie či originály včetně přidělených pořadových čísel; pokud pořadové číslo 
nebude přiděleno, správce přidělí pořadové číslo a zástupce SVJ musí toto pořadové číslo při 
archivaci k dokladu přiřadit.
- Doklady, jež se po doplnění dalších náležitostí stávají účetními doklady, se předávají správci 
obvykle průběžně, nejpozději však do konce měsíce následujícího po skončení zdaňovacího období.

3.Archivace a úschova účetních dokladů
-Účetní doklady archivuje správce nebo statutár, dle toho, kdo vlastní originál účetního dokladu a 
řídí se podle § 31 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
-Doklady pro mzdovou agendu archivuje statutár podle § 35a) zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci 
a provádění sociálního zabezpečení.

Tato směrnice je klientům volně dostupná na webových stránkách firmy a je přílohou č. 2 uzavřené příkazní 
smlouvy s klientem s právní formou SVJ v případě, že není mezi firmou S5 s.r.o a klientem uzavřena 
samostatná smlouva o vedení účetnictví. 
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4. Podpisové vzory 
a) osob oprávněných disponovat peněžními prostředky SVJ
b) členů SVJ odpovědných za další činnosti
c) osob odpovědných za správu domu a účetnictví
 jsou vloženy ve sbírce listin OR u dané firmy nebo jsou správci předány statutárem spolu s plnou 
mocí, smlouvou o dílo nebo ujednáním o pracovním poměru

5. Účetní závěrka
– dle 504/2002 rozvaha ve zkráceném rozsahu, výkaz zisků a ztrát, příloha

6. Inventarizace majetku a dokladů
- povinnost daná zákonem § 29 a § 30 zák. 563/91 Sb. o účetnictví
- dokladová
- majetku

7. Statutár musí správci včas dodat
- rozhodnutí shromáždění o použití zdanitelných příjmů (např. výnosů z pronájmu části společných 
prostor, úroků z běžných, termínovaných, spořících či jiných bankovních účtů, příslušenství dluhu)
- rozhodnutí statutárního orgánu o stanovení hranice pro začlenění majetku SVJ do hmotného nebo
nehmotného
- dohodu o termínech vypořádání přeplatků a nedoplatků za služby (dáno stanovami nebo 
zákonem )
- rozhodnutí shromáždění o tvorbě a čerpání dlouhodobé zálohy na opravy
- rozhodnutí statutáru o předepisování příslušenství dluhu vlastníkům
- úvěrovou smlouvu

Povinnost zpracovat vnitřní směrnice SVJ je dána § 33a) zákona o účetnictví 563/1991 . 
Odpovědnost správce nemovitosti  za vedení účetnictví je prvotně stanovena příkazní smlouvou. 
Odpovědnost klienta za vedení účetnictví je dána stanovami klienta a legislativou.

Schválil:

Datum poslední aktualizace: 21.8.2020, schválila : Ing. Otřísalová

Tato směrnice je klientům volně dostupná na webových stránkách firmy a je přílohou č. 2 uzavřené příkazní 
smlouvy s klientem s právní formou SVJ v případě, že není mezi firmou S5 s.r.o a klientem uzavřena 
samostatná smlouva o vedení účetnictví. 
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