
Směrnice na úhradu nákladů spojených s vymáháním dluhů vlastníků 

jednotek, členů společenství (dále dlužník) vůči Společenství vlastníků 

jednotek Praha 8, Zelenohorská č.p.  496-č.p.513  (dále SVJ) 

 

 

I.  

Tato směrnice řeší náklady vzniklé SVJ z titulu vymáhání a upomínání dlužníků 

v období před podáním žaloby k soudu. 

 

II.  

Vlastníci jednotek mají na základě zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v 

platném znění povinnost přispívat na správu domu a pozemku a plnění spojená 

nebo související s užíváním bytu (služby), jakož i hradit případné nedoplatky s 

těmito plněními souvisejícími. 

 
III.  

Pokud vlastníci neplní povinnosti zmíněné v odstavci II., či jsou v prodlení s 

jejich plněním, je povinností SVJ postupovat s péčí dobrého hospodáře 

a přistoupit k jejich upomínání, respektive k jejich vymáhání. V souvislosti 

s touto činností vznikají SVJ náklady, které zavinil dlužník. SVJ bude proto tyto 

prokazatelné náklady požadovat po dlužníkovi. 

 

Jedná se o následující náklady: 

 zpracování přehledu dlužných částek chronologicky s uvedením vzniku, 

důvodu jejich vzniku (částku určí zpracovatel pověřený správou dle 

smlouvy), 

 zpracování upomínky a její vytištění včetně režijních nákladů (cena 80,- 

Kč), 

 doručení upomínky doporučeně držitelem poštovní licence (cena dle 

poštovního sazebníku). 

 

 

IV.  

Tyto prokazatelně vynaložené náklady budou dlužníkovi účtovány samostatně 

jako další dluh vůči SVJ. 

 

V.  

Úhrada dluhů: 

Povinnost hradit zálohy na služby sice přímo ze zákona nevyplývá, nicméně se s 

tímto způsobem úhrady nákladů za služby počítá a je obsažena ve stanovách 

SVJ ( čl. V, odst. 3) s tím, že konkrétní výši záloh určuje shromáždění. Lze 

proto s ohledem na dluhy vůči SVJ z titulu zálohových plateb (zálohy na 



příspěvky na správu domu a pozemku a zálohy na služby spojené s užíváním 

jednotky „služby“) 

konstatovat, že právními poměry, které tyto založily, je rozhodnutí shromáždění. 

 

Za předpokladu, že dlužník při poskytnutí částečné úhrady jednostranně neurčil, 

na co plní: 

 plní-li dlužník částečně na více svých splatných dluhů u téhož věřitele, je 

vyrovnán nejprve dluh určený dle zásady priority. V případě dluhů na 

zálohách na příspěvky na správu domu a pozemku a zálohy na služby 

spojené s užíváním jednotky „služby“ je prioritou doba splatnosti; 

 Nemůže-li se uplatnit zásada priority, uhradí se dluhy poměrně dle zásady 

proporcionality; 

 v rámci plnění jednoho dluhu, se plnění dlužníka přednostně započítá na 

příslušenství a teprve poté na jistinu. 

 

 

V případě nedoplatků (nedoplatky z vyúčtování příspěvků na správu domu a 

pozemku či z vyúčtování služeb) lze konstatovat, že rozhodnou skutečností je 

zjištění výše skutečných nákladů za dané zúčtovací období a provedení 

vyúčtování se všemi předepsanými náležitostmi. Konkrétní povinnost uhradit ve 

prospěch SVJ nedoplatek v určité výši vzniká členovi SVJ teprve tehdy, když 

mu z řádného vyúčtování záloh taková povinnost vyplyne. Datem rozhodným 

pro vznik této povinnosti je datum provedení vyúčtování, nikoliv rozhodnutí 

shromáždění o způsobu rozúčtování služeb. 

 

 

VI.  

Kromě samotné pohledávky je možné po dlužníkovi požadovat rovněž úhradu 

příslušenství takové pohledávky. Příslušenstvím pohledávky jsou úroky, úroky z 

prodlení a náklady spojené s jejím uplatněním. Má-li dlužník plnit na jistinu, 

úroky a náklady spojené s uplatněním pohledávky, započte se plnění nejprve na 

náklady již určené, pak na úroky z prodlení, poté na úroky a nakonec na jistinu, 

ledaže dlužník projeví při plnění jinou vůli. V případě, že dlužník projeví vůli 

použít poskytnuté plnění nejdříve na samotnou jistinu, úročí se rovněž náklady i 

samotné úroky. Nedochází tak k znevýhodňování věřitele, který by byl v 

důsledku umořování jistiny krácen na úrocích z prodlení.  

 


