Inventarizační zpráva
Na základě Plánu inventur vydaným starostou obce ze dne 4.11.2021 byla provedena řádná
inventarizace veškerého majetku, závazků, jiných aktiv a jiných pasiv v souladu s ustanoveními
§ 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci
majetku a závazků, v platném znění
Průběh inventarizace:
a) prvotní inventura, porovnání se stavem v účetnictví
Datum zahájení: 30.12.2021 Datum ukončení 20.1.2022 – časový plán inventarizace
byl dodržen
b) rozdílová inventura, porovnání se stavem v účetnictví
Datum zahájení: 13.1.2022 Datum ukončení 20.1.2022 – časový plán inventarizace
byl dodržen
Členové inventarizačních komisí byli dostatečně proškoleni, součinnost ostatních
zaměstnanců s inventarizačními komisemi byla vyhovující.
Způsob provedení inventarizace: fyzická, dokladová
Seznam inventurních soupisů:
a): dlouhodobý majetek nehmotný a dlouhodobý majetek hmotný odepisovaný
b): dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný
c): nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek
d): zásoby
e): finanční majetek a jiná aktiva
f): závazky a jiná pasiva
g): podrozvahové účty (mimo majetku ve vlastnictví obce a majetku předaného
příspěvkových organizacím k hospodaření)
h): podrozvahové účty - majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný příspěvkovým
organizacím k hospodaření
Seznam dodatečných inventurních soupisů:
a) dlouhodobý majetek nehmotný a dlouhodobý majetek hmotný odepisovaný majetek
Inventarizační zjištění:
a) potřeba bezodkladných oprav a rekonstrukcí následujícího majetku:
Inventar.
idenfikátor

Popis majetku

Důvod nezbytnosti oprav a
rekonstrukcí

Předpokládaná
časová náročnost
(v řádech dnůtýdnů-měsíců

Doplnění komentářem: bezodkladné opravy či rekonstrukce majetku nebyly zjištěny

Předpokládaná
finanční náročnost
( v řádech tisícůstatisíců-milionů)

b) návrh na změny využití následujícího majetku v dalším období:
Inventar.
idenfikátor

Popis majetku

Nynější využití
majetku

Návrh nového využití
majetku

Důvod:

Doplnění komentářem: nebyl předložen žádný požadavek
c) návrh na další využití nepoužívaného majetku v dalším období:
Inventar.
idenfikátor

Popis majetku

Původní záměr
využití majetku

Návrh nového využití
majetku

Důvod:

Doplnění komentářem: žádný návrh nebyl předložen
d) změna odpisového plánu (zejména v souvislosti s technic. zhodnocením majetku)
Inventar.
idenfikátor

Popis majetku

Původní odpisový
plán

Nový odpisový
plán

Důvod:

Doplnění komentářem: žádný návrh nebyl předložen

e) stanovení odpisového plánu pro nově pořízený použitý majetek
Inventar.
idenfikátor

Popis majetku

Dosavadní doba
používání majetku

Nová předpokládaná
doba používání
majetku

Doplnění komentářem: žádný použitý majetek nebyl pořízen

Důvod:

f) stanovení odpisového plánu pro nově pořízený majetek, u kterého se
předpokládá prodej před uplynutím doby upotřebitelnosti
Inventar.
idenfikátor

Popis majetku

Doba používání
majetku dle
odpisového plánu

Předpokládaná doba
používání majetku (tj.
do doby prodeje)

Důvod:

Doplnění komentářem: žádný výše uvedený majetek nebyl pořízen
g) vyřazení či likvidace majetku s ohledem na jeho poškození či znehodnocení, nebo
vyřazení majetku z důvodu prodeje nebo bezúplatného převodu – dle přílohy č.1
Zúčtovatelné rozdíly celkem:
Z toho: a) Zjištěné inventarizační rozdíly:
Inventar.
idenfikátor

Popis majetku

Zjištěný stav majetku

Účetní stav majetku

Zjištěný
inventarizační
rozdíl

Nový stav výše
majetku po
zaúčtování rezerv,
odpisů, opravných
položek

Zúčtovatelný
rozdíl

Doplnění komentářem: inventarizační rozdíly nebyly zjištěny
b) Rezervy, odpisy a opravné položky
Inventar.
idenfikátor

Popis majetku

Účetní stav majetku

Doplnění komentářem: pro tvorbu rezerv, odpisů a opravných položek nebyl zjištěn důvod
Návrh opatření k nápravě zjištěných zúčtovatelných rozdílů: nebyl stanoven
Ostatní sdělení a zjištění hlavní inventarizační komise:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Příloha č. 2
a) –stav majetku v rozsahu jednotlivých inventarizačních položek (tj. majetek, závazky, jiná
aktiva a jiná pasiva dle jednotlivých analytických účtů) za celou účetní jednotku po zaúčtování
všech pohybů inventarizačních položek (tj. zařazení, vyřazení, zúčtovatelné rozdíly)
b) srovnání skutečného stavu veškerého majetku a závazků se stavem majetku a závazků v
účetnictví zpracované v úrovni inventarizačních položek (SU, AU) obsahující všechny účty
účtového rozvrhu včetně podrozvahy použitých příspěvkovou organizací v běžném období, a
to po zaúčtování zúčtovatelných rozdílů k 31.12.2021
Trotina, dne 20. 1. 2022
Inventarizační komise:
Předseda : Bc. Jakub Karban

podpis……………………………………

Člen: Hana Karbanová

podpis……………………………………

Člen: Marcela Münsterová

podpis…………………………………….

Člen: Josef Pixa

podpis…………………………………….

V rámci inventarizace byla provedena průběžná řídící finanční kontrola (dle zákona č.
320/2001 Sb.)

……………………………………..
starosta obce
příkazce operace

………………………………………
správce rozpočtu a
hlavní účetní

