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Datum zpracování: 20. 1. 2019 

 

Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. a  Směrnice k inventarizaci 

 

 

Plán inventur 

Plán inventur byl řádně a včas zpracován dle Směrnice o inventarizaci č.1/2011. Inventarizační 

komise postupovala v souladu s vyhláškou a s platnou směrnicí. Metodika postupů při inventarizaci 

byla dodržena. Podpisy členů inventarizační komise byly odsouhlaseny a nebyly zjištěny rozdíly. 

Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu ani jiné újmě na zdraví. Termíny prvotních inventur byly 

dodrženy. 

 

 

Proškolení členů IK 

Proškolení proběhlo v budově obecního úřadu dne 13. 12. 2018. Proškolení je doloženo zápisem. 

Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti. 

 

 

Datum zahájení a ukončení inventury 

Od 15.12.2018 do 31.1.2019  

 

 

Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců 

Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu  

Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost.  

Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek 

pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventarizačních soupisech. Skutečný stav byl porovnán 

na stav účetní. 

 

 

Informace o inventarizačních rozdílech 

Z připojených inventurních soupisů nevyplynuly inventarizační rozdíly. Byly dány návrhy na 

vyřazení majetku. 

 

 

Seznam inventarizačních soupisů  - fyzická a dokladová inventura 

Přílohou inventarizační zprávy jsou všechny inventurní soupisy (viz. inventurní soupis č.1 – fyzická 

inventura a inventurní soupis č. 3 – dokladová inventura) 

 

Účty vykazující k 31.12.2018 nulový zůstatek 

Byla provedena inventarizace účtů na které bylo v průběhu roku účtováno a které vykazují 

k 31.12.2018 nulový zůstatek (viz inventurní soupis č.2) 

 

 

 

 

 



 

 

Závěr 

HIK prohlašuje, že inventarizace majetku proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a 

ověřeny na skutečnost. U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek. Dle plánu 

inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek pasiv, 

který je zaznamenán v inventurních soupisech. Dále prohlašuje, že stav majetku z pohledu 

opotřebení je odpovídající době užívání, že majetek není poškozen a že veškerý majetek je užíván v 

souladu s účelem jeho pořízení. HIK podala návrh na vyřazení nefunkčního majetku. Vyřazení 

proběhne v měsíci lednu 2019. 

HIK dále prohlašuje, že inventarizace byla provedena s největší pečlivostí a svědomitostí a že 

veškerý majetek a závazky jsou součástí inventarizace. Ocenění majetku odpovídá zásadám 

stanoveným v zákoně o účetnictví. 

 

 

V Šestajovicích 20. 1. 2019 

 

 

 

Alena Postupová, starostka obce                                   ...................................................... 

 

Vlastimil Skořepa, místostarosta                                   ...................................................... 

 

Jiří Čtvrtečka, předseda HIK                                ...................................................... 

 

 

 

 


