SMĚRNICE K PROVÁDĚNÍ WrrnNTARIZACE

Článetr 1
úvodníustanovení

1. Úkolem

Směrnice k provádění inventarizace majetku azávazka je stanovit jednotné zásady
a postupy pro provádění inventarizace majetku azávazků.

2.

Povinnost inventarizace majetku a závazka je zakotvena v § 6 odst. 3 zákona č- 5631199I
Sb., o účetnictví,ve znění pozdějšíchpředpisů, (,,zákon o účetnictví")a způsobem
stanoveným v § 29 a § 30 tohoto zákona.|nventarizace majetku azávazkije jedna
z podmínek zabezpeěujících průkaznost účetnictví.Prováděcím předpisem k zákonu
o účetnictvíje vyhláška č.27alZOL0 Sb., o inventarizaci majetku azávazki (,,prováděcí
r,yhláška"),Iďetá uprar,uje organtzačru zqišténta způsob provedení invenátizace.

3.

Tato Směrnice upravuje provádění inventaÁzací veškeréhomajetku azávazki,jiných aktiv
a ostatní evidence.
a jiných pasiv (vlastních zdrojů atezerv), podrozvahových účtů

4.

Inventarizace majetku a závazk& se provádí k okamžiku, ke kterému se sestavuje řádná
účetrdzávérka, V případě řádné inventarizace je tímto dnem 31.12. daného kalendářního
roku. Inventury jednotliv}ch druhů majetku azávazka se provádí v termínech uvedených
v,,Plánu inventur". V ostatních případech, kdy je nutno nečekaně ověřit stav majetku
azávazki, se provede mimořádná inventarizace. Řádnou i mimořádnou inventarizaci
vyhlašuj e Zastupitelstvo obce Kuněj ovice.

Článek2

cíl a obsah inventarizace
Inventarizací majetku azávazkí obce se zjištbje:

-

průkaznost účetnictví- vňahúčetnictvíke zjištěnému stavu,

ověření skutečnéhostar,rr na stav účetní,
ocenění inventarizačnípoložky,
existence majetku nebo závazka,
správnost vedení evidence a úplnédokumentace,

technický stav majetku,
ochrana majetku,

odpovědnost za svěřený majetek.

Clánek 3
Základní pojmy
Pro účelytéto Směrnice se rozlxní:

1.
2.

Inventura

- zjištěnískutečných stavů majetku azávazků.

Inventatizace - porovnání zjištěných skutečných stavů majetku a závazka na stavy účtů
k31.12. běžnéhoroku.

majetek, závarky, jíná aktíva a jíná pasiv4 na zák|adé kterých
můžebý vyhotovován inventurní soupis nebo dodatečný inventurní soupis. OznačováIi
těchto soupisů je podle Směrné účtovéosnovy a Učtovéhorozvrhu prováděno
syrtetickými, analýickými nebo podrozvaho\rými účty.

3. Inventaňzačnípoložka

-

4. Část inventaňzačnípoložky- jsou jednotlivé věci, jednotlivé pohledávky, opravné položky

kjednotlivým pohledávkám, jednotlivé závazky a dalšískutečnosti, které lze samostatně
zjišťovatv rámci invettarizační položky.

oznaěeru části inventaÁzované položky, jednotlivé věci
5. Inverttaňzační identifikátor
jejich
jednoznačné urěení 1Čt. S.t. a5.2.této Směrnice).
a souboru majetku, které zajistí

-

6. Prvotní inventura - jsou činnosti prováděné při inventarizaci hmotného majetku, které jsou
nutné pro vyhotovení inventurních soupisů.
7.

Rozdílová inventura - činnosti prováděné při inventarizaci hmotného majetku, které jsou
nutné pro vyhotovení dodatečných inventurních soupisů. (Napr. provedení prvotní
inventury stanoveno k30. 10. stím, že následně k31. 12. bude provedena rczdilová
inventura, při které bude vypracován dodatečný inventurní soupis).

8. Inventurní soupis

- je prukazný účetrúzáznam, kteý musí obsahovat skutečnosti uvedené

v § 30 odst.2 zékonaÓ,ie"tri"wi aprováděcí vyhláškoudoplněnév § 8 (viz Čtanet 6 této
Směrnice").

jeprťkazný účetnízáznam, kterým vybranáúčetníjednotka
prokazuje přírustky a úbýky stavu hmotného majetku, který byl zjištěn prvotní inventurou,
a to způsobem, kter.ý je nutný pro zjištění stavu ke konci rozvahového dne.

9. Dodatečný inventurní soupis

-

10.Inventarizačníevidence - Pomocná evidence, inventurní evidence a jiná evidence.
a) Pomocná evidence - jsou veškeréjednotlivé a souhrnné účetnízáznarny, které jsou
vyžitelnépři zjišťovánískuteěných stavů inventarizačních položek a jejich částí,
(l.{apř.karty majetku, kniha došlých faktur, centrální evidence smluv),

b) Invenfurní evidence - jsou souhrnné účetrúzžnnamy nově vytvořené při inventuře,
které neisou inventurním soupisem, dodatečn;im inventurním soupisem,
inventurním zétpisem, tnventarízačni zprávoa nebo inventurním závérem. (ttrapř.
převodky, přecenění, přehledy, metodiky),

c)

Jinou evidencí - je organizovartý soubor informací o inventarizačních položkách
a jejich částech, který je veden mimo vybranou účetníjednotku akteťý je nezbytný
pro zjištěnískutečnéhostavu inventarizaěruch položek a jejich částí.(Např. qipisy
z listu vlastnictví, ortofotomapy).

11.Inverrtarízaéni rozdíl - rozdíl mezi skutečným stavem a stavem v účetnictví.Inventarizační
rozdíIy musí být rúčtovénydo účetníhoobdobí, za které se inventarizací ovéřuje stav
majetku azávazkí.
v účetnictvía rozdíl se označuje jako manko,
popřípadě schodek u peněžních hotovostí a cenin,

a) Skutečný stav je nižšínež stav
b)

Skutečný stav je lyššínež stav v účetnictvíarozďíI se označuje jako přebytek.

I2.Zúótovatelný rozdíl - je rozdíl zjištěný při inventuře, který zahrnuje kromě případného
manka schodku a přebýků zjištěný rozdíl podle § 26 odst. 3, § 25 odst. 2 zžkona
o účetnictvía rczdí| ktery se {ýká jiných aktiv a jiných pasiv včetně skuteČností
účtovanýchna podrozvahových účtechk zajištěnísouladu s věrným obrazem účetnictvÍ,
např. rezervy, odpisy a opravné položky,

- kulturní památ§, sbírky muzejní povahy a archeologické náIezy.
inventarizuje
vybrarý majetek stejně jako ostatní majetek účetníjednotky.
Úeetni 3ednotka

13.Vybraný majetek

čHnek 4

Inventarizační činnosti
Při inverrtarizaci zajišťule účetníjednotka činnosti nutné pro vyhotovení inventumích soupisŮ,
dodatečných invenfumích soupisů, inventumích zápis&, inventurních závéti a vyhotovení
dalšíchsouvisejících účetníchzžynami.

1. Příprava inventarizace
Na přípravě inventarizace (proškolení,seznámení se s podklady pro inventarizaci) jsou povinni
áčastnit se zaměstnanci jmenovaní
:

a) v hlavní inventarízačníkomisi (,,HIK),
b) v dílčíchinventarizačníchkomisích (,,DIK").

2. Plán inventur
Úeetni;ednotka sestar.trje plan inventur a stanoví postup při jeho sestavování.
Plán inventur obsahuje nejméně údaje o:
předpokládaném okamžiku zahájení a ukončeníjednotliafch inventur a okamžiku,
ke kterému se zjišťujískutečnéstavy,
b) vzniku a zahájeru činnostíjednotliwých inventarizačníchkomisí v případě, že
§to okamžiky nejsou shodné s okamžikem zahájern inventury, kterou inveŇarízačtú
komise provádí,
c) ukončeníčinnostíjednotlivých inventarízačruch komisí v případě, že tento okamžik
není shodný s okamžikem ukončeníinventury, kterou inventarizačníkomise provádí.

a)

Součástíplanu inventurje seznam inventurních soupisů ve vazbě na rozsah inventarizačních
položek. Znamenáto, že budou v plánu inventur uvedeny § inventarizaění položky ve smyslu
syntetických účtů,na kteých byl v běžnémroce zaznanTuenán obrat.

V případě, že okarnžikukončenífyzické inventury hmotného majetku je stanoven před koncem
rozvahového dne nebo po torrrto dni, obsahuje plán inventur zdůvodněnítohoto postupu

a popis ěinností, které se uskuteění v období mezi koncem rozvahového dne a dnem ukončení

fyzické inventury hmotného m{etku, včetně popisu postupu při rozdílové inventuře.

V případě, že veškerénebo některé ěinnosti prováděnó při inventarizaci jsou zajlšťovény
prostřednictvím jiných osob, obsahuje plan inventur i popis zajištěníkoordinace mezi obci
ajinou osobou při inventarizaci,např. Příspěvkové otganizace obce.
Plán inventur bude sestaven vždy do 25.10. běžnéhoroku, ke kterému se inventarizace provádí.
Odpovědnost za sestavení návrhu plánu inventur:
Termín předrání náwhu zastupitelstvu obce:
Odpovědnost za schválení návrhu plánu
Termín schválení návrhu plánu do:

inventur:

starosta obce Kunějovlce

Nejbližšízasedáni po 25. 1 0.
Zastupitelstvo obce Kunějovice
Nejpozději do 15. 12.

Součástíplanu inventur bude jmenování členůhlavní inventarizační
inv entaizačních komi sí, včetně podpisoqých vzoru j ednotliqf ch

č1 enů.

3. Inventarizační komise
lnventarizační komise budou jmenovrány zastupitelstvem obce. Inventarizační komise bude
nejméně tříčlenná. Členem inventarizačníkomise u §rzických i dokladových inventur musí být
vždy osoba, kteráje proškolena a rozumí problematice. Pokud se jmenovaný ČlennemŮŽe
inventaizace účastnit,jmenuje starosta náhradního člena inventarizaČní komise.

ČlenovéDIK kontrolují majetek podléhajícíýzické inventaÁzaci podle příloh inventumích
soupisů.

o

pokud nenajdou majetek §zicky, ale v soupise bude uveden, tak se darrá položka
nezaškrtne.

o

pokud se najde v místnosti fyzicky majetek, ale v soupise nebude uveden, dopíŠese do
přílohy ,o,rpi.o. Dále DIK dohledáva, zda je majetek jen chybně umístěn, nebo zda
nevzniklo např. manko.

Požadavlly na znalosti inventarizačních komisí:

_
_

znalost umístěnía vlastností částíinventaňzačníchpoložek,

znalost oznaěeničástíinvent aÁzačníchpoložekidentifikátory,
znalost ocenění části inventarizačnlchpoložek,
znalost předpisů k bezpečnosti práce a hygienických předpisů,

znalost vnitropodnikových inventaňzŇních postupů, včetně postupŮ k lyplňovrání
tiskopisů a oběh dokladů,

-

znalost inventaňzačtúvyhlášky, alespoň zbéžttá,
znalost této směrnice a plánu inventur.

Povinnosti a pravomoci inventarizačních komisí:
Členovékomisí mají právo na přístup k účetnímknihám, účtuma dokumentŮm orgatizace za
období běžného roku, pokud se na §rto dokumenty nevztahují zvláštní předpisy (ochrana
osobních údajů,utajované skutečnosti) nebo pokud se dokumenty jeví z hlediska provádění
inventury nebo inventaÁzace nepřínosné, případně předložení dokumentu není vhodné.
Případnéspory o předložení požadovartých dokumentů rozhodne předseda HIK, popř. starosta
obce. Členovéinventarizačníchkomisí mají právo na volný přístup do veškerych prostor
a kveškerým aktivům otgartizace kověření fyzické existence při dodrženíbezpečnostních
a hygienických předpisů.

a) Ústřední inventarizačníkomise

1roÚIK";

Řídíprovedení inventaÁzace majetku a závazků, včetně proúčtováníinventarizaČních rozdílŮ
vsoúadu se zákonem o úěetnictvía prováděcími vyhláškami ktomuto zákonu, vPlatném
znéní.
Kompetence předsedy

předseda

ÚIk

Úrc

a ; e;

ich j ednotlivlch členů:

,
,

Ťídía organizuje proces inventarizace v souladu se zákonem o účetnictvía prováděcími

vyhláŠkami k tomuto zákonu, v platném zrĚni a touto Směrnicí, za účelemdosažení
záůďadrltlto cíle inventarí zace,
zadává úkoly členůmÚm a předsedům DIK (popř. dalším zaměstnancům, jimiž byly
uloženy konkrétní úkoly v procesu inventarizace Směmicí nebo Plánem inventur)
a kontroluje jejich plnění,

-

svolává v pravidelných termínech za účastičlenůÚIK, předsedů DIK porady. Účelem
těchto porad je konzultace posfupů při provádění jednotlivých kroků inventarizace
a předkladrání provedených inventari začruch ptací,

-

řešípřípadnérozdílovéné.zory předsedy a ělenů jednotliqých DIK, je povinen vydat
konkrétnía závazné stanovisko,

-

v případě neplnění úkolůa povinností je povinen stanovit nápravná opafiení, včetně
podání náwhů zaméstnavateli v případě, že pracovní úkoly vyplýntajícíz uvedených
předpisů nebudou řádně plněny,

-

předseda

Úrcie povinen

všechny výše uvedené činnosti provádět průběžrěa pečlivě.

Clenové UIK

-

požadujívysvětlení a nápravu ve věcech vyplývajících zte,to Směrnice a prováděcí
vyhlášky k inventarizaci odpředsedů a členůDIK,

-

plní úkoly dle příkazůpředsedy ÚIK,

-

jsou povinni všechny qýše uvedené činnosti provádět průběžněa pečlivě.

J případě zjištění nedostatku při provádění inventarizace okamžitě informují předsedu
UIKza účelempřijetí konkrétníhoopaťeník odstranění nedostatků,

b) Dílčíinventarizační komise (,,DIK'.)
Odpovídá za provedení inventaňzace a dodrženípříslušn;ých ustanovení této směrnice,

proviáděcí vyhlášky k inventarizaci a plránu inventur. Každá DIK odpovídá na svém svěřeném
úseku a každý za svou svěřenou oblast majetku a závazktl Dílčíinventarizačníkomise
přeďávqí hlavní inventaÁzační komisi účetníjednotky informace, které sloužímimo jiné
k rrypracování záv&ečnéinventarizačnl zprávy o pruběhu inventarizace. součástízávérečné
invertaizačnízprávy jsou i navrhovaná opafiení v oblasti majetku a závazkttúčetrríjednotky.

Předseda

-

DIK

organizuje provádění inventur ve stanovaném rozsahu majetku a závazk.& v souladu
s touto směrnicí, Plálrem inventur a dle konkrétníchpokynů předsedy ÚIK,

-

je ziároveň osobou odpovědnou za provedení inventarizace dle § 30 ZoÚ

-

v případě neplnění úkolů,popř. k odstranění nedostatku při provádění inventur
zjištěných jím osobně nebo signalizované ělenem DIK, informuje předsedu (IIK za
účelempřijetí konkrétníchopaťení k odstranění nedostatků,

-

vyžaduje součinnosti od všech zaměstnanců odpovědných
podléhaj ícíinventuře,

-

je povinen všechny výše uvedené činnosti provádět pruběžně a pečlivě.

zaďává úkoly ělenům DIK a kontroluje jejich plnění tak, aby byly v souladu s touto
směrnicí, prováděcí vyhláškou, popř. pokyny předsedy ÚIK,

za mqetek a

závazky

Clenové DIK

-

jsou zéroveíosobami odpovědnýmízazjišťovrání skutečných stavů dle § 30 ZoÚ
signalizují předsedovi DIK jakékoli nedostat§, které by mohly mít vliv na řádné

-

jsou povinni výše uvedené činnosti provádět pruběžně a pečlivě.

c)

Odborné zajištění inventarizačních činnostía technické podmínky

plní úkoly dle příkazůpředsedy DIK,

provedení inventur,

Pro odborné zallštéruinventarizačníchčinnostíbudou zaměstnanci, kteří se podílejína přímém
zajištěníinventarizace, proškoleni členy Úr a budou mít k dispozici dokumentace
avýznamné informace dle této Směrnice.

Q

Účast odpovědného zaměstnance:

Fyzické a dokladové inventury se musí zúčastnitzaměstrranec odpovědný za inventovaný
majetek (ten, kdo majetek uživá). Jde-li o inventuru při změně odpovědného zaměstnance,
musí se jí zúčastnitzaměstnanec funkci odevzďávající i zaměstnanec funkci přejímající.Pokud
se odpovědný zaměstnanec nemůžeinventury účastnit,nahrazuje jej vedoucí příslušného
útvaru.

e)

Součinnost

Zaněstnanci účetníjednotky a vedoucí zaměstnanci ňizovaných účetníchjednotek, které
hospodaří se svěřeným majetkem úěetníjednotky, jsou povinny poskýnout veškerou
potřebnou součinnost k zajištěníinventarizačních činnostís přihlédnutím k ochraně majetku
a utaj ovaných

informací.

f)

Připojování podpisový ch záznamů
Dle podpisoqých vzottl, které jsou přílohou plánu inventur, budou připojovány podpisové
záznamy na inventurní soupisy, dodatečnéinventurní soupisy, k inventarizačnízptávé
a případně k ostatní inventarizačníevidenci. Osobou odpovědnou za provedení inventur je
předseda DIK a osobou odpovědnou za provedení inventarizace je předseda ÚIr. Jejich
podpisové vzory jsou př1loženy k Plránu invenfur.

g) Ověřovací dopisy pohledávek

a závazků

Ověřovací dopisy na závarky nebudou zasíIénydodavatelům, protože to není v zájmu účetní
jednotky. Ověřovací dopisy na pohledávky budou zasílány jen v případě pohledávek po
splatnosti 30 a více dni, a zároveí, pokud součet pohledávek za límto dlužníkempřesahuje
hodnofu 30 000,00 Kč. Ověřovací dopisy budou odeslány do 20. 12. béžnéItoroku a za jejich
rozesláníjsou odpovědní všichni jednotliví správci pohledávek. Ověření pohledávek azávazků
v režimu transferů bude provedeno v rámci konsolidačních přehledů.

h) Oběh dokladů k zaúčtováníinventarizačních rozdílůa zúčtovatelných
inventarizačních rozdílů

Na ziákladě zápisů v invenfurních soupisech, dle čl. 3 bod í1 - 12, vyhotoví HIK doklady
k proúčtovánízúětovatelných inventarizačních rozdili a případně zaznamená informace
o nevypořádaných inventarizačních rozdílech kuvedení do souladu účetnictvíse skutečností.
Doklady musí blt předany kproúčtovánínejpozději kdatu účetnízávěrky. Informace
o nevypořádaných inventarizačních rozdílech bude uvedena vtextové části účetnízávérky za
běžnéobdobí.

D

Postupy pro vyhodnocení inventarizačnízprávy

Inventarizačru zpráva bude vyhodnocena zastupitelstvem obce.

Zastupitelstvu obce bude předložena informatirmí zptáva o pruběhu inventarizace majetku
a závazků a jiných aktiv a jiných pasiv. Nedílnou přílohou informativní zpráw zastupitelstvu
obce budou inventarízačnízprávy zjednotliqich etap inventarizace. Kprojednaní
zastupitelstvu obce bude předkládáno po celkovém ukončeníinventarizace.

4. Druhy inventarizací
a) dle okamžiku, kdy

se

provádi

ÚOetoi jednotka provádí tnveltanizaci k okamžiku, ke kterému sestal-uje účetnízávěrku jak
řádnou nebo mimořádnou. Takto sestavená inventatízace v souladu s § 29 odst. 1. zákona
o účetnictvinazývá,,periodickou inventarizaci".Inventarizaci v souladu s § 29 odst.2. zéúrona
o účetnictví,,pruběžnouinventarizací" účetníjednotkaneprovádí.

b)

dle způsobu provádění

-

Fyzická inventura:

Fyzickou inventurou se zjišťujískutečnéstavy majetku hmotné povahy, popřípadě

nehmotné povahy, ale pouze tehdy, kdy to připouští jejich povaha. Jedná se tedy především
o hmotné prostředky, např. inventář, materiál na skladě, pokladní hotovost, stroje
azaíizeti,budovy a stavby, popř. pozemky. Skutečnéstavy se při Szické inventuře zjištbjí
přepočtením, přev áůením,přeměřením.

-

Dokladová inventura:

Dokladovou inventurou se zjištbjí skutečnéstavy majetku a závazk& v případech, kdy
povaha předmětu neumožňuje provést ýzickou inventuru, např. pohledávky, závarky,
peněžnízůstatky na bankovních účtech,časovérozlišení.Dále se dokladovou inventurou
zjišťuje také skutečný stav majetku hmotné povahy, u něhož jiný způsob inventury není
možný vzhledem k místu, kde se v době provádění inventury tento majetek nachéuí,např.
stroje a inventář v oprarmě. Podstata dokladové inventury spočíváv tom, že se při ní
skutečný stav příslušnéhodruhu majetku a závazkil zjištbje, ověřuje či prokazuje jen
pomocí rřunýchpísemností, např. účetníchdokladů, listin, spisů a smluv.

Článek 5

Dalšíinventari začníčinnosti
1. Inventarizační identifikátor
Jedná se o označeníčásti inventarizačnípoložky nebo v případě lybraného majetku jednotlivé
věci a souboru majetku, které zajišťuje jejich jednoznačnéurěení. Inventarizaěním
identifikátorem u hmotného majetku můžeb;it např. inventární nebo qirobní číslo,popis
majetku, apod. Inventarizačním identifikatorem u pohledávek, závazk.ů a v případě
nehmotného majetku nebo jiných aktiv a jiných pasiv, u kterych nelze vizuálně zjistit jejich
§rzickou existenci, mtňe jako identifikátor sloužit číslopřijaté nebo vydané faktury, číslo
interního dokladu, číslosmlouvy, apod.

2.

seznam inventarizačních identifikátorů

seznam inverrtarizačníchidentifikátoru bude archivován

Tento seznam tvoří především:

s

inventarizaént evidencí.

seznam inventarních číselevidence majetku, evidenčníchčíselskladové evidence,

seznam pouŽi|ých číseldokladů v jednotliqých dokladowých řadách

schválených subřad účetníchdokladů,

na

sezlam jednoznaČných popisŮ sloužícíkjednoznačnému určenímajetku

inventarizačníchpoložek, kde nelze využítqýše uvedené označení.

zá,kIadé

u

částí

článet< o

Inventurní soupis a dodatečný inventurní soupis
1.

Inventurní soupis a dodatečný inventurní soupis je vyhotovován v rozsahu:

a)
tl)
c)
)

účtovéskupiny,
seskupení inventaňzačníchpoložek,
nebo jednotlivé inventarizaěnt položky.

Inventurní soupisy a dodatečnéinventurní soupisy obsahují ve vztahu k předměfu
účetnictví:

a)
b)

c)

identifikační číslovybrané účetníjednotky,
uvedení rozsahu podle odstavce 1 včetně číselnéhoa slovnflro znaěeru podle směmé
účtovéosnovy,
způsob zjíšťovárltskutečných stavů,

d) seznam příloh inventumího soupisu nebo dodatečnéhoinventumího soupisu,
e) v případě dodatečnéhoinventurnílro soupisu stavy celkové výše ocenění majetku,

0

závazki,jiných aktiv a jiných pasiv uvedených v příslušnéminvenfurním soupisu,
v případě rozdílůzjištěných mezi jiq.imi evidencemi a pomocqými evidencemi, které
nelze odstranit do okamžiku ukončení inventarizace, nebo nebyla odsouhlasena výše
pohledávek a závazki, obsahuje informaci o této skutečnosti, pokud není uvedena
v příloze.

g) okamžik zahájerl, okamžik ukončeníinventury a v případě prvotrť inventury
okamžik, ke kíerémuse zjišťujískutečnéstavy,

také

h) jména osob, kíeréjsou členy inventarizačníkomise,
l)

j)
3.

podpisorlý zévnam osoby odpovědné za zjištěrtt skutečností a podpisový zaznam osoby
odpovědné za provedení inventarizace suvedením okamžiku připojení podpisového
Zaznunu)
počet stran inventurního soupisu.

Přiloha invenfurního soupisu obsahuje alespoň:

a)

§emam všech inventarizačních evidencí, které byly vytžity při zllšťovárlt skutečných
stavů,

b) způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů,
c) v případě pohledávek a závazk& uvedení způsobu, jak byly při inventuře
pomocné evidence,

v}.rržlty

d)

v případě nemovitostí,

o kteých má

povirrnosti vybraná účetníjednotka účtovat,
uvedení způsobu, jak byly zkontroloviány veškeré údaje o těchto nemovitostech
uvedených v Katastru nemovitostí Českérepubliky.

4.

Příloha dodatečnéhoinventurního soupisu obsahuje alespoň:

a) příslušný (prvotní) inventurní soupis,
b) seznam všech inventarizačních evidencí, které byly vyrži§ pfi
stavů,

c)

zjišťovránískutečných

způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů,

d) v případě pohledávek a závazkil uvedení způsobu, jak byly při inventuře vyňity
pomocné evidence,

e)

o kteqých má povinnosti vybraná účetníjednotka účtovat,
uvedení způsobu, jak byly zkontrolovány veškeré údaje o těchto nemovitostech
v případě nemovitostí,

uvedených v Katastru nemovitostí Českérepubliky.

Clánek 7
Inventarizačnízprár^
Inventaizaěni zptávou se rozumí shmutí všech podstatn;ých skutečností o všech provedených
inventurách, včetně seznamu všech inventurních soupisů, dodatečných inventurních soupisů,
inventurních zápisů a informace o všech inventaňzaěních a ziĚtovatelných inventarizačních
rozdílech.
Inventarizační zpráva bude obsahovat komentiáře a zhodnocení pruběhu inventarizace,
komentaře k rozdílům,podněfum a zjištění invettarizaěních komisí a souhrnný přehled
provedených inventur. Dále bude obsahovat srovnávací tabulku v úrormi inventaňzačntch
poloŽek, vŠechpouži{fch účtůúčtovéhorozvrhu včetně podrozvahy, použitych účetní
jednotkou v běžnémobdobí, a to po zaučtovánízúčtavatelnýchrozdílů.

Clánek 8
závérečná ustanovení
1.

Tato směrnice nabývá účinnostiode dne 2.12.2011

PříIohy:
1. Plán inventur
Schválilo Zastupitelstvo obce Kun{|ov

l2. 2011, usnesenim ě.
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vladimír Haban

