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snnňmrrcE K pnovÁoňxí rNvnNTARIzAcE

čtánet< 1

úvodníustanovení
1.

Úkolem Směrnice k provádění ínventaizace majetku azávazktl je stanovit jednotné zásaďy
a postupy pro provádění inventarizace majetku azávazků.

2. Povinnost ínventaúzace majetku azávazktl je zakotvena v § 6 odst. 3 zékonaě. 5631199I
Sb., o účetnictví,ve znérúpozdějšíchpředpisů, (,,zákono účetnictvÍ")a zpŮsobem
stanoveným v § 29 a § 30 tohoto zákona.Inventarizace majetku azávazki je jedna
z podmínek zabezpečujícíchprůkaznost účetnictví.Prováděcím předpisem k zákonu
o úěetnictví je lyhláškač.27012010 Sb., o inventarizaci majetku azávazki (,prováděcí
vyhláškď), která upravuje otganizačnízajišténía způsob provedení inventarizace.
3. Tato Směrnice uprar,uje prováděniinventaizací veškeréhomajetku azávazki,jiných aktiv
a jiných pasiv (vlastních zdrojů atezetv), podrozvahorných účtŮa ostatní evidence.
4. Inventaňzace majetku azávazk,ise provádí k okamžiku, ke kterému se sestavuje Íádná
účetnízávěrka. V případě řádrré ínventarizace je tímto dnem 31. 12. daného kalendářního
roku. Inventury jednotlivých druhů majetku azávazkíse provádí v termínech uvedených
v,,Plánu inventur". V ostatních případech, kdy je nutno nečekaně ověřit stav majetku

uŽárurkt, se provede mimořádná inventarizace. Řádnou i mimořádnou inventarizaci
r,yhlašuj e Zastupitelstvo obce Kuněj ovice

článet< z
cíl a obsah inventarizace
Inventarizací majetku azávazki obce se zjišt'uje:
- průkaznost účetnicŤtí- vňahúčetnictvíke zjištěnému stal,u,
ověření skutečnéhostalrr na stav účetní,
ocenění inv entarizaění položky,
existence majetku nebo závazkl,
správnost vedení evidence a úplnédokumentace,

technický stav majetku,
ochrana majetku,
odpovědnost za svěřený majetek.

Čtánet< 3

Záklaďní pojmy
Pro účelytéto Směrnice se rozumi:

1.

Inventura

2.

Inventaňzace - porovnaní zjištěný-ch skutečných stavů majetku a závazkí na
k3I.12. běžnéhoroku.

- zjištění skuteěných stani majetku

a závazků.
star,ry ÚČtŮ

3. Inventarizaění položka - majetek, závazky,jiná aktiva a jtnápasiv4 nazéMadékteých
můžebýt vyhotovován inventurní soupis nebo dodateěný inventurní soupis. Omačování
těchto soupisů je podle Směrné účtovéosnovy a Učtovéhorozvrhu prováděno
syntetickými, analytickými nebo podrozvahol}mi účty.
4. Část inventaizaérupoložky - jsou jednotlivé věci, jednotlivé pohledávky, oprarmé položky
k jednotlivým pohledávkám, jednotlivé závazky a dalšískutečnosti, které lze samostatně

zjišťovatv rámci inventarizačnípoložky.
oznaěení ěásti inventarizované položky, jednotlivé věci
a souboru majetku, které zajistí jejich jednoznačnéurěení(Čt. S.t . a5.2. této Směrnice).

5. Inventarizačníidentifikátor
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, kíeréjsou
nutné pro vyhotovení dodateěných inventurních soupisů. (I.Japř. provedení prvotní
inventury stanoveno k 30. 10. s tím, že následně k31. \2. bude provedena rozdílová
inventura, při které bude vypracován dodatečný inventurní soupis).

'

- jeprťkazný úěetnízáznarn, kíeý musí obsahovat skutečnosti uvedené
v§30odst.2zákonaoúčetnicťvíaprováděcívyhláškoudoplněnév§8(vizČtanet6této

8. Inventurní soupis

Směrnice").
9. Dodatečný invenfurní soupis -je průkazný účetnízžtzíam,kterym lybraná úěetníjednotka
prokazuje přírůstky a úbytky stavu hmotného majetku, který byl zjištěn prvotní inventurou,
a to způsobem, kteqý je nutnli pro zjištěnístalu ke konci rozvahového dne.

10.Inventarizaěni eviďence - Pomocná evidence, inventumí evidence a jiná evidence.
a) Pomocná evidence - jsou veškeré jednotlivé a souhmné účetnízáunalrty, které jsou
využitelnépři zjišťovánískutečných stavů inventarizačntchpoložek a jejich částí,
(Např. karty majetku, kniha došlých faktur, centrální evidence smluv),

b) Inventurní evidence - jsou souhmné účetnízéanamy nově vytvořené při invenfuře,
které nejsou inventumím soupisem, dodatečným inventumím soupisem,
inventurním zápisem, inventarizační zprávounebo inventurním závěrem. (t'{apř.
převodky, přecenění, přehledy, metodiky),

c)

Jinou evidencí - je organitzovaný soubor informací o inventari zaěnichpoložkách
a jejich ěástech, kteý je veden mimo lybranou účetníjednotku a kteqý jenezbýný
pro zjištěnískutečnéhostaw inventaňzaéníchpoložek a jejich částí.(Např. v/pisy
z listu vlastnictví, ortofotomapy).

11.Inventarizaéntrozdíl-rozdíImeziskutečným stavem

a stavem v účetnictví.Inventarizační
rozdíIy musí být zúčtovénydo úěetníhoobdobí, zakteré se inventarizací ověřuje stav
majetku azávazki.

a)

stav v účetrrictvíarozdíl se označuje jako manko,
Skutečný stav je nižšínež
popffpadě schodek u peněžrích hotovostí a cenin,

b) Skutečný stav je vyššínež stav v účetnictvíarozdil
L2.Zúčtovatelný rozdil- jerozdílzjišténýpři inventuře, ktery

se označuje jako

přebýek.

zahrnuje kromě případného
přebytků
26
odst.
3, § 25 odst. 2 zékona
zjištěný rozdilpodle §
manka, schodku a
o účetnictvíarozdíl, ktery se t}ká jiných aktiv a jiných pasiv včetně skutečnostíúčtovaných
na podrozvahových účtechk zajištění souladu s věmým obrazem účetnictví,např. rczetvy,
odpisy a opravné položky.

I

13.

Vybraný majetek - kulfumí památky, sbírky muzejní povahy a archeologické nálezy.
Učetníjednotka inventarinjevybraný majetek stejně jako ostatní majetek účetníjednotky.

článek 4
Inventa

r

lzaění čin nosti

Při inventarizacizajišťuje účetníjednotka činnosti nutrré pro vyhotovení inventurních soupisů,
dodatečných inventurních soupisů, inventurních zápisů, inventurníchzávéŇ a vyhotovení
dalšíchsouvisej ícíchúčetríchzaznami.

1. Příprava inventarizace
Na přípravě inventarizace (proškolení, sezniárnení se s podklady pro inventarizaci) jsou povinni
ďlčastnit se zaměstnanci j menovaní :

a)
b)

v hlavní inventarizačníkomisi (,,HIK),

v dílčíchinventarizŇních komisích (,,DIK").

2. Plán inventur
Úeetniiednotka sestavuje plán inventur a stanoví postup při jeho sestavování.
Plán inventur obsahuje nejméně údaje o:

a)
b)

c)

předpokládaném okamžiku zahájeru a ukončeníjednotliqích inventur a okamžiku,
ke kterému se zjišťujískuteěné stavy,
vzniku azahájeru činnostíjednotlivých inventaizačních komisí v případě, že
§rto okamžiky nejsou shodné s okamžkemzahájeru inventury, kíerou inventarizační
komise provádí,
ukončeníěinností jednotliqich inventanzaéních komisí v případě, že tento okamžik
není shodný s okamžikem ukončeníinventury, kterou inventarizačníkomise provádí.

Součástíplánu inventur je seznam inventurních soupisů ve vazbé na rozsah inventaÁzaénich
položek. Znamená to, že budou v planu inventur uvedeny ty inventari zaénípoložky ve smyslu
synteticlqich účtu,na kteqých byl v běžrémroce zaznanTlenán obrat.

V případě, že okanžjkukončenífuzíckéinventury hmotného majetku je stanoven před koncem
rozvalrového dne nebo po tomto dni, obsahuje plan inventur zdůvodnění tohoto postupu
a popis ěinností, které se uskutečnív období mezi koncem rozvahového dne a dnem ukoněení
fyzické inventury hmotrrého majetku, včetně popisu postupu při rozdílové inventuře.

V případě, že veškeró nebo některé činnosti prováděné při inventarizacijsou zajišťovany
prosťednictvím jiných osob, obsahuje plan inventur i popis zajištění koordinace mezi obcí
ajinou osobou při inventarizací,např. Příspěvkové organtzace obce.
Plián inventur bude sestaven vždy do 25.10. běžréhoroku, ke kterému se inventarizace provádí.

Odpovědnost za sestavení náwhu plánu inventur:
Termín předtání náwhu zastupitelstvu obce:
Odpovědnost za schválení náwhu plánu inventur:
Termín schválení náwhu plánu do:

starosta obce Kuněj ovice
Nejbližšízasedéni po 25.10.
Zastupitelstvo obce Kuněj ovice
ii do 15. 12.

Součastíplanu inventur bude jmenovaní členůhlavní inventarizačníkomise a dílčích
inventarizačníchkomisí, včefirě podpisoqich vzoru jednotliqých členů.

3. rnventarizačníkomise
Inventaňzačni komise budou jmenovarry zasfupitelstvem obce. Inventaizaěru komise bude
nejméně říčlenná. Člene- inventaizačníkomise u Szických i dokladových inventur musí b;ft
vždy osoba, která je proškolena a rozumí problematice. Pokud se jmenovaný člen nemůže
inventarizase účastnit,jmenuje starosta náhradního ělena inventarizačníkomise.
ČlenovéDIK kontrolují majetek podléhajícífyzické ínventaÁzaci podle příloh inventurních
soupisů.

o

o

pokud nenajdou majetek fyzicky, ale v soupise bude uveden, tak se daná položka
nezaškrhe.
pokud se najde v místnosti
ýzicky majetek, ale v soupise nebude uveden, dopíšese do
pfflohy soupisu. Dále DIK dohledávrá, zda je majetek jen chybně umístěn, nebo zda
nevzniklo např. manko.

Požadavky na znalosti inventarizačních komisí:

-

znalost umístěnía vlastností

óstí inventarizačníchpoložek,

znalost označení částíinventarizaěnichpoložek identifikátory
znalost ocenění črásti inventarizačntchpoložek,
znalost předpisů k bezpečnosti práce a hygieniclcých předpisů)
znalost vnitropodnikových tnvenÁrizačníchpostupri včetně postupů k vyplňování
tiskopisů a oběh dokladů,

zralost inventarizačnívyhlášky, alespoň zbéžnu
znalost této směrnice a plárru inventur.

Povinnosti a pravomoci inventarizačních komisí:
Členovékomisí mají právo na pfistup k účetnímknihám, účtůma dokumentům orgatizace za
období běžnéhoroku, pokud se na§rto dokumenty nevztahýíz:tláštnipředpisy (ochrana
osobních údajů,utajované skuteěnosti) nebo pokud se dokumenty jeví z hlediska provádění
invenfirry nebo inventarizace nepřínosné, pfipadně předloženídokumentu není vhodné
Případnéspory o předložení požadovaných dokumentu rozhodne předseda HIK, popř. staíosta
obce. Členovéinventari začnichkomisímají právo na volný přístup do veškerých prostor
a k veškerým aktivům organizace k ověření ýňcké existence při dodržení bezpečnostních
a hygienických předpisů.

a) Ústřední inventanzaéníkonise(rÚrK")
Řídíprovedení inventarizace majetku azávazktt,včetně proúčtováníinventarizačníchrozdílů
v souladu se zákonem o účetrrictvíaprováděcími vyhláškami k tomuto zákonu, v platném
znéní.
Kompetence předsedy

předseda

ÚIk

Úrc

a 3 ej

ich j ednottivých členů:

řídía organizuje proces inventarizace v souladu se zákonem o účetrrictvía prováděcími
vyhlaškarrri k tomuto z6konu, v platném méru a touto Směrnicí, za účelemdosažení
zékladntho cíIe inv entaizace,
zadává úkoly členůmÚn< a předsedům DIK (popř. dalšímzaměstnancům, jimž byly
uloženy konkrétníúkoly v procesu inventarizace Směrnicí nebo Plánem inventur)
a kontroluje jejich plnění,

svolává v pravidelných termínech za úěasti ělenů ÚIK, předsedů DIK porady. Účelem
těchto porad je konzultace postupů při provádění jednotlivých kroků inventarizace
a předkládaní provedených inventari zaénich ptací,

řešípfipadné rozdílové nárory předsedy a členůjednotliv}ch DIK, je povinen vydat
konkréfuú a závazné stanovisko,

v případě neplnění úkolůa povinností je povinen stanovit nápravná opatření, včetně
podrání návrhů zaměsttavateli v případě, že pracovní úkoly vyplyvajícíz uvedených
předpisů nebudou řádně plněny,
předseda ÚIK3e povinen všechny výše uvedené činnosti provádět průběžrěa peělivě.

členovéúk

-

-

požadajívysvětlení a nápravu ve věcech vyplývajícíchztéto Směrnice a prováděcí
vyhlášky k inventarizaci odpředsedů a ělenů DIK,
plní úkoly dle pfikazů předsedy ÚIK,

] případě zjištění nedostatku při provádění inventarizace okamžitě informují předsedu
UIKzaúčelempřijetí konkrétrfho opatření k odstranění nedostatků,
jsou povinni všechny výše uvedené činnosti provádět pruběžně a pečlivě.

b) Dílčíinventarizační komise (,,DIK")
Odpovídá za provedení inventaizace a dodrženípříslušných ustanovení této směrnice,

prováděcí vyhlášky k inventarizaci a plánu inventur. Každa DIK odpovídá na svém svěřeném
úseku a každý za svou svěřenou oblast majetku a závazktl Dílčíinventarizačru komise
předávají hlavní inventarizačníkomisi účetníjednotky informace, které slouá mimo jiné
k vypracováni závérečnéinventarizŇru zprávy o pruběhu inventarizace. Součástízávěreéné
inventaňzaéruzprávy jsou i nawhovaná opaření v oblasti majetku azávazkttúěetní jednotky.

Předseda

-

-

DIK

organizuje provádění inventur ve stanovaném rozsahu majetku a závazků v souladu
s touto směrnicí, Plánem inventur a dle konkréíúchpokynů předsedy UIK,

je zároveiosobou odpovědnolzaprovedení inventarizace dle § 30 ZoÚ
zadává úkoly členůmDIK a kontroluje jejich plnění tak, aby byly v souladu s touto
směrnicí, prováděcí vyhláškou, popř. pokyny předsedy ÚIK,

vpfipadě neplnění úkolů,popř. kodstranění nedostatků při provádění inventur
zjištěných jím osobně nebo signalizované členem DIK, informuje předsedu ÚIK ,a

účelempřijetí konkrétníchopatření k odstranění nedostatků,

vyž:aduje součinnosti od všech zaměstnanců odpovědných
podléhaj ícíinventuře,

za majetek a závazky

je povinen všechny výše uvedené činnosti provádět pruběfuě a pečlivě.

čIenovéDIK

-

jsou zároveň osobami odpovědnými za zjišťovánískutečných stavů dle

-

jsou povinni

c)

Odborné zajištění inventarizačních činnostía technické podmínk7

plní úkoly dle příkazůpředsedy DIK,
§ 30

ZoÚ

signalizují předsedovi DIK jakékoli nedostatky, které by mohly mít vliv na řádné

provedení inventur,

ýše uvedené činnosti provádět

průběžněa pečlivě.

Pro odbomé zajíštéruinventarizačníchčinnostíbudou zaměstnanci, kteří se podílejí na přímém
zajlšténíinventarizace, proškoleni členy Úr a budou mít k dispozici dokumentace
aýznamné informace dle této Směrnice.

d) Účast odpovědného zaměstnance:
Fyzické a dokladové inventury se musí zuěastnit zaměstnanec odpovědný za inventovaný
majetek (ten, kdo majetek užívá).Jde-li o inventuru při změně odpovědného zaměstnance,
musí se jí zúěastnítzaměstnanec funkci odevzdávajicí i zaméstnanec funkci přejímající.Pokud
se odpovědný zaměstnanec nemůžeinventury účastnit,nabtazuje jej vedoucí příslušného
útvaru.

e)

Součinnost

Zaméstnanci účetníjednot§ a vedoucí zaměstnanci zŤizovutých úěetníchjednotek, které
hospodaří se svěřeným majetkem účetníjednotky, jsou povinny poskýnout veškerou
potřebnou součinnost k zajištěníinventarizačních činnostís přihlédnutím k ochraně majetku
a utaj ovaných informací.

f)

Připojování podpisových záznamů

Dle podpisových vzorů, které jsou přílohou planu inventur, budou připojovány podpisové
zénnamy na inventurní soupisy, dodatečné inventumí soupisy, k inventarizaéní zprávé

a případně k ostatní inventarizaění evidenci. Osobou odpovědnou za provedení inventur je
předseda DIK a osobou odpovědnou za ptovedení inventatizace je předseda Úrc. Jejich
podpisové vzory jsou přiloženy k Plánu inventur.

g) Ověřovací

dopisy pohledávek a závazkit

Ověřovací dopisy na závazky nebudou zasilžny dodavatelům, protože to není v zájmu účetní
jednotky. Ověřovací dopisy na pohledávky budou zasílány jen vpřípadě pohledávek
po splatnosti 30 a více dní, a zélroveň, pokud souěet pohledávek zatímto dlužníkem přesahuje
hodnotu 30 000,00 Kč. Ověřovací dopisy budou odeslány do 20. 12,béžnéhoroku aza jejich
rozeslání jsou odpovědní všichni jednotliví správci pohledávek. Ověření pohledávek a závazků
v režimu transferů bude provedeno v rámci konsolidačníchpřehledů.

h) Oběh dokladů k zaúčtováníinventarizačních rozdílůa zúčtovatelných
inventarizačníchrozdílů

Na základě zápisů v inventurních soupisech, dle čl. 3 bod 7l - 12, vyhotoví HIK doklady
k proúčtovéní
zúčtovatelnýchinventarizačníchrozdilů a případně zaznamená informace

o nevypořádaných inventarizačníchrozdílech k uvedení do souladu účetnictvíse skutečností.

Doklady musí bl.t předány kproúčtovánínejpozději kdatu účetnízávěrky, Informace
o nelypořáďartých inventarizaěních rozdílech bude uvedena v textové ěásti úěetnízávérky

zaběžné období.

D

Postupy pro lyhodnocení inventarizačnízprál^y

Inv entar izaění zpr áv a bude r,yho dno c ena z astup ite stvem
1

o b c

e.

Zastupitelstlrr obce bude předložena informativní zpráva o průběhu inventarizace majetku
a závazki a jíných aktiv a jiných pasiv. Nedílnou přílohou informativní zprávy zastupitelstvu
obce budou inventarizačnízpráw zjednotlivých etap inventarizace. Kprojednaní
zastupitel stvu obce bude předkládáno po celkovém ukončen í inv entarizace,

4. Druhy inventarizací
a) dle okamžiku, kdy

se

provádí

Úeetni jednotka provádí inventaÁzaci k okamžiku, ke kterému sestal.uje účetnízávérku jak
řádnou nebo mimořádnou. Takto sestavená inventarizace v souladu s § 29 odst. 1. zákona
o účetnictvínuzyvá,,periodickouinventarizacío'.Inventarizaci v souladu s § 29 odst. 2. zákona
o účetnictví,,průběžnou
inventari zaci" ttčetníj ednotka neprovádí.

b) dlezpůsobu provádění

-

Fyzická inventura:

Fyzickou inventurou se líšťují
skutečnéstavy majetku hmotné povahy, popřípadě

nehmotné povahy, ale pouze tehdy, kdy to připouští jejich povaha. Jedná se tedy předevšíp
o hmotné prostředky, např. inventaŤ, materiál na skladě, pokladní hotovost, stroje
azařízení, budor,y a stavby, popř. pozemky. Skutečnéstavy se přiťyzické inventuře lišťují
přepočtením, píevážením,přeměřením.

-

Dokladová inventura:

Dokladovou inventurou se zjišt'ujískutečnéstavy majetku a závazki v případech, kdy
povaha předmětu neumožňuje provést firzickou inventuru, např. pohledávky, závazky,
peněŽní zustatky na bankovních účtech,časovérozlišení.Dále se dokiadovou inventurou
zjišt'uje také skutečný stav majetku hmotné povahy, u něhož jiný způsob inventury není
možný vzhledem k místu, kde se v době provádění inventury tento majetek nachéaí, např.
stroje a inventař v opravně. Podstata dokladové inventury spočíváv tom, že se při ní
skutečný stav příslušnéhodruhu majetku a závazki zjišt'uje, ověřuje či prokazuje jen
pomocí Ňznýchpísemností, např. účetníchdokladů, listin, spisů a smluv.

Clánek 5

Dalšíinventari začníčinnosti

1. Inventarizační identifikátor
Jedná se o označeníčásti inventarizačnípoložky nebo v případě r,ybraného majetku jednotlivé
věci a souboru majetku, které zajišt'uje jejich jednoznačnéurčení.Inventarizačním
identifikátorem u hmotného majetku můžebfi např. inventární nebo výrobní ěíslo, popis
majetku, apod. Inventarizačním identifikátorem u pohledávek, závazků a v případě
nehmotného majetku nebo jiných aktiv a jiných pasiv, u kterých nelze vizuálně zjistit jejich
fyzickou existenci, můžejako identifikátor sloužit číslopřijaté nebo vydané faktury, číslo
interního dokladu, číslosmloury, apod.

2,

seznam inventarizačníchidentiíikátorů

seznam inventarizačních identifikátorů bude archivován

Tento seznam tvoří především:

-

s

inventar

izačníevidencí.

seznam inventiárních číselevidence majetku, evidenčníchčíselskladové evidence,

seznam použitých číseldokladů v jednotliých dokladoých řadách
schválených subřad účetníchdokladů,

na

seznam jednoznačtých popisů sloužícíkjednoznačnému určenímajetku
ínventaizaěníchpoložek, kde nelze ryužítvýše uvedené označettj.

záklaďé

u

částí

článek 6

Inventurní soupis a dodatečný inventurní soupis

1. Inventurní soupis a dodatečný inventurní soupis je vyhotovován
a) účtovéskupiny,
b) seskupení inventarizačníchpoložek,
c) nebo jednotlivé inventaizačnípoložky.

2. Inventurní soupisy a
účetnictví:

a)
b)

c)

v rozsahu:

dodatečnéinventurní soupisy obsahují ve vztahu k předmětu

identifikační číslor,ybrané účetníjednotky,
uvedení rozsahu podle odstavce 1 včetně číselnéhoa slovního znaěení podle směrné
účtovéosnovy,
způsob zjišťovánískutečných stavů,

d) seznam příloh inventurního soupisu nebo dodatečnéhoinventumího soupisu,
e) v případě dodatečnéhoinventurního soupisu staly celkové ýše ocenění majetku,
závazki,jiných aktiv a jiných pasiv uvedených v příslušnéminventumím soupisu,

f)

v případě rozdíl:ů zjištěných mezi jinými evidencemi a pomocnými evidencemi, které
nelze odstranit do okamžiku ukoněení inventarizace, nebo nebyla odsouhlasena ýše
pohledávek a závazků, obsahuje informaci o této skutečnosti, pokud není uvedena
v příloze.

g) okamžik zahé$ení, okamžik ukončeníinventury a v případě prvotní inventury

také

okamžik, ke kterému se zjišt'ujískutečnéstaly,

h) jména osob,

i)
j)
3.

kíeréjsou členy inventarizační komise,

podpisový záznam osoby odpovědné zazjištění skutečnostíapodpisoý záznam osoby
odpovědné za provedení inventarizace suvedením okamžiku připojení podpisového
záznamu,
počet stran inventurního soupisu.

Příloha inventurního soupisu obsahuje alespoň:

a)

sezram všech inventaňzašních evidencí, kíerébyly vytžity při zjišťovánískutečných
stavů,

b)

zpusob stantovení ocenění zučtovatelných rozdílů

c)

v případě pohledávek
pomocné evidence,

d)

v případě nemovitostí, o kteqých má povinnosti vybraná účetníjednotka účtovat,
uvedení způsobu, jak byly zkontrolovány veškeréúdaje o těchto nemovitostech
uvedených v Katasíu nemovitostí Českérepubliky.

a

závazkiu uvedení způsobu, jak byly

při inventuře vwžíty

Příloha dodatečnéhoinventurního soupisu obsahuje alespoň:

a)
b)

příslušný (prvotní) inventumí soupis,
semam všech inventarizačních evidencí, které byly

vyžiŤ při

zjišťovánískuteěných

stavů,

c)

4pusob stanovení ocenění zučtovatelných rozdílů,

d) v případě pohledávek a závazků uvedení způsobu, jak byly při inventuře využíty
pomocné evidence,

e)

o kterych má povinnosti vybraná účefiíjednotka účtovbt,
uvedení způsobu, jak byly zkontrolovány veškeré údaje o těchto nemovitostech
v případě nemovitostí,

uvedených v Katasťu nemovitostí Českérepubliky.

Článelr z
Inventarizaění zprár,a
Inventarizačnt zptávou se rozumí shrnutí všech podstatrrých skutečností o všech provedených
inventurách, včetně semamu všech inventumích soupisů, dodatečných inventumích soupisů,
inventurních zápisů a informace o všech inventnízŇních a zúětovatelných inventarizaěních
rozdílech.

Inventaňzaění zpráva bude obsahovat komentáře a zhodnocení průběhu inventarizace,
komentaře k rozdílům,podnětům a zjištěníinventaizačníchkomisí a souhrnný přehled
provedených inventur. Dále bude obsahovat srovnávací tabulku v urovni inventarizačních
položek, všech pouát}ch účtuúětovéhorozwhu včetně podrozvahy, pouiltych úěetní
jednotkou v běžnémobdobí, a to po zaíétovéní
zúčtovatelnýchrozdílů.

článek 8

závérečná ustanovení

1.

Tato směmicenabýváúčinnosti ode dne

6.II.2015

Přílohy:

1.

Plán inventur

170llll15

d).

Jan Šabacký

{rb"4

h^

