Příkaz k provedení ročníperiodické inventarizace majetku a závazků
Na základě ust. § 29 a30 zákonač.5631199l Sb. o účetnictvív akturálním znént ukládám provedení
roění periodické inventarizace majetku azávazktlke dni 27. I.2016

K

ímu provedení imenuii hlavní inventarizačníkomisi dále ien HlK ve složení:
funkce
Jménoapříimení
- /
q
G
Marekludvík
l
oředseda komise
Miloslav Noviák
člen
/,/kr.--,*
"Lajs+4j
Jan
člen
HIK má zaílkol:
1. Seznámit členy jednotliv}ch dílěích IK s tímto pokynem a s jejich povinnostmi souvisejícími
§ touto periodicko u inv entarizací;
2. otganizovat práce jednotlivých dílěích inventarizačníchkomisí (dále jen DIK) podle níže
uvedeného harmonogramu. HIK přebírá od jednotlivých dílěíchIK vyhotovené inventurní soupisy,
předloží je hlavní účtárně k vyčísleníúčetníchstavů, k porovnání účetníchstavů s inventurními
a k vyjádření rozdílůmezírumí;
3. vypracovat celkovou zprávuo provedení inventarizace v členěnína 1.ní částzafyzickéinventury
majetku hmotné povahy -tuto předloží vedení ÚJ nejpozději do 9.12.2Ol5 a2. ěástza dokladové
invenfury ostatního majetku azávazktt- tuto předloží vedení Úl ao 27. L 2016.
Současně se zprávou předloží také invenfurní soupisy azápisy o provedení inventury
jednotlivých dílčíchIK.

šabacký

Dále jmenuji §rto dílčíIK:

DIK č. l: - Fvzická
ická inventura Dlouhodobého hmotného maietku k 30.11.20
Jméno a oříimení
funkce
předsEda komisgffia
vladimír Habart
Jiří Lówv
václav král
člen 4,ú|^/

členW

Osoba odpovědná zatento majetek:
Inventura bude zahájena dne
.........a ukončena dne
soupisů azápisu o provedení inventury do rukou HIK.

DlK

č. 2: -

Iyzická inventura

JosefFlronek
Králová

předráním inventumích

vanÝch a rrvrobenÝch zásob k 31.10.2015
, , , n
funkce
/ předseda komise

Jménoaoffimení
Hana Habartová
Marie

...

^A_l

l*,+-

Vvýfudflfuln

{A-:l*,J

člen
člen

Osoba odpovědná zatento majetek:

dne

lnventura bude zahájena
. .. . ....a ukončena dne
soupisů azápisuo provedení inventury do rukou HIK.

DIK

3: - Fvzická inventura penéžníhotovosti
Jméno a oříimení
ě.

..

... předáním inventurních

a cenin k31.12.2015

funkce
oředseda komise

člen
člen

Osoba odpovědná zatento majetek:

dne

lnventura bude zahájena
..a ukončena dne
soupisů a ápisu o provedení inventury do rukou HIK.

.

.

.. ..

předáním inventumích

DIK č. 4: - Dokladová inventura
Jméno a
Josef
Hana

oříimení

Flronek

Habartová

,

MÁ *^r,
tt-{r,(áň,J

funkce
předseda komise

člen

Osoba odpovědná zaevidenci tohoto majetku:
Inventura bude zahájena dne l. 11. 2015 a ukončena dne l7 .
azápisao provedení inventury do rukou HIK.

L

2016 předáním inventurních soupisů

Fyzické inventury se provádějíýzickýmzjišťovánímpříslušnéhomajetku, tj. počítáním,
váženim, měřením, technic§im propočtem apod. DIK přitom porovnává reálnou hodnotu majetku
s hodnotou evidovanou v úěetnictvi apíipadný rozdílpoznamená do zápisu o provedení inventury.
Do tohoto zápísataké uvede dalšív/znamné okolnosti zjištěnév souvislosti s prováděním
invenfirry, jako např. případné poškozenínebo jiné vady majetku, zajištění majetku proti poškození
a odcizeni, existenci dohody o hmoúréodpovědnosti za svěřený majetek apod.
Do inventurního soupisu je nutno uvést jen majetek skutečně fyzicky zjištěný, atobez ohledu
na to, zďa je či není tento majetek veden v účetťevidenci. Zvlašťse inventarizuje majetek ťrrmě
zapůjěený, předaný ke zpracování apod.
Při provádění inventury musí b}t vždy přítomna osoba odpovědná zainventaňzovaný majetek;
která svým podpisem na inventurním soupisu potwzuje jeho sprármost a úplnost.
Jako pomůcku pro vyhotovení inventumího soupisu je možto dílčíIK předat soupis položek
příslušnéhomajetku ztéetrucfrí, který však nesmí obsahovat údaj o množství.
Pokud se proviádí fyzickáinvenfura k jinému datu než k3I.I2. (ke konci účetrúhoobdobí), je
nuúro k invenfurnímu soupisu přiloát také přehled o přírůstcícha úbytcích, které nastaly v době
od data, k němuž byla inventura provedena do dne 3Ll2. (do konce účetníhoobdobí) tak, aby bylo
možno porovnat takto opravený inventurní stav se stavem úěetnímk3|.12. (ke konci úěetního
období).

Dokladové inventury se provádějí porovnáním zápisů v účetnictvís doklady, které prokazují
jejich oprávněnost (faktury, r.Ypisy z evidence nemovitostí, výpisy z evidence SCP, výplatní listiny
apod.).

Inventurní dokumentací po jejím projednání vedením ÚJ uloZi do archivu ÚJ Miloslav Novák.
Dokumentaci je nutro archivovat po dobu určenou zákonem o účetnictvípopř. jin;ými závazný,rni
předpisy.

V Kunějovicích dne 26.10.2015
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