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PROTOKOL O PROŠKOLENÍ
ČrnNŮ INVENTARIZAČNÍKOMISE
Obce Kunějoviceo IČO: 00573086

Protokol o proškolenívšech čIenůinventarizačních komisí jmenovaných
k provedení inventarizace v roce 2016
1) Instruktaž byla provedena dne 17.

l0.2016

2) Členovéinventaňzačruch komisí byli seznámeni s požadavky zákona o účetnictví
na provádění inventarízace tak, aby byla zajištěna správnost a průkaznost ÚČetnictvÍ.
3) Členovéínventaňzačníchkomisí byli podrobně seznámeni s vniřní směrnicí č. 02
o provedení inventarizase majetku a s vyhláškoué.27012010 o inventaňzaci majetku

azávazkí.

4) Členovéinvettaizaéních komisí byli podrobně seznámeni s metodami provádění fyzické

dokladové inventury jednotlivých druhů majetku azávazktl (budovy, pozemky, movitý
majetek, programy, DHIM - kancelář obecního úřadu, operativní evidence drobného
hmotného majetku, podrozvahová evidence, zařazovací alryíazovací protokoly, atd.
$ Členovéinventaňzaéních komisí byli podrobně seznámeni s bezpečnostními předpisy,
které je nutno při inventurách dodržovat a byli vybaveni potřebn;imi osobními ochrann;imi
a pracovními pomůckami pro provádění inventur.
6) Inventarizaěnikomise byly lybaveny potřebnými pomůckami, přístroji, nástroji anářadim,
aby bylo možno zjistit skutečný stav dle povahy majetku.
7) Inventarizaěníkomise byly vybaveny vhodnými ýchozími podklady (tiskopisy z evidence
majetku azávazkt), které lze při inventurách pouze vhodně doplňovat o skutečně zjištěné
a

stavy.

8) Členovéinventaňzačních komisí byli podrobně seznámeni s osobní odpovědností
zasprávné a úplnéprovedení inventaizace a důsledků,kíerévyplývají z nesprávného,
neúplnéhoa nedbalého proveden í inventaizace.
9) Závérembyly zodpovézeny všechny dotazy členůinventaňzaěních komisí, lysvětlena

jejich právapři provádění inventur a zejména zdtraznéna možnost a potřebnost obrátit se
neprodleně při jakýchkoli pochybnostech během inventaizace na HIK, jejího předsedu
avyžádat si instrukce pro dalšípruběh inventarizace.
10) Podrobnou instruktaž provedl aza jqí úplnost a správnost zodpovídá uydsed/HlK:
jméno: Marek Ludvík, funkce:
11)

předseda

LL4*/(.':::-7/.
,

podpis: ,: . . . .:

Nížepodepsaní členovéinventa.rizačníchkomisí stvrzují svým podpisem, že byli během
instruktáže řádně a úplně seznámeni s povinnostmi a odpovědností, které pro ně ělenstvím
v inventarizaění komisi vyplývají. Jsou si vědomi významuinventarizace pro průkaznost
účetnictví.Potwzují, žebyliběhem instrukíážeseznámeni s metodamiinventaňzace
jednotlivých díuhůmajetku azávazk,íl, s bezpeěnostními předpisy při provádění
inventaizace a obdrželi potřebné technické, ochranné a bezpečnostnípomůcky aýchozí
podklady (tiskopisy) k provádění inventarizace. Zátoveň potvrzují, že během instruktaže
byly zodpovězeny veškeré jejich dotazy k inventarizaci. Potwzuj í, že v případě
pochybností se v pruběhu inventarizace neprodleně obrátí na HIK (ejího předsedu).

Ústřední inventarizační komise ..ÚIK":

Marek Ludvík

Inventarizovaný úsek: Budova OÚ
předmět inventarizace:
021,022 - Dlouhodobý hmotný majetek,
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Jméno:

Funkce:
Předseda DIK č. 1

PavelNowak
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PožÁrni zbrojnice

předmět inventarizace:

Majetek podléhajícídokladové inventarizaci

Funkce:

Jméno:

Předseda DIK č. 2

Josefl{ronek

Clen DIK č. 2

MarieKrálová

člen DIK č.2
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