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článeti t
úvodníustanovení

1.

Úkole- Směrnice k provádění inventarizace majetku a závazki je
proprováděníinventarizacemajetkuazávazk:ů.

stanovit jednotné zásady a postupy

) Povinnost ínventarizace majetku a závazků je zakotvena v § 6 odst.

3 zikona ě. 56311991 Sb.,
pozdějších
předpisů,
(,,zákon
o účetnictví,ve znéní
o účetnictví")a způsobem stanoveným v § 29 a § 30
tohoto zákona, Inventarizace majetku a závazktt je jedna z podmínek zabezpečujícíchprukaznost
účetnictví.Prováděcím předpisem k zákonu o účetnictvíje vyhláška č. 27012010 Sb,, o inventarizaci
majetku a závazktt (,,prováděcí vyhláška"), která upravuje organizaění zajištěnía způsob provedení
inventarizace.

J.

Tato Směrnice upravuje provádění inventarizací veškeréhomajetku a závazkfl, jiných aktiv a jiných
pasiv (vlastních zdrojů a rezerv), podrozvahoqfch účtůa ostatní evidence,

azávazki se provádí kokamžiku, ke kterému se sestavujeřádná účetnízávěrka.
V případě řádné inventarizace je tímto dnem 3I. 12. daného kalendářního roku. Inventury jednotlir,}ch
druhů majetku a závazki se provádí v termínech uvedených v ,,Plánu inventur". V ostatních případech,
kdy je nutno neěekaně ověřit stav majetku a závazků, se provede mimořádná inventarizace.

4. Inventaňzace majetku

Řádnou i mimořádnou inventarizacivyhlašuje Zastupitelstvo obce Kunějovice.

Clánek 2
cíl a obsah inventarizace
trnventarizací maj etku a záv azk'ů obce se

-

zj išt'uj e :

průkaznost účetnictvi- vztah účetnictvíke zjištěnému stavu,

ověření skutečnéhostalu na stav účetní.

oceněníinventarizačnípoložky,
existence majetku nebo závazku,
správnost vedení evidence a úplnédokumentace,

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

článetr S
ZákJadní pojmy
Pro účelytéto Směmice se tozumi:

1.
2.

Inventura

- zjištění skutečných stavů majetku azávazků.

Inventarizace - porovnání zjišténých skutečných stavů majetku azávazkina star,y účtů
k3I.12. běžnéhoroku.

3.

Inventarizační položka - majetek. zálaz§,, jiná aktira a jina pasira. na zák]adě ktery-ch muže býr
lyhotovován inventurní soupis nebo dodatečnj inventurni soupis. Označorání těchto soupisůje podle
Směrné úětovéosno\y a Uětového rozl,rhu proráděno s}ntetickimi. anallrick!,mi nebo podron,ahorými
účty.

4. Čast inventarizačnípoložky jsou

jednotlivé věci. jednotlir,é pohledár,ky. opravné položky
kjednotlil}m pohledávkám, jednotlivé závazky a dalšískutečnosti, které lze samostatně zjišťovat
v rámci inventaňzačnípoložky.

5.

Inventaňzačníidentifikátor - označeni části inventaňzované položky, jednotlivé věci a souboru majetku,
které zajistí jejich jednoznaěné určení(č1. 5.1 . a5.2. této směrnice).

6. Prvotní inventura - jsou

ěinnosti prováděné při inventarizaci hmotného majetku, které jsou nutné pro
lyhotovení inventurních soupisů.
hmotného majetku, které jsou nutné
pro vyhotovení dodatečných inventurních soupisů. ( Např. provedení prvotní inventury stanoveno k 30.
11. stím, že následně k31. 12. bude provedena rozdilová inventura, při které bude vypracován
dodatečný inventumí soupis).

7. Rozdílová inventura - činnosti prováděné při inventarizaci

8.

Inventurní soupis - je prukazný účetnízáznam, kteý musí obsahovat skutečnosti uvedené v § 30 odst. 2
zékona o úěetnictvía prováděcí vyhláškou doplněné v § 8 (viz článek 6 této směrnice).

9.

Dodateěný inventurní soupis - je prukazný účetnízáznarn, kteým r,ybraná účetníjednotka prokazuje
přírůstky a úby.tky stavu hmotného majetku, kteý byl zjištěn prvotní inventurou, a to způsobem, kteý je
nutný pro zjištěnístavu ke konci rozvahového dne.

10. Inventarizačni evidence - Pomocná evidence, inventumí evidence a jiná evidence.
a) Pomocná evidence - jsou veškeréjednotlivé a souhrnné ťrčetnízáznamy, které jsou vlužitelné
při zjištbvání skutečných stavů inventarizaěních položek a jejich částí(např. karty majetku,
kniha došlých faktur, centrální evidence smluv);

b) Inventurní evidence - jsou souhmné účetnízáznarry nově vyvořené při inventuře, které nejsou

inventurním soupisem, dodatečným inventumím soupisem, iw,entumím zápisem, inventarizační
zprávounebo inventumím závérem (např. převodky, přecenění, přehledy, metodiky);

c)

Jinou evidencí -je organizovaný soubor informací o inventarizaěních položkách a jejich částech,
kteý je veden mimo rybranou účetníjednotku a který je nezby.tný pro zjištění skutečnéhostalu
inventarizaěních položek a jejich částí(např. r,lýpisy z listu vlastnictví, ortofotomapy).

11. Inventarizační rozdíl - rozdíl mezi skutečným stavem a stavem v účetnictví.Inventarizaěni rozdíly
musí byt zúčtovány do účetníhoobdobí, zalďeré se inventarizací ověřuje stav majetku a závazk:ů.

a) Skutečný stav je nižšínežstav vúčetnictvíarozdíl se označuje jako

manko, popřípadě schodek

u peněžních hotovostí a cenin,

12.

b) Skutečný stav je lyššínež stav v účetnictvíarozdil se označu.je jako přebýek.
ZúčtovatelnýrozdíI - je rozdíl zjištěný při inventuře, který zahrmtje kromě případného manka,

schodku apřebýků zjištěný rozdíl podle § 26 odst.3, § 25 odst.2 zákona o účetnictvíarozdíl,kteý
se t/kájiných aktiv ajiných pasiv včetně skutečnostíúčtovaných na podrozvahových úětech k zajištění
souladu s věrným obrazem úěetnictví, např. rezervy, odpisy a opravné položky.

13. Vybraný majetek - kultumí památky, sbírky muzejnípovahy a archeologické náIezy. Účetní jednotka
inventarizuje vybraný majetek stejně jako ostatní majetek účetníjednotky.

Článek 4
[nventari začníčin nosti
Při inventarizaci zajíšťujeúčetníjednotka ěinnosti nutné pro vyhotovení inventurních soupisů, dodatečných
inventurních soupisů, inventumích zápisů, inventumích závéŇ a lyhotovení dalšíchsouvisejících účetních
zér,nam:ů.

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

a)
b)

v hlavní inventarizačníkomisi (,,HIK),

v dílčíchinventarizaěníchkomisích (,,DIK").

2. Plán inventur
Úěet rí jednotka sestavuje plán inventur a stanoví postup při jeho sestavování.

Plán inventur obsahuje nejméně údaje o:

a)
b)

c)

předpokládaném okamžiku zahájení a ukončení jednotlivých inventur a okamžiku, ke kterému
se zjišt'ují skutečnéstavy,
vzniku a zahájení ěinností jednotliých inventarizaěnich komisí v případě, že t54o okamžiky nejsou
shodné s okamžikemzahájení inventury kíerou inventatizační komise provádí,
ukončeníčinnostíjednotlivých inventarizaěnich komisí v případě, že tento okamžik není shodný
s okamžikem ukončeníinventury kterou inventarízačníkomise provádí.

Součástí pltánu inventur je seznam inventurních soupisů ve vazbé na rozsah inventaizačních položek.
Znanená to, že budou v plánu inventur uvedeny ty inventarizační položky ve smyslu syntetických účtŮ,
na kterých byl v běžnémroce zaznaslenán obrat.

V případě, že okamžik ukončenífyzické inventury hmotného majetku je stanoven před koncem
rozvahového dne nebo po tomto dni, obsahuje plán inventur zdůvodnění tohoto postupu
a popis čirurostí,které se uskutečnív období mezi koncem rozvahového dne a dnem ukončeníýzické
inventury hmotného majetku, včetně popisu postupu při rozdílovéinventuře.

Vpřípadě, že veškerénebo některé činnosti prováděné při inventarizaci jsou zajišťovány prostřednictvím
jiných osob, obsahuje plán inventur i popis zajištění koordinace mezi obcí a jinou osobou při inventarizaci,
např. příspěvkové organizace obce.
Plán inventur bude sestaven vždy do 1. 11. běžréhoroku, ke kterému se inventarízace provádi.
Odpovědnost za sestavení návrhu plánu inventur:
Termín předarrí návrhu zastupitelstlrr obce:
Odpovědnost za schválení návrhu plánu inventur:
Termín schválení návrhu plánu do:

starosta obce Kunějovice
Nejbližšízasedénípo 1. i 1.
Zastupitelstvo obce Kunějovice

ipozděii do 15,12.

Součástí planu inventur bude jmenování členůhlavní ínventaizačníkomise a dílčíchinventarizačních
komisí, včetně podpisových vzorů j ednotlivých členů.

3. Inventarizační komise
|nverttarizační komise budou jmenovány zastupitelstvem obce. lni.,entarizačníkomise bude nejméně
tříčlenná.Členem ínventarizačníkomise u fuzických i dokladol"_ý,ch inventur musí bý vždy osoba, která je
proškolena a rozumí problematice. Pokud se jmenovaný člen nemůžeinventartzace účastnit,jmenuje
staro sta náhradního člena invent aňzaěru komise.
ČlenovéDIK kontrolují majetek podléhajícífyzické inventaizaci podle příloh inventurních soupisů.

o
o

pokud nenajdou majetek ýzícky, aie v soupise bude uveden, tak se daná položka nezaškrtne.
pokud se najde v místnosti szicky majetek, ale v soupise nebude uveden, dopíšese do přílohy
soupisu. Dále DIK dohledává, zdaje majetek jen chybně umístěn, nebo zda nevzniklo např. manko.

Požadavky na znalosti inventarizačních komisí:

-

znalost umístěnía vlastnosti ěástí inventarizaěních položek,
znalost označení částíinventaňzačníchpoložek identifikátory

malost ocenění části inventaÁzačníchpoložek,
znalost předpisů k bezpečnosti práce a hygienických předpisů,
znalost vnitropodnikoých inventarizačních postupů, včetně postupů k r.yplňovaní tiskopisů a oběh
dokladů,
znalost inventarizačnílyhlášky, alespoň zbéžná,
znalost této směrnice a plánu inventur.

Povinnosti a pravomoci inventarizačních komisí:
Členovékomisí mají právo na přístup k účetnímknihám, účtůma dokumentům organizace za období
běžnéhoroku, pokud se na týo dokumenty nevztahují zvláštní předpisy (ochrana osobních údajů,utajované
skuteěnosti) nebo pokud se dokumenty jeví z hlediska provádění inventury nebo inventarizace nepřínosné,
případně předložení dokumentů není vhodné. Případné spory o předložení požadovaných dokumentů
rozhodne předseda HIK, popř. starosta obce. Členovéinventarizačníchkomisí mají právo na volný přístup
do veškeých prostor a k veškeým aldivum otganizace k ověření fyzické existence při dodržení
bezpečnostních a hygienických předpisů.

a) Ústřední inventarizační komise 1,,ÚIK";
Řídíprovedení inventarizace majetku a závazki, včetně proúčtováníinventarizaěních rozdílův souladu

se

zákonem o úěetnictvía prováděcími r.yhláškami k tomuto zákonu, v platném znéní.
Kompetence předsedy

předseda

Úrc

a;e.lich jednotliv}ch ělenů:

ÚIk

-

řídía organizuje proces inventarizace v souladu se zákonem o účetnictvía prováděcími vyhláškami
k tomuto zákonu, v platném znění a touto směrnicí, za účelemdosažení základního cíle
inventaňzace,

-

zadává úkoly členůmÚIr a předsedům DIK (popř. dalšímzaměstnancům, jimiž byly uloženy
konkrétníúkoly v procesu inventarizace Směrnicí nebo Plánem inventur) a kontroluje jejich plnění,

-

svolává v pravidelných termínechzaúěastičlenůÚIK, př"dsedů DiK porady. Účelem těchto porad
je konzultace postupů při provádění jednotliv.vch kroků inventarizace
a předkládání provedených inventarizaěních praci,

_!:

-

řešípřípadnérozdíiolénázor předsed1 a členů1ednotlirj,ch DIK. je lolinen rldat konkrétní
a závazné stanovisko,

-

v případě neplnění úkolůa povinností je povinen stanovit nápravná opatření, l,četně podání návrhů
starostovi v pňpadě. že pracovní úkoly 1,1plý-vajícíz uvedených předpisů nebudou řádně plněny,
předseda

ÚIr

je povinen všechny výše uvedené ěinnosti provádět pruběžně a pečlivě.

čtenovc úIK

-

požadujívysvětlení a nápravu ve věcech l,ryplýlajícíchztéto Směrnice a prováděcí lyhlášky
k inventarizaci od předsedů a členůDIK,

-

plní úkoly dle příkazůpředsedy ÚIK,

-

jsou povinni všechny výše uvedené činnosti provádět pruběžně a pečlivě.

v případě zjištěnínedostatku při provádění inventarizace okamžjtě informují předsedu
za účelempřijetí konkrétníhoopatření k odstranění nedostatků,

b) Dnčíinventarizační komise

za

ÚIK

(,'DIK'ú)

a

doďržeru příslušnýchustanovení této směmice,
prováděcí vyhlášky k inventarizací apltánu inventur. Kďždá DlK odpovídána svém svěřeném úseku akaždý
za svou svěřenou oblast majetku a závazků. Dílčíinventarizačrtt komise předávají hlavní inventarizační
komisi účetníjednotky informace, které slouž mimo jiné k qpracování závérečnéínvenáťrzaěnt zpráw
o průběhu ínventarizace. Součástízávéteénéinventarizačrn zprávy jsou i nawhovaná opatření v oblasti

Odpovídá

provedení inventarízace

maj etku a

závazkb účetníj ednotky.

Předseda

DIK

-

organízuje provádění inventur ve stanoveném rozsahu majetku a závazktt v souladu s touto směrnicí,
Plánem inventur a dle konkrétních pokynů předsedy ÚIK,

-

je zároveňosobou odpovědnou

-

v případě neplnění úkolů,popř. k odstranění nedostatků při provádění inventur zjištěných jím osobně
nebo signalizované členem DIK, informuje předsedu ÚIK za účelempřijetí konkrétních opatření
k odstranění nedostatků,

-

vyžaduje součinnosti od všech zaměstnanců odpovědných za majetek

za provedení inventarizace ďle§ 30

ZoÚ

zadává úkoly členůmDIK a kontroluje jejich plnění tak, aby byly v souladu s touto směmicí,
prováděcí vyhláškou, popř. polclny předsedy ÚIK,

a závazky

podléhající

inventuře,

-

je povinen všechny qýše uvedené činnosti provádět pruběžně a pečlivě.

členovéDIK
plní úkoly dle příkazu předsedy DIK,

-

jsou zéroveňosobami odpovědnými zazjišťovlanískutečných stavů dle § 30 ZoÚ,
signalizují předsedovi DIK jakókoli nedostatky, které by mohly mít vliv nařádné provedení inventur,
jsou povinni výše uvedené činnosti provádět průběžrěa pečlivě.

c)

Odborné zajištění inventarizačních činnostía technické podmín§

Pro odbomé zajištění ínventarizaěních činnostíbudou zaměstnanci, kteří se podílejína přímém zajištění
inventarizace, proškoleni ěleny ÚIr a budou mít k dispozici dokumentace a významné informace dle této
Směmice.

d) Účast odpovědného zaměstnance:
Fyzické a dokladové inventury se musí zúčastnitzaměstnanec odpovědný za inverrtovaný majetek (ten, kdo
majetek užívá). Jde-li o inventuru pň změně odpovědného zaměstnance, musí se jí zúčastnitzaměstnanec
funkci odevzdávající i zaměstnanec funkci přejímající.Pokud se odpovědný zaměstnanec nemůžeinventury
účastnit,nahrazuje j ej vedoucí příslušnéhoútvaru.

e)

Součinnost

Zartěstnanci účetníjednotky

a vedoucí zaměstnanci zřizovaných účetníchjednotek, které hospodaří

se svěřeným majetkem účetníjednotky, jsou povinni poskytnout veškerou potřebnou součinnost k zajištění

inventaÁzačníchěinností s přihlédnutím k ochraně majetku a utajovaných informací.

0

Připojování podpisových záznamů

Dle podpisových vzoŇ, které jsou přílohou plánu inventur, budou připojovány podpisové zéanamy
na inventurní soupisy, dodatečnéinventurní soupisy, k inventarizačnízprávé a případně k ostatní
tnventarizační evidenci. Osobou odpovědnou za provedení inventurje předseda DIK a osobou odpovědnou
ÚIr. re;ictr podpisové yzory jsou přiloženy k Plánu inventur.

za provedení inventarízace je předseda

g) Ověřovací

dopisy pohledávek a závazkit

Ověřovací dopisy na závazky nebudou zasílány dodavatelům, protože to není v zájmu účetníjednotky.
Ověřovací dopisy na pohledávky budou zasíIényjen v případě pohledávek po splatnosti 30 a více dní,
azároveřt, pokud součet pohledávek zatímto dlužníkempřesahuje hodnotu 30 000,00 Kč. Ověřovací dopisy
budou odeslány do 20. 12. béžnéhoroku a za jejich rozeslání jsou odpovědní všichni iednotliví správci
pohledávek. Ověření pohledávek a závazků v režimu transí-eru bude provedeno v rámci konsolidačních
přehledů.

h) Oběh dokladů kzaúčtováníinventarizačních rozdílůazúčtovatelnýchinventarizačních rozdílů
Na základě zápisů v inventumích soupisech, dle čl. 3 bod II - I2,lyhotoví HIK doklady k proúčtování
zúčtovatelných inventarizačních rozdílůa případné zaznamená informace o nevypořádaných
inventarizačních rozdílech k uvedení do souladu účetnictvíse skutečností.Doklady musí bl.t předány
k proúčtováninejpozději k dafu účetnízávérky. Informace o nevypořádaných inventarizačních rozdílech
bude uvedenavtextové části účetnízávěrky zabéžnéobdobí.

D

Postupy pro lyhodnocení inventarizační zprávy

Inventariza énízptáv a bude r,yhodnocena zastupitel stvem obce.

Zastupitelstvu obce bude předložena informativní zpráva o pruběhu inventarizace majetku a závazktt
a jiných aktiv a jiných pasiv. Nedílnou přílohou informativní zprávy zastupitelstlu obce budou
inventarizaění zprávy z jednotliých etap inventarizace. K projednání zastupitelstvu obce bude předkládáno

po celkor,ém ukončen í inv entaňzace.

4. Druhy inventarizací
a) dle okamžiku, kdy

se

provádí

Účetní jednotka provádí inventarizaci k okarnžiku, ke kterému sestalrrje účetnízávěrku jak řádnou nebo
mimořádnou. Takto sestavená inventarizace v souladu s § 29 odst. 1. zákona o účetnictvínazyvá

,,periodickou inventartzací". lnl,entarizaci v souladu
inv entarizaci" účetníj ednotka nepror,ád í,

b)

dle způsobu provádění

-

Fyzická inventura:

s

51

29 odst.

)

zákona

o účetnicn,í,,pruběžnou

Fyzickou inventurou se zjišťujískuteěné staly majetku hmotné povahy, popřípadě nehmotné povahy, ale
pouze tehdy, kdy to připouští jejich povaha. Jedná se tedy především o hmotné prostředky, např.
inventař, materiál na skladě, pokladní hotovost, stroje a zaŤízení,budor,y a stavby, popř. pozemky.
Skutečnésta\.y- se při §,zické inventuře zjišťujípřepočtením, píeváženim, přeměřením.

-

Dokladová inventura:

Dokladovou inventurou se zjišťujískutečnéstar,ry majetkl a závazků v případech, kdy povaha předmětu
neumožňuje provést fi,zickou inventuru, např. pohledávky, závazl<y, peněžní zůstatky na bankovních
účtech,časovérozlišení.Dále se dokladovou inventurou zjišťuje také skutečný stav majetku hmotné
povahy" u něhož jiný způsob inventury není možtý vzhledem k místu, kde se v době provádění
inventury tento majeteknachází, např. stroje a inventař v opravně. Podstata dokladové inventury spočívá
v tom, že se při ní skutečný stav příslušnéhodruhu majetku a závazktl zjišt'uje, ověřuje či prokazuje jen
pomocí rúzných písemností, např. účetníchdokladů, listin, spisů a smluv.

Clánek 5

Dalšíinventari začníčin nosti
1. Inventarizační identifikátor

o

označeníěásti inventarizačnípoložky nebo v případě r,ybraného majetku jednotlivé věci
a souboru majetku, které zajišťuje jejich jednoznačnéurčení,Inventarizačnímidentifikátorem u hmotného
majetku můžeb;it např. inventární nebo qýrobní ěíslo, popis majetku, apod. Inventarizaěním identifikátorem
u pohledávek, závazktt a v případě nehmotného majetku nebo jiných aktiv a jiných pasiv, u kteých nelze
vizuálně zjistit jejich $,zickou existenci, můžejako identifikátor sloužit číslopřijaté nebo r,ydané faktury
číslointerního dokladu, číslosmlouvy, apod.
Jedná se

2.

seznam inventarizačních identifikátorů

seznam inventarizačníchidentifikátoru bude archivovián s inventarizaění evidencí.
Tento seznam tvoří především:

-

seznam inventámích číselevidence majetku, evidenčníchčíselskladové evidence,
seznam použitých číseldokladů v jednotliých dokladových řadách na základě schválených subřad
účetníchdokladů,
seznam jednoznačných popisů sloužícík jednoznačnémuurěení majetku u ěástí inventarizačních
položek, kde nelze vwžítýše uvedené označení.

Clánek 6
Invenfurní soupis a dodatďný inventurní soupis
t. Invenfurní soupis a dodatďný inventumí soupis je vyhotovován v rozsahu:

a)
b)
c)

účtovéskupiny,
seskupení inventarizačníchpoložek,
nebo jednotlivé inventarizačnípolož<y.

) Invenfur:ní soupisy

a dodatečnéinventurní soupisy obsahujíve vztahu k předmětu úČetnictví:

a)

identifikační číslolybrané účetrdjednotky,

b)

uvedení rozsahu podle odstavce 1 včetně číselnéhoa slormího značenípodle směrné účtovéosnovy,

c)

zpusob zjišťovani skutečných stavů,

d) sezram příloh inventumího soupisu nebo dodatečnéhoinventurního soupisu,
e) vpřípadě dodatečného inventurního soupisu star,y celkové v!še ocenění majetku, závazki,jiných
aktiv

f)

a

jiných pasiv uvedených v příslušnéminventurním soupisu,

jinými evidencemi a pomocnými evidencemi, kíerénelze odstranit
do okamžiku ukončeníinventarízace, nebo nebyla odsouhlasena výše pohledávek a závazk,i,

v případě rozdílůzjištěných mezi

obsahuje informaci o této skutečnosti, pokud není uvedena v příloze.

g) okamžik zahá4eru, okamžik ukončeníinventury a v případě prvotní inventury také okamžik,
ke kterému se zjišťujískutečnéstalry,,

h) jména osob,

D
j)
3.

které jsou ěleny itventarízačníkomise,

podpisoqý záznarn osoby odpovědné za zllštéru skutečností a podpisoý zéanam osoby odpovědnó
zaptovedení inventarizace s uvedením okamžiku připojení podpisového záznatrtu,
poěet stran inventurního soupisu.

Přiloha inventurního soupisu obsahuje alespoň:

a)
b)
c)
d)

seznílm všech inventarizačníchevidencí, které byly

qužity při zjišťovanískutečných stavů,

způsob stanovení ocenění áčtovatelných rozdílů,
v případě pohledávek azávazkůuvedení způsobu, jak byly při invenhťe využiíypomocné evidence,

vpřípadě nemovitostí, o kteých má povinnosti lrybraná účetríjednotka účtovat,uvedení způsobu,
jak byly zkontrolovány veškeréúdaje o těchto nemovitostech uvedených v Katastru nemovitostí
Českérepubliky.

4.

PříIoha dodatečného inventurniho soupisu obsahuje alespoň:

a)
b)

příslušn} (prvotní) inventurní soupis,

c)

způsob stanovení ocenění zúétovatelnýchrozdílů,

d)

v případě pohledávek azávazkiuvedení způsobu, jak byly při inventuře vyirži§ pomocné evidence,

seznam všech inventarizačníchevidencí, které byly qytžity při zjišťovánískutečných stavů,

e)
,

v pfipadě ngnovitostí, o kterých m,á povinnosti vybraná účetníjednotka účtovat,uvedení zpŮsobu,

jak b},ly *outrroloviány veškeréúdaje o těchto nemovitostech uvedených v Katastru nemovitostí
Česte republiky.

článek 7
Inventarizační zpráva
lnrentarizačru zprávou se rozumí shrnutí všech podstatných skutečností o všech provedených inventurách,
l,četrě seznamu všech inventurních soupisů, dodatečných inventurních soupisů, inventurních zápisů
a informace o všech inventarizačnícha zúčtovatelných inventarizačních rozdílech.

Inventarizační zpráva bude obsahovat komentáře a zhodnocení pruběhu inventarizace, komentáře
k rozdílům,podnětům a zjištěníinventaizačníchkomisí a souhmný přehled provedených inventur.
Dále bude obsahovat srovnávací tabulku v úrovni inventarízačníclrpoložek, všech použiých účtůúčtového
rozvrhu včetně podrozvahy, použitých úěetníjednotkou v běžnémobdobí, a to po zauětováni
zúčtovatelných rozdílů.

článek s

závéreěná ustanovení

1.

Tato srněrnice nabývá účinnostiode dne

23.1I. 2018

Přílohy:

plán inventur

Schválilo Zastupitelstvo obce Kunějovice 23,IL 20i8, usnesením

Jiří Lówy

Ladislav kadlec

Roman Vacek
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VáclavKrál
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slavomíra poláková
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