
Inventarizační zpráva za rok 2019

Obec: Úhřetice
IČ:   00271101

V souladu   s  ustanovením zákona  č.  563/191  Sb.,  o  účetnictví,  vyhláškou  č.  270/2010 Sb.,  o
inventarizaci majetku a závazků a směrnici k inventarizaci byla provedena inventarizace veškerého
majetku a závazků. Inventarizace byla provedena k dni 31.12.2019.

Inventarizační činnost:

Plán inventur

Plán  inventur  byl  včas  zpracován  a  inventarizační  komise  postupovala  v  souladu  s  vyhláškou
270/2010  Sb., Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena.

Proškolení členů inventarizační komise

Proškolení proběhlo v budově obecného úřadu dne 17. 12. 2019. Součásti školení byly i zásady
dodržení bezpečnosti práce. Proškolení je doloženo prezenční listinou.

Způsob provedení inventury

Skutečné stavy majetku a závazků členové inventarizační komise zjišťovali:
• fyzickou  inventurou  –  v  případě  majetku,  u  kterého  bylo  možné  vizuálně  zjistit  jeho

fyzickou existenci na základě příloh inventurního soupisu
• dokladovou inventurou – v případě pohledávek, závazků a nehmotného majetku u kterých

nešlo vizuálně zjistit jejich fyzickou existenci
• pozemky – kontrola dle výpis z KN

Inventuru  pohledávek  a  závazků  členové  inventarizační  komise  provedli  srovnáním  příloh
inventurního  soupisu  s  kopiemi  prvotních  dokladů  k  pohledávkám  tj.  faktur,  případně  smluv,
kontrolou splatnosti pohledávek a kontrolou odsouhlasení pohledávek.

Inventuru majetku fyzicky uloženého mimo účetní jednotku členové inventarizační komise provedli
kontrolou na místě jeho uložení. 

V roce 2019 byl kontrolní komisi vytypován a zkontrolován majetek,  který byl k vyřazení.  Na
základě zápisu z této komise byl majetek odepsán, jednalo se většinou o položky, které nebyly
funkční a  neopravitelné.

Inventarizační rozdíly a zúčtované rozdíly

V průběhu inventur nebyly zjištěny inventarizační  a zúčtovatelné rozdíly.

Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k inventarizačním tokům

Bez přijatých opatření. Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na
skutečnost.  U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek. Dle plánu inventur
byl  zjištěn  skutečný  stav  majetku  a  závazků  a  ostatních  inventarizačních  položek  pasiv  a



podrozvahy, který je zaznamenám v  inventurních soupisech. Fyzickou a dokladovou inventurou
nebyl zjištěn obsah jiných účtů aktiv a pasiv, než které jsou v rekapitulaci uvedeny. Skutečný stav
byl  porovnán na  účetní  strav  majetku  a  závazků  a  ostatních  inventarizačních  položek  dle  data
provedení inventarizace k 31. 12. běžného roku. 

Inventarizační  zápis  bude  předložen  zastupitelstvu  obce  k  projednání  a  rovněž  bude  přílohou
závěrečného účtu obce.

V Úhřeticích dne 31. 1. 2020

Eva Baťková
starostka obce

Příloha:
seznam inventurních soupisů včetně ocenění majetku a účetních hodnot


