
INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016 

 

 
Obec: Metylovice 

IČ:   00535991 

DIČ:   CZ00535991 

Datum zpracování:  28. 2. 2017 

 

1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 

zákona 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní 

jednotky, 

ve znění pozdějších a vnitřní Směrnice č.2/2011 k provádění inventarizace majetku a 

závazků.  

 

 
Inventarizační činnosti:  

 
1.1.  Plán inventur 

Plán inventur (přílohou inventarizační zprávy) byl včas zpracován a řádně schválen 

zastupitelstvem obce dne 12.12.2016.  Bylo jmenováno 7 dílčích inventarizačních komisí a 1 

hlavní inventarizační komise (rozdělení viz Plán inventur). 

 
1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí  

 

Proškolení proběhlo v budově obecního úřadu dne 12.12.2016. Provedení proškolení je 

doloženo prezenční listinou (příloha č. 2). Součástí školení byly i zásady dodržení 

bezpečnosti.  

 

1.3 Časový a věcný průběh inventarizace 

 

Inventuru majetku evidovaného na účtech 018,019,021,022,028,029,112,132,902 provedli 

členové inventarizačních komisí č. 1 – 5 k 31. 12. 2016 ve dnech 4.1 až 15. 1. 2017.  

Inventuru ostatního majetku a závazků provedli členové inventarizační komise č. 6 k 31. 12. 

2016 dne 13.2.2017.  

Inventuru pokladní hotovosti evidované na účtech 261 – pokladna a cenin evidovaných na 

účtě 263 –  

-  ceniny provedli členové inventarizační komise č. 7 dne 31. 12. 2016. 

Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitřní směrnicí. Metodika 

postupů při inventarizaci byla dodržena.  

Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly 

zjištěny rozdíly.  

Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Koordinace inventur s jinými osobami proběhla.  

Termíny inventur byly dodrženy.  

 
1.4. Způsob provedení inventury 
 

Skutečné stavy majetku a závazků členové inventarizačních komisí zjišťovali: 



a) fyzickou inventurou v případě majetku, u kterého bylo možné vizuálně zjistit jeho 

fyzickou existenci,  

b) dokladovou inventurou v případě pohledávek, závazků a nehmotného majetku, u kterých 

nešlo vizuálně zjistit jejich fyzickou existenci. 

 

Inventuru pokladní hotovosti a cenin členové inventarizační komise provedli přepočítáním 

poslední pracovní den běžného roku. 

 

 

 

1.5. Inventarizační rozdíly a zúčtovatelné rozdíly 

 

Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. 

 

 

 

 

 

 
        ……………………………. 

         Ing. Lukáš Halata 

         starosta 

 

 

 

 

 
Přílohy:  

 
Č. 1 Tabulka k inventarizaci majetku obce  

Č. 2 Prezenční listina proškolení 

Č. 3 Podpisové vzory členů inventarizačních komisí a odpovědných osob 

Č. 4 Inventurní soupisy 

 

 

 
 


