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Inventarizační zpráva 
 

 

Na základě příkazu předsedy Dobrovolného svazku obcí Jaroslavice,Slup ze dne 16.12.2014 byla provedena řádná 
inventarizace majetku a závazků v souladu s ustanovením § 29 a §30 zákona č. 563/1991 Sb.,  o účetnictví – účetní 
jednotka DSO Jaroslavice, Slup. 

 

Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2014  inventarizační komisí ve složení: 

   

Příjmení a jméno 

Vedoucí komise: Ing. Jiří Slezák 

Členové komise: Jaroslava Slouková 

                            Josef Juhaňák 

                            Jarmila Plánková 

 

Za inventarizovaný majetek hmotně odpovídá:  předseda svazku – Petr Zálešák –fyzické inventury 

    

Průběh inventarizace 

Inventarizace byla zahájena dne: 9.1.2015 

Inventarizace byla ukončena dne: 30.1.2015 

 

 

Prohlášení pracovníka hmotně odpovědného za inventarizovaný majetek 

a) všechny doklady týkající se inventarizovaného majetku – staveb, samostatných movitých věcí, DHM, DDHM, 
podrozvahy, ostatního majetku, zásob, pokladní hotovosti, pohledávek a závazků jsem odevzdal k inventarizaci 

b) všechny přírůstky a úbytky do zahájení inventarizace jsem předal k proúčtování a nic jsem nezatajil. 

 

 

         …………………………….. 

           

Dne 30.1.2015          Petr Zálešák-předseda svazku 

 

Způsob provedení inventarizace 

a) fyzická – budov a staveb (021 včetně oprávek účtu 081) 

     -  drobného dlouhodobého nehmotného majetku  (018 včetně oprávek 078) 

             -  samostatných movitých věcí a souboru movitých věcí (účet 022 a oprávek na účtu 088 

   -  drobného dlouhodobého majetku ( účet 028 včetně oprávek na účtu 088) 

   -  zásob (132) 

   -  podrozvaha (účty 901) 

   -  pokladní hotovosti 

 

 

b) dokladová – finanční majetek dlouhodobý a krátkodobý- BÚ 231 

                   - inventura pohledávek a závazků (účty 311,348) 

                  - opravné položky (účty 194) 

                  - účty 314,321,324,331,336,337,377,378,341,342,343 

                  - ostatní majetek (časové rozlišení, nehmotný majetek, nedokončený majetek) 
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Výsledek inventarizace 

Účetní stav souhlasí se stavem inventurním.  

Inventarizace jsou uvedeny v příloze tohoto zápisu.  

 

Vyjádření hmotně odpovědného pracovníka ke vzniku inventarizačních rozdílů – nebyly zjištěny inventarizační 
rozdíly. 

 

   30.1.2015 

 .........................................  ......................................... 

 Datum Podpis 

 

Vyjádření inventarizační komise 

a)  Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. 

  

b) Při kontrole dodržování předepsaných postupů  nebyly zjištěny nedostatky.Pohledávky jsou vedeny v samostatné 
evidenci.  

  

  

Prohlášení inventarizační komise 

a) Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a pokynem ze dne 
16122014 k provedení inventarizace. 

b) Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace. 

 

Dne 30.1.2015 Ing. Jiří Slezák  

 Vedoucí inventarizační komise  

                                                                                                         Jaroslava Slouková 

  Josef Juhaňák 

  Jarmila Plánková  

  Členové inventarizační komise  

 

 

 

S výsledky inventarizace byl hmotně odpovědný pracovník seznámen  

 

  30.1.2015 

 .........................................  ......................................... 

 Datum  Podpis 

                     

 

Schvaluji inventarizační zápis a způsob proúčtování inventarizačních rozdílů  

 

 

 

 30.1.2015 

 ......................................... ......................................... ......................................... 

 Datum Předseda IK předseda svazku 


