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ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Článek 1
Legislativní rámec a účel směrnice
Povinnost inventarizovat (periodická nebo průběžná inventarizace) majetek a závazky ukládá
ustanovení § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen zákon o účetnictví).
(1) Řádně provedenou inventarizací se potvrzuje, že účetnictví je vedeno průkazným
způsobem.
(2) Inventarizace se řídí dle platné legislativy:
 zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb.,
 vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, ve
znění pozdějších předpisů – pro některé vybrané účetní jednotky,
 vyhláška o inventarizaci majetku a závazků č. 270/2010 Sb. – prováděcí předpis,
 české účetní standardy č. 701 až 710.
(3) Ostatní předpisy nutné pro provedení inventarizace:
 zákon č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí,
 zákon č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy,
 vyhláška Ministerstva kultury č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb.

Článek 2
Rozsah platnosti
(1) Tato směrnice stanoví požadavky na organizační zajištění a způsob provedení
inventarizace majetku a závazků.
(2) Proces inventarizace musí být zabezpečen spoluprací všech zaměstnanců úřadu
zodpovědných:
a) za majetek, za závazky, za podrozvahové účty a za jejich ocenění,
b) za jejich zaúčtování.

Článek 3
Vymezení zkratek a pojmů
(1) Pro účely této směrnice se stanovují následující zkratky
ÚMČ BS – Úřad městské části Brno-střed
MČ BS – statutární město Brno, městská část Brno-střed
OE – Odbor ekonomický ÚMČ BS
OISBD – Odbor investiční a správy bytových domů
SNMČ – Správa nemovitostí městské části Brno-střed, organizační složka
Modul DDP – modul daně, dávky, poplatky, pohledávky v systému GINIS
Modul MAJ – modul evidence majetku v systému GINIS
IK – inventarizační komise
ÚIK – ústřední inventarizační komise
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a

pojmy:

Článek 4
Předmět, odpovědnost a cíl inventarizace majetku a závazků
(1) Inventarizace se provádí jak u majetku a závazků evidovaných na rozvahových, tak i
podrozvahových účtech – tj. inventarizační položka.
(2) Inventarizační položka znamená syntetický, analytický nebo podrozvahový účet, jejichž
seznam každá účetní jednotka uvádí v platném účtovém rozvrhu, který vyhotovuje v souladu
se směrnou účetní osnovou.
(3) V rozsahu účtové skupiny, v rozsahu inventarizační položky nebo v rozsahu seskupení
inventarizačních položek vyhotovuje inventarizační komise inventurní soupis.
(4) Inventarizace veškerého majetku a závazků je provedena v souvislosti s řádnou účetní
závěrkou. V ostatních případech, kdy je nutné ověřit stav majetku a závazků, buď veškerého
majetku a závazků, nebo pouze určitého druhu majetku a závazků, bude provedena mimořádná
inventarizace.
(5) Za provedení inventarizace a za řešení všech zjištěných zúčtovatelných rozdílů odpovídá
statutární orgán účetní jednotky. Plán inventur a pokyn k jejich provedení vyhlašuje
starosta MČ Brno-střed.
(6) Pracovníci, kteří se budou podílet na přímém provedení inventur, budou proškoleni
předsedou ÚIK o způsobu a cílech prováděné inventarizace, o odpovědnosti a kompetenci
pracovníků inventarizačních komisí a dále seznámeni s obsahem této směrnice včetně všech
příloh. Seznámení se s průběhem inventarizace potvrdí všichni pracovníci inventarizačních
komisí svým podpisem (příloha č. 6).
(7) Cílem inventarizace je:
 zjištění skutečného stavu majetku a závazků fyzickou nebo dokladovou inventurou,
 vyhotovení inventurních soupisů,
 porovnání skutečných a účetních stavů majetku a závazků a vyčíslení inventarizačních
rozdílů (v peněžních jednotkách, popř. v jednotkách množství),
 ověření reálnosti ocenění – zjišťuje se, zda ocenění daného majetku a závazků v účetnictví
odpovídá realitě nebo zda je nutné u těchto účetních položek vyjádřit změnu v ocenění,
 vypracování inventarizační zprávy,
 vypořádání inventarizačních rozdílů.

Článek 5
Druhy inventur
(1) Fyzická inventura – může být provedena nejdříve 4 měsíce před rozvahovým dnem.
(1.1) Fyzickou inventurou se zjišťují skutečné stavy u majetku hmotné, popř. nehmotné
povahy v případě, že to připouští jejich povaha a nebrání tomu místo, kde se v době inventury
nacházejí.
(1.2) V případě, kdy nemovitý majetek je běžně užíván, není nutné ověřovat jeho existenci
vizuálně. Například u nemovitostí, které spravuje SNMČ, o.s., stačí porovnat evidence
OISBD a SNMČ. Dále u nemovitostí svěřených MČ BS je nutné při inventuře srovnat
aktuální evidenci domů MČ BS s evidencí města Brna (příloha č. 4 Statut města Brna) a
zjištěné rozdíly ověřit ve výpisu z katastru nemovitostí České republiky.
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(1.3) Pokud budou zjištěny rozdíly, které není možné odstranit do okamžiku ukončení
inventury, musí být tato skutečnost inventarizační komisí uvedena v inventurním soupisu a
přenesena do inventarizační zprávy.
(1.4) Rozdělení fyzické inventury dle povahy majetku:
- Obecní majetek úřadu (vybavení radnice) – inventuru zajišťuje Odbor ekonomický.
- Ostatní svěřený obecní majetek – inventuru zajišťuje Odbor dopravy a majetku.
(2) Dokladová inventura
(2.1) Dokladovou inventurou se zjišťují skutečné stavy majetku a závazků v případech, kdy
jiný způsob inventury nedovoluje povaha předmětu inventury. Skutečný stav příslušného
druhu majetku a závazků se zjišťuje a prokazuje jen pomocí různých písemností (účetních
dokladů, spisů, smluv apod.).
(2.2) Dokladovou inventuru zajišťuje Odbor ekonomický.
(3) Zjednodušená inventura: činnosti prováděné při inventarizaci jiných pasiv vykazovaných
na jednotlivých položkách položek C.I. a C.II. rozvahy s výjimkou položky C.I.3., které
jsou nutné pro vyhotovení zjednodušených inventurních soupisů.

ČÁST DRUHÁ
POŽADAVKY NA ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A ZPŮSOB
PROVEDENÍ INVENTARIZACE
Článek 6
Inventarizační činnost
(1) Inventarizační činnost je dána § 3 vyhlášky č. 270/2010 Sb. a pro ÚMČ BS každoročně
blíže specifikována pokynem vydaným starostou MČ Brno-střed – Plán fyzické nebo
dokladové inventury, sestavený dle § 5 vyhlášky č. 270/2010 Sb.
(2) Před začátkem inventarizace účetní jednotka MČ BS zajistí:
a) označení všech částí inventarizačních položek nezaměnitelným inventarizačním
identifikátorem pro jejich jednoznačné určení (především pro dokladové inventury),
b) vedení seznamu a popisu inventarizačních identifikátorů.
(3) Při zjišťování skutečného stavu inventarizačních položek a jejich částí a ověřování tohoto
stavu se stavem v účetnictví využívá vybraná účetní jednotka inventarizační evidence tak,
aby na základě všech inventur bylo zjištěno, zda:
a) všechny inventarizační položky a jejich části jsou zachyceny v účetnictví v souladu s
právními předpisy, zejména s ohledem na požadavek, aby účetnictví bylo správné a
vybraná účetní jednotka zaúčtovala v účetním období v účetních knihách všechny účetní
případy, které v něm měla zaúčtovat, a s ohledem na ustanovení § 19 odst. 7 zákona,
zejména na včasnost a významnost, nebo
b) byly zjištěny zúčtovatelné rozdíly nebo inventarizační rozdíly.

Článek 7
Inventarizační komise
(1) Vedoucí organizace (starosta nebo jím pověřený vedoucí pracovník) ve svém pokynu
písemně ustanoví k provedení inventarizace Ústřední inventarizační komisi, určí její členy
a jmenuje jejího předsedu. Podle potřeby stanoví i dobu činnosti inventarizačních komisí.
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(2) Inventarizační komise musí být nejméně dvoučlenná, nejlépe tříčlenná. Alespoň jeden člen
inventarizační komise musí odborně znát inventarizovaný majetek nebo závazky.
Pracovník odpovědný za majetek nebo závazky může být členem inventarizační komise,
nikoli však jejím předsedou.
(3) Inventarizační komise (IK):
Zabezpečují bezprostřední provedení fyzické, popř. dokladové inventury majetku a
závazků a zpracování dílčích inventurních soupisů.
(4) Ústřední inventarizační komise (ÚIK):
Zabezpečuje koordinaci předsedů IK, seznámí je s postupem inventury a v jejich průběhu
metodicky usměrňuje provádění dílčích inventur.

Článek 8
Plán inventur
(1) Plán inventur je vydán každoročně pokynem starosty MČ BS a musí dle § 5 vyhlášky o
inventarizaci majetku a závazků obsahovat alespoň:
a) předpokládaný okamžik zahájení a ukončení jednotlivých inventur a okamžik, ke
kterému se zjišťují skutečné stavy,
b) seznamy inventurních soupisů a dodatečných inventurních soupisů, které budou
sestavovány v rozsahu účtových skupin, v rozsahu inventarizačních položek nebo v
rozsahu seskupení inventarizačních položek podle § 8 odst. 1 písm. b) vyhlášky o
inventarizaci majetku a závazků,
c) rozhodný den, ke kterému se inventura provádí,
d) rozsah odpovídajících pravomocí a činností jednotlivých členů komisí.
(2) V případě, že okamžik ukončení fyzické inventury hmotného majetku je stanoven před
koncem rozvahového dne nebo po tomto dni, obsahuje plán inventur zdůvodnění tohoto
postupu a popis činností, které se uskuteční v období mezi koncem rozvahového dne a dnem
ukončení fyzické inventury hmotného majetku, včetně popisu postupu při rozdílové inventuře.

Článek 9
Dokumentace a výstupy z inventarizace
(1) Podklady nutné pro provedení inventarizace:
Inventurní evidence

zpracovává OISBD

Inventurní soupis
(příp. dodatečný inventurní
soupis nebo zjednodušený
inventurní soupis)

Inventarizační
zpráva

zpracovává
IK
zpracovává
předseda ÚIK

(2) Inventarizační evidence, které jsou využívány při zjišťování skutečných stavů:
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a) inventurní evidence3 (soupis jednotlivých položek tvořících obsah účtů pro kontrolu
skutečného stavu např.: seznam majetku – výstup z modulu MAJ programu GINIS nebo
seznam pohledávek – výstup z modulu DDP programu GINIS),
b) pomocná evidence (spisy k pohledávkám, seznam smluv, dotační projekty aj.),
c) jiná evidence (výpis z Katastru nemovitostí).
(3) Výstupy z procesu inventarizace:
(3.1) Inventurní soupis – komentovaný souhrnný výsledek činnosti fyzických a dokladových
inventur (zpracuje IK):
(3.1.1) Náležitosti inventurního soupisu dle § 8 vyhlášky o inventarizaci majetku a závazků
a dle § 30 odst. 7 zákona o účetnictví:
a) identifikační číslo vybrané účetní jednotky (IČO),
b) jednoznačné určení majetku (např. inv. číslo) i závazků a jejich stavu,
c) podpisové záznamy s uvedením okamžiku podpisového záznamu – osoby odpovědné za
zjištění skutečností a osoby odpovědné za provedení inventur,
d) jména osob, které jsou členy inventarizační komise,
e) způsob zjišťovaní skutečných stavů,
f) ocenění majetku a závazků k rozvahovému nebo i rozhodnému dni,
g) okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka,
h) rozhodný den, pokud jej účetní jednotka stanovila,
i) okamžik zahájení a okamžik ukončení inventury (den, hodina, minuty),
j) uvedení rozsahu (účtová skupina (seskupení inventarizačních položek/jednotlivé
inventarizační položky)),
k) inventurní evidence nebo, kde je uložena,
l) seznam příloh.
Inventurní soupis (příloha č. 5) a přílohy vypracují IK ve třech vyhotoveních z nichž
obdrží:
1x příslušný útvar
1x Odbor ekonomický
1x Odbor investiční a správy bytových domů
(3.2) Dodateční inventurní soupis – ze zákona o účetnictví vyplývá, že není nutno prokazovat
přírůstky a úbytky majetku mezi rozhodným dnem a rozvahovým dnem fyzickou inventurou
nebo dokladovou inventurou, stačí doložit účetními záznamy, které prokazují přírůstky a
úbytky majetku a závazků. Tento dodatečný inventurní soupis sestaví Odbor ekonomický dle §
8 Vyhlášky č. 270/2010 Sb. a schválí předseda ÚIK.
(3.3) Zjednodušený inventurní soupis – průkazný účetní záznam, kterým se dokládají alespoň
přírůstky a úbytky stavu jiných pasiv za účetní období, které byly zjištěny zjednodušenou
inventurou.
(3.4) Inventarizační zpráva – shrnutí všech podstatných skutečností o všech provedených
inventurách, včetně seznamu všech inventurních soupisů, dodatečných inventurních soupisů,
zjednodušených inventurních soupisů, inventurních zápisů a informace o všech
inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech.
(3.4.1) V inventarizační zprávě, kterou podepíše předseda ÚIK, se uvede zejména:
a) identifikační číslo vybrané účetní jednotky (IČO),
b) druh inventury,
c) rozhodný den, k němuž byla inventarizace provedena,
d) den zahájení a den ukončení inventury,
Inventurní evidence není inventurním soupisem, dodatečným inventurním soupisem, inventurním zápisem,
inventarizační zprávou nebo inventurním závěrem.
3
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e) způsob zjišťování skutečných stavů majetku a závazků, pokud není poznamenán v
inventurních soupisech
f) přehled vyhotovených inventurních soupisů, zjednodušených inventurních soupisů,
popř. účetních dokladů určených k vyúčtování inventarizačních rozdílů,
g) úhrn zjištěných inventarizačních rozdílů,
h) návrh na vypořádání inventarizačních rozdílů,
i) jména členů ÚIK,
j) datum vyhotovení inventarizační zprávy.
(3.4.2) K inventarizační zprávě se připojí doklady související s inventarizací a také opravy
v inventurních soupisech.
(3.4.3) Informace uvedené v inventarizační zprávě je třeba projednat a dát návrh na řešení
případných nedostatků. Dále je potřeba připravit návrhy na vyřazení zničeného nebo jinak
neupotřebitelného majetku dle směrnice č. 32 Hospodaření s majetkem a zpracovat
informace zjištěné nad rámec zúčtovatelných rozdílů při dokladových inventurách.
(4) Pro opravy v inventurních soupisech a inventarizační zprávě platí předpisy o opravách zápisů
v účetních písemnostech dle zákona o účetnictví.

Článek 10
Ocenění majetku a závazků
(1)V inventurních soupisech je stanovena povinnost uvést ocenění majetku a závazků (§ 24-§ 28
zákona o účetnictví) k okamžiku ukončení inventury.
(2) Pro správné oceňování jsou v § 26 odst. 3 zákona o účetnictví stanoveny účetním jednotkám
tyto povinnosti:
při oceňování ke konci rozvahového dne zahrnout jen zisky, které byly dosaženy,
brát v úvahu všechny předvídatelná rizika a možné ztráty, které se týkají majetku a
závazků a jsou jim známy do okamžiku sestavení účetní závěrky, jakož i všechna snížení
hodnoty bez ohledu na to, zda je výsledkem hospodaření účetního období zisk nebo
ztráta.4
(3) Mimo to musí účetní jednotky při inventarizaci ověřit, zda není zjištěn rozdíl, který se týká
jiných aktiv a jiných pasiv včetně skutečností účtovaných na podrozvahových účtech. Proto
by měla inventarizační komise ověřit, zda i ocenění podrozvahových účtů v předpokládané
výši odpovídá skutečnosti.

Článek 11
Opravné položky, rezervy a ocenění závazků
(1) Opravné položky k dlouhodobému majetku:
- aby mohla účetní jednotka stanovit, zda bude nutno zaúčtovat opravnou položku k
majetku, který se odepisuje, musí znát jeho zůstatkovou cenu ke dni, ke kterému se
inventura provádí, tj. k rozhodnému nebo k rozvahovému dni,
- i rozhodnutí osoby zodpovědné za ocenění majetku, že opravná položka ke konkrétnímu
majetku bude nulová, musí být uvedeno a odpovědnou osobou potvrzeno,
- každá účetní jednotka musí inventarizovat i zůstatky inventarizačních položek účtů
opravných položek k majetku, který účetní jednotka eviduje v účetních knihách.

4

Přechodné snížení hodnoty majetku - je vyjádřeno opravnými položkami.
Trvalé snížení hodnoty majetku – je vyjádřeno odpisy majetku.
Rizika – jsou vyjádřena rezervami.
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-

vzhledem k účinnosti ČÚS č. 708 má každá vybraná účetní jednotka od roku 2012
povinnost při inventarizaci zjišťovat, zda předpokládaná doba používání dlouhodobého
majetku odpovídá odpisovému plánu. Pokud bude zjištěn nesoulad, musí být pro další
období upraven odpisový plán, případně ještě v inventarizovaném období zaúčtována
opravná položka.

(2) Opravné položky k zásobám:
- pokud se při inventarizaci zásob zjistí, že jejich prodejní cena snížená o náklady spojené
s prodejem je nižší než cena použitá pro jejich ocenění v účetnictví, zásoby se ocení
v účetnictví a v účetní závěrce touto nižší cenou § 26 odst. 1 zákona o účetnictví.5
(3) Opravné položky k pohledávkám:
- opravné položky k pohledávkám se tvoří a účtují průběžně k okamžiku zjištění, na
základě předaných podkladů od jednotlivých správců majetku, nejpozději
k rozvahovému dni s vazbou na inventarizaci majetku.
(4) Rezervy:
- pokud nemá účetní jednotka povinnost tvořit rezervy podle jiných předpisů, je pouze na
jejím uvážení, zda posoudí zjištěná rizika jako významná a rezervy zaúčtuje,
inventarizační komise musí při inventarizaci posoudit alespoň jejich výši a
odůvodněnost.
(5) Ocenění závazků:
- ocenění závazků a jejich zobrazení v rozvaze musí být předmětem ověření při dokladové
inventuře,
- pokud inventarizační komise inventurou zjistí, že hodnota závazků je vyšší, popřípadě nižší
než jejich výše v účetnictví, uvedou se závazky v účetnictví a v účetní závěrce v tomto
zjištěném ocenění.

Článek 12
Inventarizace vybraného majetku
(1) Musí být v souladu s vyhláškou o inventarizaci majetku a závazků a s jinými platnými
předpisy dle povahy majetku (např. Zákon č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní
povahy). MČ BS neprovádí víceleté zjišťování skutečného stavu kulturních památek a
archeologických nálezů. Z tohoto důvodu není v účetní jednotce vyhotovován inventurní
závěr a nejsou použita ustanovení § 14 a §15 inventarizační vyhlášky.
(2) U majetku, který byl svěřen příspěvkovým organizacím, si provádějí inventarizaci samotné
příspěvkové organizace dle směrnice č. 51 Zásady vztahu zřizovatele MČ Brno-střed
k příspěvkovým organizacím. Za správnost provedení odpovídá ředitel příspěvkové
organizace, který po ukončení inventarizace písemně sdělí výsledek inventarizace odboru,
do jehož kompetence spadá (Odbor školství, sportu, kultury a mládeže).

5

Snížení ocenění zásob v účetní závěrce musí být provedeno vytvořením opravné položky.
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ČÁST TŘETÍ
ZÁVĚRY Z INVENTARIZACE
Článek 13
Vypořádání inventarizačních rozdílů
(1) Inventarizačním rozdílem se rozumí inventarizační manko, schodek u pokladní hotovosti,
resp. inventarizační přebytek.
(2) Skutečné stavy se musí po zachycení v inventurních soupisech porovnat se zápisy o stavech
tohoto majetku a závazků v účetnictví nebo v podrozvahové evidenci. Jestliže se při tomto
porovnání zjistí rozdíly, vyčíslí se v jednotkách množství a v peněžních jednotkách
(inventarizační rozdíly). Nevyjadřují-li se stavy majetku a závazků v jednotkách množství,
vyčíslují se inventarizační rozdíly jen v peněžních jednotkách.
(3) Inventarizační rozdíly zjištěné u majetku a závazků vedených v účetnictví, pokud je nelze
ihned po zjištění vyúčtovat s konečnou platností, se zachytí v příslušném analytickém
vyjádření na zvláštním analytickém účtu nevypořádaných inventarizačních rozdílů, na
němž se ponechají až do rozhodnutí o jejich vypořádání.
(4) Kompenzace zjištěných inventarizačních rozdílů mezi jednotlivými druhy majetku a
závazků není povolena.

Článek 14
Prošetření inventarizačních rozdílů
(1) U všech mank a přebytků se musí pracovníci odpovědní za majetek vyjádřit k jejich vzniku.
V návrzích na konečné vypořádání inventarizačních rozdílů se u zjištěných mank uvede, zda
jsou zaviněná nebo nezaviněná a dále se postupuje podle ustanovení Zákoníku práce.
(2) Pro ověřování a vzniku inventarizačních rozdílů se rozebere:
- charakteristika inventurních rozdílů,
- příčiny inventarizačních rozdílů,
- vyjádření hmotně odpovědných osob ke vzniklým rozdílům,
- návrh na vypořádání inventarizačních rozdílů.

Článek 15
Zhodnocení inventarizace a přijetí nápravných opatření
(1) O návrzích a opatřeních vzešlých z provedení inventur rozhoduje odpovědný pracovník
(starosta nebo jím pověřený pracovník) spolu s předsedou ÚIK v takové lhůtě, aby bylo
zabezpečeno jejich zaúčtování k 31. 12. běžného roku.

Článek 16
Archivace inventarizačních dokladů
(1) Archivace inventarizačních dokladů musí být provedena tak, aby bylo možno provedení
inventarizace prokázat po dobu 5 – ti let po jejím provedení.

ČÁST ČTVRTÁ
VZORY DOKUMENTŮ K PROVEDENÍ INVENTARIZACE V ÚMČ BS
Článek 17
Vzor Plán inventur (pokyn starosty MČ BS) a přílohy č. 1 – č. 6
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Statutární město Brno, městská část Brno-střed
PLÁN INVENTUR
PROVEDENÍ ŘÁDNÉ FYZICKÉ6 INVENTURY
MAJETKU ÚŘADU/OBECNÍHO SVĚŘENÉHO
MAJETKU

Pokyn starosty č.: x
Vydání č.: x
Účinnost: xx.xx.xxxx – xx.xx.xxxx

6

jméno
starosta MČ Brno-střed

Lze použít i v případě dokladové inventury.
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Vydal/schválil:
Dne:
Zpracovatel:

jméno, starosta MČ BS
xx.xx.xxxx
jméno, příjmení, funkce

Tento pokyn starosty je závazný pro:
Projednáno v orgánech:

Úřad městské části Brno-střed

nejsou

Osoba pověřená výkladem:
jméno, vedoucí OE ÚMČ BS
Četnost kontroly aktuálnosti:
ročně
Osoba pověřená kontrolou aktuálnosti: jméno, vedoucí OE ÚMČ BS

Související vnitřní předpisy:
Nejsou
Historie změn:
Číslo
Datum
vydání

Strana Článek

Stručný popis změny

Odkaz na předešlá vydání:
Nejsou
Související záznamy a formuláře a přílohy:
Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č. 4
Příloha č. 5
Příloha č. 6

Harmonogram řádné fyzické inventury obecního majetku úřadu/ostatního
svěřeného obecního majetku
Pokyny
Pověřovací list
Prohlášení odpovědného pracovníka
Inventurní soupis IK
Zápis o instruktáži všech členů

Zrušovací ustanovení:
Nejsou
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1.
V souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a dle vyhlášky
č. 270/2010 Sb.
vyhlašuji
řádnou fyzickou inventuru
ke dni xx. xx. xxxx
1.1
Veškerého dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku úřadu (DHM, DNM).
1.2
Veškerého drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku úřadu (DDHM,
DDNM).
1.3
Majetku úřadu vedeného v podrozvahové evidenci (PRE).
1.4
Předpokládaný okamžik zahájení inventur: xx. xx. xxxx
Předpokládaný okamžik ukončení inventur: xx. xx. xxxx
1.5
Z důvodu časové obtížnosti zjistit stav jednotlivých položek k rozvahovému dni
tj. k 31.12. je prováděna inventura majetku úřadu již k 30.11.
1.6
Případné přírůstky a úbytky v období mezi dnem ukončení fyzické inventury hmotného
majetku a rozvahovým dnem budou zohledněny, vč. dat a čísla úč. dokladu v Závěrečné
inventarizační zprávě ústřední inventarizační komise na základě provedené rozdílové
inventury, z které budou vyhotoveny dodatečné inventurní soupisy. Stejně tak bude v této
zprávě popsáno, jak se bude postupovat v případě inventurních rozdílů.
2.
2.1

K zabezpečení řádného průběhu inventury
ustavuji
Ústřední inventarizační komisi (ÚIK)
ve složení:
předseda:
členové:

Tomáš Matejov I
Matejov,
2.2
Práva a povinnosti ÚIK
2.2.1 Řídí průběh inventarizace na úřadu.
2.2.2 Odpovídá za řádný průběh všech inventarizačních prací a dodržení příslušných zákonů
a vyhlášek.
2.2.3 Řídí činnost Inventarizačních komisí (IK) a poskytuje jim odbornou pomoc.
2.2.4 Členové komise jsou povinni se jednání komise zúčastňovat osobně a plnit úkoly na
jednání uložené.
2.2.5 Předseda ÚIK má právo po dobu inventarizace ukládat úkoly všem pracovníkům úřadu.
2.2.6 Předseda ÚIK má právo vyžadovat předložení potřebných dokladů a dokumentů.
2.2.7 Předseda ÚIK má právo vyžadovat předložení vysvětlivky a stanoviska k zjištěným
inventarizačním rozdílům.
2.2.8 Předseda ÚIK má právo k jednání komise přizvat další pracovníky úřadu.
3. Ukládám
3.1
Všem vedoucím odborů
3.1.1 Předložit předsedovi ÚIK návrh složení IK (předseda, členové).
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3.1.2

3.1.3
3.1.4

3.1.5

termín:
Zajistit, aby pracovníci odpovědní za majetek a závazky odevzdali předsedovi příslušné
IK písemné prohlášení (příloha č. 4), že všechny doklady týkající se stavu a pohybu
hospodářských prostředků jimi spravovaných, odevzdali k zúčtování a že všechny
příjmy a výdaje těchto prostředků do zahájení inventarizace jsou zachyceny v účetnictví.
termín:
Zabezpečit provedení fyzické inventury.
termín:
Vypracovat inventurní soupis IK, jehož součástí je vyjádření ke zjištěným
inventarizačním rozdílům (příloha č. 5)
termín:
Předat inventurní soupis IK včetně písemného prohlášení (příloha č. 5) na odbor OE.
termín:

3.2
Předsedovi ÚIK
3.2.1 Ustavit na základě návrhů vedoucích odborů dle čl. 3.1.1 jednotlivé IK (příloha č. 3).
termín:
3.2.2 Kontrolovat průběh inventarizačních prací, podávat starostovi MČ BS průběžně zprávy
o zjištěných nesrovnalostech, včetně návrhů na jejich řešení.
termín:
průběžně
3.2.3 Vypracovat závěrečnou inventarizační zprávu s uvedením všech zjištěných
inventarizačních rozdílů, včetně jejich zdůvodnění a návrhů na jejich vypořádání.
termín:
3.2.4 Vypořádat účetně zjištěné inventarizační rozdíly a uvést do souladu účetní evidenci se
zjištěným fyzickým stavem k xx. xx. xxxx.
termín:
3.3
Vedoucímu OISBD:
3.3.1 Zpracovat a předat předsedům IK inventurní evidence majetku ve vlastnictví úřadu MČ
BS.
termín:
3.3.2 Ve spolupráci s předsedou ÚIK, v návaznosti na čl. 3.2.4. opravit evidenci majetku
úřadu k xx. xx. xxxx.
termín:
Kontrolou dodržování tohoto příkazu pověřuji předsedu ÚIK.
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Příloha č. 1

HARMONOGRAM
řádné fyzické inventury majetku úřadu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Návrh složení IK - vedoucí odborů
Ustavení IK - předseda ÚIK (příloha č. 3)
Prohlášení odpovědných pracovníků (příloha č.4)
Instruktáž všech členů inventarizačních komisí
ÚIK – IK (příloha č. 6)
Předání inventurních evidencí - OISBD
Průběh inventarizace ÚIK, IK
Vypracování inventurních soupisů – IK (příloha č. 5)
Vyjádření ke zjištěným rozdílům - IK
Předání inventurního soupisu na OE - IK
Účetní vypořádání - OE
Oprava fyzické evidence - OISBD
Závěrečná inventarizační zpráva ÚIK - předseda ÚIK
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termín
termín
termín
termín
termín
termín
termín
termín
termín
termín
termín
termín

Příloha č. 2

POKYNY
pro řádnou fyzickou inventuru majetku úřadu
1.

Inventarizační komise musí být nejméně tříčlenná i s předsedou.

2.

Předsedou IK nesmí být hmotně odpovědný pracovník za svěřený majetek, ale může
být jejím členem.

3.

Inventurní soupis (sestava MAJ, příloha č. 5) musí splňovat po formální stránce
všechny náležitosti předepsané pro účetní doklady:
a) musí být čitelně uvedena jména a podpisy členů IK odpovědných za obsahovou i
formální správnost,
b) jméno a podpis předsedy IK odpovědného za provedení inventarizace a za
obsahovou i formální správnost,
c) podpis pracovníka odpovědného za inventarizovaný majetek (vedoucí odboru, popř.
jiný zaměstnanec s uzavřenou hmotnou odpovědností za majetek),
d) podpis pracovníka odpovědného za obsah účetního záznamu a za ocenění majetku
(OE),
e) datum a okamžik vyhotovení zápisu a počet listů přílohy.
f) v inventurních soupisech se nesmí škrtat, bělit apod.
Přílohy (seznamy) inventurních položek (sestavy MAJ, příloha č. 5) jsou průkazné
účetní záznamy, které musí obsahovat
a) skutečnosti, aby bylo možno zjištěný majetek jednoznačně určit,
b) způsob zjišťování skutečných stavů (fyzicky),
c) podpisy členů IK
d) podpis pracovníka odpovědného za inventarizovaný majetek (vedoucí odboru, popř.
jiný zaměstnanec s uzavřenou hmotnou odpovědností za majetek),
e) datum a okamžik zahájení a ukončení inventury.
f) v inventurních seznamech se nesmí škrtat, bělit apod.

4.

Doklady o inventarizaci tj. Inventurní soupis a přílohy se vypracují ve třech
vyhotoveních z nichž obdrží:
1x příslušný útvar
1x odbor ekonomický
1x odbor investiční a správy bytových domů

5.

Inventarizační zpráva musí obsahovat přesnou specifikaci zjištěných inventarizačních
rozdílů s jejich zdůvodněním a návrhem na jejich vypořádání. Pokud nebyly zjištěny
žádné inventarizační rozdíly či závady, bude toto zjištění výslovně uvedeno.
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Příloha č. 3

POVĚŘOVACÍ LIST
INVENTARIZAČNÍ KOMISE
ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED

ÚTVAR:

V souladu s Pokynem starosty č. x k provedení řádné fyzické inventury majetku úřadu
ke dni xx. xx. xxxx a v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném
znění, stanovuji inventarizační komise ve složení:

Předseda:
Členové :

1.

IK je při své činnosti povinna dodržovat ustanovení Pokynu starosty č. x/20xx a řídit
se dle organizační směrnice Inventarizace majetku a závazků č. 21.

2.

IK je povinna řídit se pokyny předsedy ÚIK.

3.

IK odpovídá za přesné a nezkreslené zjištění fyzického stavu majetku.

V Brně dne:

starosta MČ Brno-střed
nebo předseda ÚIK (plná moc)

Příloha č. 4
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ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED

Odbor: Odbor investiční a správy bytových domů
Odpovědný pracovník:

PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji,
a)
že jsem do zahájení inventarizace dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku,
dlouhodobého drobného hmotného i nehmotného majetku a operativní evidence
majetku, provedl všechny změny v evidenci majetku a že jsem dokumentaci o všech
změnách předal účtárně a žádné doklady ani informace o majetku nebyly zatajeny.
b)

že jsem provedl kontrolu oštítkování (označení) všech předmětů a chybějící štítky nebo
označení jsem doplnil.

V Brně dne : ____________________

___________________________
podpis odpovědného pracovníka

Toto prohlášení odevzdat příslušné IK před zahájením inventarizace.
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Příloha č. 5

21

22

23

24

Příloha č. 6
Zápis o instruktáži všech členů inventarizačních komisí jmenovaných k
provedení inventarizace v roce ………..
1) Instruktáž byla provedena ve dnech ……………………………….
2) Členové inventarizačních komisí se seznámili se směrnicí č. 21 Inventarizace majetku a
závazků, jejímž obsahem je také:
-

požadavek zákona o účetnictví na provádění inventarizace, tak aby byla zajištěna
správnost a průkaznost účetnictví
metody provádění fyzické a dokladové inventury jednotlivých druhů majetku a závazků
seznámení se s osobní odpovědností, za správné a úplné provedení inventarizace a
důsledků, které vyplývají z nesprávného, neúplného a nedbalého provedení
inventarizace

3) Inventarizační komise byly vybaveny vhodnými výchozími podklady (tiskopisy z evidence
majetku a závazků), které lze při inventurách pouze vhodně doplňovat o skutečné zjištěné
stavy.
Za instruktáž, její úplnost a správnost zodpovídá:
Předseda ÚIK: jméno:……………….. funkce:…………….… podpis:……..………………
Níže podepsaný člen Ústřední inventarizační komise stvrzuje svým podpisem, že byl seznámen
se směrnicí č. 21 o Inventarizaci majetku a závazků. Je informován o povinnosti a odpovědnosti,
které pro něj z členství v Ústřední inventarizační komisi vyplývá. Je si vědom významu
inventarizace pro průkaznost účetnictví.
Zároveň potvrzuje, že v případě pochybností se v průběhu inventarizace neprodleně obrátí na
předsedu ÚIK, který mu podá instrukce pro další průběh inventarizace.
Dále zodpovídá za proškolení členů a předsedy svých IK.
Jméno:

Podpis:

ÚIK
Člen:

……………………………….

V Brně dne:……………………………….
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……………………………………

