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INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA
souhrnná zpráva o průběhu a výsledku inventarizace provedené ke dni
31.12.2020
1/ DODRŽENÍ PLÁNU INVENTUR
Pro zajištění provedení inventarizace byl předsedkyní DSO dne 15.12.2020Usnesením č.9/2020 vydán plán
inventur, který stanovil následující termíny pro provedení fyzických a dokladových inventur:

-

dílčí inventarizační komise DSO
likvidační komise
hlavní inventarizační komise
dokladová komise

04.01.2021 – 04.01.2021
04.01.2021 - 31.01.2021
04.01.2021 – 31.01.2021
04.01.2021 – 04.01.2021

Inventura majetku DSO k 31. 12. 2020 pro inventarizační položky (seznam inventurních soupisů) byla
zahájena dne 04. 01.2021 a ukončena dne 31.01.2021.
Hlavní inventarizační komise tímto konstatuje, že veškeré inventury proběhly v souladu s vyhláškou
č. 270/2010 Sb., vnitřní směrnicí pro provedení inventarizace majetku a závazků obce a vydaným plánem
inventur v termínech, které byly stanoveny předsedou DSO.

2/ PŘIJATÁ OPATŘENÍ KE ZLEPŠENÍ PRŮBĚHU INVENTUR
Bez přijatých opatření. Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na
skutečnost. U inventur byly vždy členové komise a osoba odpovědná za majetek.

3/ INVENTURNÍ SOUPISY
Fyzické a dokladové inventury provedly předsedou stanovené inventarizační komise, které zjistily skutečné
stavy majetku. Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních
položek dle data provedení prvotních inventur, které byly sestaveny ke konci rozvahového dne (31.12.2020) do
data inventarizační zprávy.
Výsledky inventur byly zachyceny v inventurních soupisech.

4/ KONTROLA HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM SVAZKU A STAV POHLEDÁVEK
Při provedení inventur majetku svazku nebyl k 31. 12. 2020 zjištěn nefunkční majetek, který svazek
nevyužívá.

5/ STAVY A POHYBY MAJETKOVÝCH ÚČTŮ
•

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ( DDNM 018 0000).
Inventurou bylo zjištěno, že v roce 2020 nebyl pořízen nový majetek.
Při provedení inventur majetku byl k 31. 12. 2020 nebyl zjištěn nefunkční majetek, který svazek
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nevyužívá a který inventarizační komise navrhla k vyřazení.
Na základě výsledku inventur k 31. 12. 2019 byl v roce 2020 vyřazen majetek ve výši 14.157,00 Kč. (viz
inventární kniha, inventurní soupisy, inventarizační zpráva k 31. 12. 2019).
DDNM k 31. 12. 2020 je ve výši 31.556,00 Kč.
•

Jiný majetek účetní jednotka neeviduje.

•

Bylo zjištěno, že majetek je evidován prostřednictvím softwaru KEO4 pro evidenci majetku.

•

Inventarizační komise neshledala žádné závady ve vedení evidenci majetku. Inventární knihy jsou
vedené v elektronické podobě a zápisy jsou prováděny průběžně. Majetek je řádně užíván a
nevykazuje známky poškození či zanedbání údržby. Z tohoto titulu komise nenavrhuje žádná nápravná
opatření.

5/ INVENTARIZAČNÍ ROZDÍLY
Inventarizační komise prohlašuje, že nebyly zjištěny inventarizační rozdíly, přebytky ani manka
(viz.příloha - srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů).

Inventarizační zpráva + příloha bude předána předsedkyni DSO, která ji předloží ke schválení radě DSO
Ekoregionu 5.

Hlavní inventarizační komise:
Předseda:

Jílková Petra

………………………………………

Členové :

Černý Vladimír

………………………………………

Křišťál Miroslav

……………………………………….

V Rešicích dne: 31.01.2020

Schváleno radou svazku dne 25.02.2021, Usnesením č.10/2021

Příloha: inventurní soupisy účtů

