Název organizace

obec Domašov nad Bvstřicí

Adresa

Náměstí

IČ aO29BB24
Datum

35

Tnventarizace majetku a závazků ke

an,i

NVENTARIZAČN

.3i:?I:ií, závěrky
3L.t2.2018

í

zPRÁVA

Na základě ookYnu vedoPC\l]o yČ:Il1_7.9d1o_L!y nvra, provedena

řádna inventarizace
giřJřg;::k.;iy?66Ť-á;ňóa1;]1ýi15;řěň.;3Et-í';3"rjtů's
usLanoř;ňffií"§]z§ia:§olo
]áškou 2lóizótó šň.-ř ňiJtň",o'ZiLi7rl'ĎO,r o uCetnlCtvi v platnem zněňí-á-řýňVyhodnocení dodrženívyhlášky ě

r.

/20L0 Sb. a vnitropodnikové směrnice
Plán inventur n3 |ok 2OIB
4 schválen vedoucím organizace
Inventarizačni komiŠeDÓŠĚupŘ"giy
!Xl^Ť1o!o_zp5acován
v
soLláěú"š'pTuňšni'Tňu"r,tu.
u vnitroĎodniko_
směrnicí,
MetodiŘá
vou
ňóŠiŮPu,přj j nvenEařir5"ř-*břiu"'áěářžá,-,á.,ijááňlsv
rnventarLzaČnjch
členů
komiŠr''Ďřiř-óošóůni5ššiiý",.u-pqápišóř6
tur proběh La be z žáiáá. Ťói,irny rnventur- byJ y- dodrženv. vzory. Koordinbce Inven_
270

Proškolení ělenů irr$3rrt".izaěních komisí
i DIK
i seznámeni s vyhláŠkou č. 21O/2OIO sb. o inventarizaci
maietku a závazkŮ bvl
v'nlaEňéni*.Ž.ň6ňi,"s{,,§iňI;i,.p
iňventarizaci, s plánem inventur
I tokol
L<,.12 .20 rsopo3363áT"+g"*iě.xĚsŤioátě§Šj;x.r:rr"iÍěi,i se iníentáiIžá3e'iJýI"áň"
č1 enové HTK

§oupis: Dlouhodobý majetek_ průben 'Iil;tarizace
.Tméno a příjmeni
Odpovědno s t
]\4artin Černv
odsouhlasení na skutečnost
petr vašíček
Sestavení soupi Su

Oblast
obe c+DHM
obec+DHM

Za inyentarizovaný Tajetek odpovídá:
Sárka Danielóva
Tnventar izace byla : zahá)ena : 0 2 . Ot .2OI9 0:00:00
a ukončena:12.a7.2Ot9 24:OO:OO
Proh!ášení pragovníka
a) #*S8f;fr+
vsechny Eáři3xiítřo:9niŤ8u|fi""=fi.á?i;8+3fiĚf;3"ft3í"ť?J"i35,ň
doklady tý
oo",,,da1 (a) k in_
ventari zaci .
c) y§99t lv přírů9tky a úbvtkv do z,aháleni inventarizace jsem předa1 (a)
tovanl a nic jsem nezata-li1 (a) .
k proúčDt, ^

:

23 .07 .2079

.i):"..
.Po.rpislgl.
Sárka Danielóv

a

Způsob prgvedení
inve ntury
:-

f vzická
a no
dókladóvá á no
c) výs]edkv inventurv j s99. . !yeq9ny, v pří Ioze tohoto zápisu - inventurní soupis
olistech a
prrton SouplSu.
Vyjádření odpovědného pracovníka ke vzniku inventarizačnich ro zdí 1ů

23

.0I .2019

Datum

Podpi

1r?

s

d) yvjácřeoí.inventarizaění komise:
k žllštěpýminventar+ začnímřóŽairrim (zd,a j dp o . z?viněné nebo nezaviněná
man!a, prgbytBy. a vyjádření
žňúsonu zuctovan_t f nventa rizačních rozdílů.
n9pr. zJLstenf rnveňLa rizačnike
mankb bude předepsáno k úhradě ňmóĚňé óáňóvěá1
prácovníkovi):
skuteěnosti:
!jištěné
Zad,Je skutečnosti, kt,eré bv ovlivnilv účetnictvi, aní rozdily mezi stavy
,
v účetnictví a pomocnými ěúláeňóerňi-' take nebyly z;iš teny
nemu

Soupis: Materiál
Jméno a příjmeni
luartin
černv
petr vašíček

Odpovědnos

t

Ob]ast

sestavení soupisu
s k] ady
odsouhl asent ha skutečnost s kladý

Z,,ny9nParizovalý

5arKa ]Janaelovarya]eEek

odpovídá:

rnventarizace byta : zahálena : O2. O7.2O19 B:00:00 a ukončena:15.01.2OI9 24:OO OO
prohlášení rrracovníka odpovědného za inventariuovaný maietek:
a)
YĚfi8liIrdokladý-ťýt<áííčí-šó'Tň"6ňtářiž'dřáň6fiš"fiáj"ťřd*íš3modevzda1 (a) k inb) y:s,:!lv
V5ťUílJly ptlru§Ll(y
p!lrůsLky aa uDyLKV
ubyLky. do
do Zzahajení inventarizace jsem předa1 (a) k proúčtovaní- aa- nfc
tovan]_
nic ]sem
nezaÉa i i L (a )
; sem nezaLajit(a).
Dne: 23.0I.20l9
.

Podprs]ol....

Sárka Dani

lp\

e1

ová

il...

Způsob provedení inventury

ano
- tvzLcka
ano
- dók]adová
c) výsledkv jnventurV
při}oze t,ohoto zápisu _ inventurní soupis
lyeq9ly,v
o
listech a '- isou
příloh
soupisu-.
vy;ádření odpovědného pracovníka ke vzniku inventarizačních rozdílů
23

.0l .2019

Datum

Ďóáňi š

d) Yyjáéřeoí _invenlarizaění komise:
k- žjištěnýmínventarizačnim rozdi]ům (zd,a -tde o z aviněn é nebo nezaviněná
j
manBa, přébytBy.a vyjádřen_í ke způscjbu z účtován
ar j začn j ch rozdilů.
n9pr. zJ:-sten]_ rnventarizační mankó bude předepsáno invent
k
úhr
ade hmotně odpověd:
nému prácovníkovi)
skuteěností:
ziištěné
Zád4é skutečnosti, které by.ovlivnily účetnictyi, ++] tozdily mezi stavy
v účetníctví
a pomocnými eÝidenCemi-'táŘě-iieňýiý' Z ] f st,eny
:

Soupis: Finance
Jméno a pří;mení
Martin
Černý
petr vašíček

st
Oblast
odsouhlasení na skutečnost rinance
Sestavení soupisu
F'inance
Odpovědno

Zt- nventarizovalý 4ajetek odpovídá:
sárka Danielóvá
Tnventarizace byla : zainájena : 15. 0I.20L9 0:00:00 a ukončena:25.01.2079 24:aO:OO
Proh!áŠenípracoqník9. odpovědného za inventarizovaný maie1,ek:
a) VSeCnnV doklady týkajrcí
se inventarizovaného majeťkú-jšemodevzdal(a) k inventari zaci
o) Y:_qg!?Y P_řírŮstkv a ubvtky do zahá-tenr inventa rizace jsem předa1 (a) k proúčtování-a-nic jsem neza'tajít (a).
.

Dne: 23.0I.2079
Podpis:".
..'.'...
sárka Dan ielova

Způsob provedení inventury
- ryz] Cka
ano
dokladová ano
c) výsf edkv invenrurý' jsou

Z6q

y pří]oze tohoto zápisu - inventurní soupis
o
]iscech a ' '-§řllon!y"99l.y,
soup Lsu.
vyjádření odpovědného pracovníka ke vzniku inventarizačních
rozdílů
23 .0l .20I9
Datum

J)

Podpi

s

komise:
.inventarizaění
Yvje$Ťe+í
K ZlLStenVm
Lnventar jzačnim(zd,a lde o zaviněne nebo nezavrněná
manka, ořóbYÉiv. á*uv juář.l=i 7ÓŽáit,im
. ř"" ;ň'ů.JÉ;-.68řo,ršn.'íňrreňťár
i žáčňiciirozd,ilú,
"
il3HÍ ríjĚŠ;Íi*.+ty:ňÉář iŽačni manř5-ňůóó ňřěčšň;3ňo'ii ňňřádě-ňň;É;'ě oopoveo-

skutečnosti:
!jištěné
Zadne skuteČnosti,
krere bv. ovli vniJ y učetnictvL, qní rozdily nezi stavy
v účetníclvía -ňórlroóňřňI
5řlaeňóenii- 'tářš nebyl y. z) Lštěny

Soupis: Pohledávky
Jméno a příjmení

Pave1 Temlík
Lukáš Garqulak

Odpovědno

s

t

sestavenj soupisu
odsouhlasení na skutečnost

Oblast
poh] edávkv
pon1 edaVky

Z inyentarizova?V ryaj etek odpovídá:
Sárka Danie]óvá
]nventarizace byla zahájena:15.01.2OI9 O:O0:00 a ukončena:25.01.2olg
24:0O:00
Prohlášení rrracoylíE3,_gSpovědného za, inventarizovaný maietek
a)
YŠfi3!?Yr3:f]"aý-týt<áTŤěi-se iňveňtářlžóvaneho majeť[n jsen odevzda](a) k in_
:

b)

ťŠ;Sl?o"oňiiŮi55,Y fi"93ť5Ťyrf !, ,unu,.n' -LnvenLarizace j sem p ředal (a) k proučDne: 23.07.2019
L vulJrĎ.

q

:
Sarka
Danielova
.

|]o

Způsob pr?v;ť3?íinventury
- dókladová áňo

c) jÝsr"ofI.t!:f;"5"Y

''3Y.,5;"§3ililrš,r|.if

oze tohoto zápisu

-

inventurní soupis

VYjádření odPovědného pracovníka ke vzniku inventarizačnich rozdílů
23 . aI .20l9
] "_,:
Datum

r VV|JtJ

d) Yvjá{Ťpoí .inventarizaěn í. komise:
k- ži ištěnÝm inventa r ízačnímrozdílům (zda
nebo nezaviněná
:9p o . zaviněné
manBa, př§bytBy.a vyjád řeni ke způscjbu zuctovan_L
f nvenLar )začnich rozdílů,
nqpr. ZJl-Sten]- rnventar izačni mank'o bude předepsáno k úhradě hmotňě ÓdňÓ;3Ó1
nému prácovníkovi)

:

skgrteěnosti
!jíštěné
Zádne skutečnosti, které by.qvlivnily učeLnicEvi, anI rozd,t ly mezi stavy
v účetnictvía pomocnými evrdencemf take nebyly zj ištěny
:

§oupís: Závazky
Jméno a příjmení
Pave

1

Tem]

ík

Lukáš Gargulák

Z

rnyen Lar j zova

?ý |na
Sar Ka Dan]elova

st

Ob]ast
sestavení soupr su
závazkv
odsouh l asení ha skurečnost záv azký
Odpovědno

j e Le

k

odpov: dá

:

Tnventarizace byla : zahá)ena: 15. 01. 2a79 0:0O:00 a ukončena:25.01.2Ot9 24:Oa:OO
prohlášení pracovníka odpovědného za inventarizovaný maietek:
a) y::Elly_'dokladý týkáííči-ši;-Tň"6ňtáiižóřáň6fiš'ňáj"ťřd-íša,il
odevzda1 (a) k inVentarf ZaCL

-

b) Y:S,lllY_PiirŮsLky a ubytBy,
Lovanr a nlc jsem
nezaLaji1
'
\Dne:23.07.2019
ii t
podpis!
g: .,. . .: . . : ... . ., . Ú/'§
Sárka Daníelová

go,
ta)

zaha;eni inventarizace jsem předal
.

(a)

k proúč-

ut

Způsob provedepí inventury
ne
- rVZ] CKa
- dóktadová ano

c) výsledkY invenLurv -sou
tohoto zápisu - inventurní soupis
- při loh
iy"99ly,y..příloze
o
]istech a
soupisu'.
vyjádření odpovědného pracovníka ke vzniku inventarizačnich rozdílů
23.0I.20L9
Datum

Póáói

d) Yvjá{řeoí _inventarizaění komise:
k- ž)ištěným inventarizačním rozdílům(zd,a j de o zaviněné nebo nezaviněná
manka, prebytBy. a vyj ádřen_í ke způscjbu zucLováni
i začníchrozdí_Lů,
n9pr. ZJlStenf tnventarrzaČnímank-o bude předepsáno invenrar
k
úhradě
hmotnó ÓdňÓvěd:
prácovníkovi)
nému

:

zjištěné skuteěnosti:
Zádné skutečnost.i, které
ovlivnily účetnictví
rozdíly nezi stavy
v účet,nictvía pomocnými by.
eÝideňóemi-' také nebyly , +]]i
áJ

Soupis: .Tmění vlastní
Jméno a příjmení
Lukáš
Pave

1

Ga

rqu1

a

Temlík

k

Odpovědnost

!J

L9lly

Oblast
vLasrni-rmění

Sest-avení soupisu
odsouhlasenl ha skutečnost v]astní iměnl

Z inventarizovalý ma;etek odpovrda:
Sárka Danielóvá
]nventarizace byla:zahálena:15.01.2Ot9 0:0O:0O a ukončena:25.01.2079 24:OO:OO
Proh!áŠenípragovníka odpovědného za inventarizovaný maietek:
a ) y::slly_-doklady
ecnnv dokl
týka jici se iňvóňtáii žóřáňé-fró-máj
jsem odevzdal (a) k ino maJetkú
eťřú-i-šiiň
ventar
ntari zaci.
b) všechnv přírůsEkv a ubvtkv do, zahá]ení inventarizace jsem předa1 (a) k proúčtovánr'a-nic jseň nezata ji l
Podpísi o..
.. j,i,".'.-,,.
Sárka Danie_Iova

skuteěnosti:
!jištěné
Zádne skutečnosti, které !_y.:yJlvnlly uĚeLnicLví, ++j rozdr]y mezi stavy
v účetnictví a pomocnými evf denceml take nebyly z j i šr_ěny

Soupis: Podrozvaha
Ji"no a pří;mení
ll]u.ti.
petr

Cu^;

vašíček

t
Oblast
podrozvahove učLv
squp|su
§_estavení
Kontola dokIac]ů a přepočjLáňí podrozvahove
ÚČty
Odpovědno

s

za inventarizova|ý ma jetek odpovidá:
Sárka Danielóvá

:-n i
Inventarizace byla: zahálena:15.01. 2Ot9 0: OO: OO a ukonče na: 25 . 01 . 2Ol9 24 : OO, O 0 ^14
pragovníka
za inventarizovaný
|Poh!áŠgní
-máj maietek:
a) všechny -doklady týkaodpovědného
jicí se iňveňtáiiž6řáňé-Eó
eťtú-íš8,i,odevzdaf (a) k inventari zaci
b) y:99|iy_pi+Iůi!!y ? !PytBy. 9o, zaháj ení inventarizace j sem předa1 (a) k proúčtovanf a nlc
nezaLa;'Ll(a).
-

Dne: 23.íJI.20L9
]Jne:
23.07.2019

]sem

Podpisi*, .,. .:. . , .lr§ ,
sa rka Danielová
Způsob provedení inventury
ano
- TvZfCKa
- dókladová ano
c) výsled|y inventury -i sou uvedenv v přífoze tohoto zápisu - inventurní soupis
o
_Lrstech a
příloh soupi
Vyjádření odpovědného pracovníka ke vzniku inventarizačnich rozdílů
i

23

.0l .20l9

Datum

Podoi

s

d) Vyjádření inventarizaění komise:
k- žjiště4ýminventarizačním roŽdílům(zda ] de o zaviněné nebo nezaviněná
man8a, pŤgbytBy. a vyj ádřen_í ke způsoEu zuctovan
L rnventar j začn j ch rozdílii,
n9pr. zJIstenf ]_nventarrzační mankó bude předepsáno
k úhradě hmotňě ódňóřěd:
nému prácovníkovi)
hl-ištěnéskuteěnosti
Zád4é skutečnosti, které
ovlivnilv účetnictvi
rozdrJy mezi stavy
v účetníctvía pomocnými by
óÝídeňóenii-' tářě'iióňýiý , Z]+ni
f Steny
:

:

ústřední inventarizaění komise
Jméno a příjmení
Odpovědno st
Evženie Jechová
sestaveni zr:rávv
Libor Temlík
odsouhlaseni soúoisů

Oblast
Ma l etek, zavazkv, pohfedávkv
Maj e tek, záva zký ,pohledávký

Iv.
závěr
prohlášení
a)
inventarizačníkomrse:
1) Inventarizace bvfa oroveQÓná-_v_sguladq.
s ustanoveními zákona č. 563/l9g7
Sb. , o účetnictÝr,Vyhláškóú 21 07žótó*šn. "a-ňčřýňóň"É"'ó..ř"á"ňi"inventariZaCe.
si.vědomi možnÝch násl9dků za nesprávné provedení inventarizace.
?){s*q
3) S výsledky inventarízacé Ďýi-óapóřeiiňv pracovn1]< seznámen
b) k dodrŽováni předepsaných postupů o majetku a závazků a účetnichpostupů:

c, ;patřeni. b. odstranění nedostatků
- v pruběhu inventa r l_zace uložená:
- navrhovaná po skončeníinventarizace:
Schvaluji inventarizační zápis
K rozvahovému dni nebyl
23 .07 .20l9

a způsob proúčtování inventarizačních rozdílů:

Datum

Ďi

šááá'HiŘ

S

tatut

