
Inventarizační zpráva za rok 2021 
( Inventarizace majetku k rozvahovému dni 31.12.2021) 

  
Organizace :  Obec Doubice 

                      407 46 č.p. 50 Doubice 

IČO :              47274212 

 

 

1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. a vnitroorganizační 

směrnice k inventarizaci 

Inventarizační činnosti : 
1.1. Plán inventur 
Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovala 
v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnicí. Metodika postupů při inventarizaci byla 
dodržena. Podpisy členů inventarizační komise byly odsouhlaseny na podpisové vzory         
a nebyly zjištěny rozdíly. Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Koordinace inventur 
s jinými osobami proběhla. Termíny inventur byly dodrženy.  
 
1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí 
Proškolení proběhlo v budově obecního úřadu dne 10.1.2022. Provedení proškolení je 
doloženo prezenční listinou. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti. 
 

Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur 

Bez přijatých opatření. Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny             
a ověřeny na skutečnost. U inventur byly vždy přítomny osoby odpovědné za majetek. 
Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazku a ostatních inventarizačních 
položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech. Skutečný stav 
byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatní inventarizačních  položek . 
 

Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech 

 

2.Průběh inventarizace : 

1. Prvotní fyzické  inventury hmotného a nehmotného majetku dle umístění probíhaly             
    ve  dnech od 10.1.2022 do 21.1.2022. 
    Inventura pozemků proběhla dne 10.1.2022.  
    Inventarizační komise vyhotovila dne 21.1.2022 likvidační protokol o návrhu vyřazení    
    majetku č. 1/2022. 
    Nebyly zjištěny žádná manka . Nebyl identifikován žádný zbytný majetek ani nedostatky    
    v ochraně majetku.  Nebyly předloženy požadavky na údržbu a opravy. 
    Nebyly předloženy návrhy odpisů pohledávek a závazků ani změny odpisových plánů. 
 
2. Dne 31.12.2021 byla provedena inventura pokladny dle přílohy č. 12. Pokladní hotovost   
    souhlasila se stavem v pokladní knize. Je sepsána hmotná odpovědnost s pokladní               
    p. Maxinovou Terezou 
 
3. Ve dnech 10.1.2022 až  21.1.2022  byla provedena inventura zboží na skladě dle přílohy    
    č. 9. Je sepsána hmotná odpovědnost s p. Maxinovou Terezou. Zjištěný stav zboží   
    souhlasil s účetním stavem ke dni 31.12.2021.  
4. Ve dnech 10.1. až 31.1.2022 proběhla dokladová inventura účtů. Soupisy byly zpracovány    
    do 31. 1.2022. Nebyly zjištěny rozdíly.    
 



 
V Doubici    31.1.2022 
 
Za  inventarizační komisi : 
 
Předseda :               Fuksová Jana                      ...................... 
 
Člen :                       Jemelka Břetislav                ...................... 
 
Člen :                       Navara Jaroslav                  ...................... 
 
 
 
Vyjádření starosty obce : 
 
 
 
                                                                        ..................................... 
Dne :    31.1.2022                                                Ing. Jan Drozd  
                                                                               starosta obce   
  
       

                     


