
Inventarizační zpráva 

Obec Střítež, IČ: 00576913 

Datum zpracování: 7.2.2014 

Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. a vnitroorganizační směrnici 
k inventarizaci. 

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 inventarizačních komisí 
byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly.  Koordinace 
inventur s jinými osobami proběhla. Termíny prvotních i rozdílových inventur 
byly dodrženy. 

Inventarizace majetku a závazků v Obci Střítež proběhla dle Plánu inventur na 
rok 2013, který byl schválen starostou obce dne 4.12.2013 a zároveň jmenoval 
inventarizační komisi ve složení : předsedkyně komise p. Blahutová Renata, 
členové: Košut Miroslav, Pietrzyková Vanda 

Pracovní schůzka členů inventarizační komise proběhla 11.12.2013. Proběhlo 
seznámení s plánem inventur a s předpisy upravujícími provedení 
inventarizace. Byl sepsán podpisový vzor jednotlivých členů komise. 

Prvotní inventura hmotného majetku proběhla k datu 30.11.2013 a to fyzickou 
inventurou.  Inventurní soupis prvotní inventury obsahuje 7 str. s přílohou 
jednotlivých inventarizačních položek 31 str. 

Rozdílová inventura proběhla inventurou dokladovou a týkala se přírůstků a 
úbytků za období 12/2013. Dodatečný inventurní soupis obsahuje 7 stran. Tuto 
inventuru provedla dílčí komise ve složení: účetní Bujoková Jiřina a správce 
rozpočtu  Mikulová Veronika Dis.,   

Dokladová  inventura pohledávek, závazků  a rozvahových účtů byla sestavena 
a provedena k rozvahovému dni 31.12.2013. Provedla ji dílčí komise ve složení:  
účetní  Bujoková Jiřina a správce rozpočtu  Mikulová Veronika Dis.,  obsahuje 19 
Inventurních soupisů. 

Inventarizační rozdíl v počátečním stavu účtu 315.0010 stav k 1.1.2013 
14878,00 Kč uzávěrka účtu k 31.12.2012 – 14787,00 Kč – zúčtován rozdíl 230,00 
Kč dne 31.12.2013. 

Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na 
skutečnost. U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek. 



Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků a ostatních 
inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenám 
v inventurních soupisech. Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a 
závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení prvotních 
inventur a byly zpracovány rozdílové inventury na přírůstky a úbytky. 

V souladu s §3 bodem 3 vyhlášky č. 270/2010 Sb., odpovídá ředitelka 
příspěvkové organizace p. Mgr. Dagmar Machálková,  za provedení 
inventarizaci majetku svěřeného do užívání ZŠ a MŠ Střítež. Inventuru 
svěřeného majetku provedla komise ve složení: Kacířová Anna, , Mgr. Machová 
Eva, Herecová Danuše 

celkový objem majetku 4 060 037,00 Kč – inventurní soupis č. 20 - počet příloh 
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Ve Stříteži  10.2.2014 

 

Zpracovala : Bujoková Jiřina                                                     

Předsedkyně inventarizační komise: 

Blahutová Renata 

 

 

Petr Machále - starosta 

 

 

 

Přílohy:  

- Seznam inventurních soupisů 

- Přehled vybraných pohybů na účtech sestavený dle Rozvahy obce Střítež  a na základě 

sestavených inventarizačních soupisů 

 

 



Seznam  inventurních soupisů: 

AKTIVA 

1.  Prvotní inventurní soupis 

2.  Dodatečný inventurní soupis 

3.  Korekce k účtu 013, 019, 021, 022 

4.  Přehled pohybů na účtu 028 

5.  Inventurní soupis č. 1 – účet 041 

 Inventurní soupis č. 2 – účet 042 

 Inventurní soupis č. 3 – účet 311 

 Inventurní soupis č. 4 – účet 314 

 Inventurní soupis č. 5  – účet 315 

 Inventurní soupis č. 6 – účet 373 

 Inventurní soupis č. 7 -  účet 388 

 Inventurní soupis č. 8 – účet 377 

 Inventurní soupis č. 9 – účet 231, 236 

PASIVA 

 Inventurní soupis č. 10 -  účet  403 

 Inventurní soupis č. 11 – účet 419 

 Inventurní soupis č. 12 – účet 321 

 Inventurní soupis č. 13 – účet 331 

 Inventurní soupis č. 14 – účet  336 

 Inventurní soupis č. 15 – účet 342 

 Inventurní soupis č. 16 – účet 349 

 Inventurní soupis č. 17 -  účet 374 

 Inventurní soupis č. 18 – účet 389 

 Inventurní soupis č. 19 – účet 378 

Svěřený majetek ZŠ a MŠ Střítež:  Inventurní soupis č. 20 


