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Příloha č. 5 – Inventarizační zpráva MČ Praha – Vinoř za rok 2018 

 

Inventarizační zpráva  Městské části Praha - Vinoř 

za rok 2018 

Inventarizační zpráva obsahuje shrnutí všech podstatných skutečností o všech provedených inventurách, včetně seznamu 

všech inventurních soupisů, dodatečných inventurních soupisů, inventurních zápisů a inventurních závěrů a informace 

o všech inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech (viz § 2 písm. e) vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci 

majetku a závazků). 

Účetní jednotka zajišťuje prostřednictvím ústřední inventarizační komise nebo jiným způsobem řízení a kontrolu 

činností inventarizačních komisí a sestavení inventarizační zprávy (viz § 3 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 270/2010 Sb., 

o inventarizaci majetku a závazků). Ústřední inventarizační komise řídí a kontroluje činnosti inventarizačních komisí 

a sestavuje inventarizační zprávu (viz § 4 odst. 6 vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků). 

Na základě příkazu vedoucího účetní jednotky  čj.: 3/2018  byla provedena periodická inventarizace veškerého 

majetku, závazků, jiných aktiv, jiných pasiv. 

Inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2018 

Pro provedení inventarizace majetku a závazků, jiných aktiv, jiných pasiv a skutečností zaúčtovaných na  účtech  byly 

zřízeny dílčí inventarizační komise. (příloha č. 1 – plán inventur) 

Průběh inventarizace 

Okamžik zahájení inventury dne: 1. 12. 2018 

Okamžik ukončení inventury dne: 22. 1. 2019 

Způsob provedení inventury  

a) fyzická  

b) dokladová 

 

Výsledek inventury  

Výsledky inventury jsou uvedeny v příloze tohoto zápisu a obsahují 45 složek inventurního  

soupisu  účet: 

018  svazek 1, 021 svazek 1, 022 svazek 1, 028 svazek 1, 031 svazek 1, 032 svazek 1, 036 1 svazek,  042 svazek 1, 

078 svazek 1, 081 svazek 1,082 svazek 1, 088 svazek 1, 112 svazek 1, 132 svazek 1, 231 svazek 1,  236 svazek 1, 241 

svazek 1,  194 svazek 1, 199 svazek 1, 311 svazek 1, 314 svazek 1, 315 svazek 1,  321 svazek 1, 324 svazek 1, 343 

svazek 1, 349 svazek 1, 377 svazek 1, 378 svazek 1, 381 svazek 1, 384 svazek 1, 388 svazek 1, 389 svazek 1, 401 

svazek 1,406 svazek 1, 407 svazek 1, 408 svazek 1,419 svazek 1,  432 svazek 1, 459 svazek 1, 902 svazek 1, 905 

svazek 1, 909svazek 1, 934 svazek 1, 974 svazek 1, 999 svazek 1. 

 

Vyjádření odpovědného pracovníka ke vzniku inventarizačních rozdílů  

Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny. 

Závěr:  

Doporučuji ZMČ schválení inventarizace k 31. 12. 2018. 

 

 

Dne 13.2.2019  

 

 

 podpis předsedy  

 Hlavní inventarizační komise 

 


