
Inventarizační zpráva Obce Borkovice za rok 2020 
 

Účetní jednotka: Obec Borkovice, IČO: 00252093 

Datum zpracování zprávy: 31.1.2021 

Den zahájení inventury: 28.12.2020 

Den ukončení inventury: 20.1.2021 

Druh inventarizace: řádná 

Inventarizace byla provedena k datu 31. 12. 2020 
 

Vyhodnocení dodržení vyhl. č.270/2010 Sb 
 

1. Plán inventur 
Plán inventur byl navržen a schválen v ZO dne 23.11.2020. Zvolená inventarizační komise 

postupovala v souladu s vyhl. č. 270/2010 Sb. a vnitřní směrnicí. Metodika postupů při 

inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizační komise byly odsouhlaseny na 

podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly. K pracovnímu úrazu nedošlo. Koordinace inventur 

s jinými osobami proběhla. Termíny inventury byly dodrženy. 
 

2. Proškolení členů inventarizační komise 
Proškolení proběhlo v kanceláři obecního úřadu dne 28.12.2020. Proškolení se zúčastnili 

všichni členové inventarizační komise. Je doloženo prezenční listinou. Součástí proškolení 

byly i zásady dodržování BOZP. 
 

3. Podmínky pro ověřování skutečností a součinnost zaměstnanců 
Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu. Inventarizace proběhla řádně, podklady 

byly připraveny a ověřeny na skutečnost. U inventur byla vždy osoba odpovědná za majetek. 
 

Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních 

položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech.  

Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních 

položek dle data provedení inventur. 

Fyzickou a dokladovou inventurou nebyl zjištěn obsah jiných účtů aktiv a pasiv, než které 

jsou v rekapitulaci uvedeny. 

Bez přijatých opatření 
 

4. Inventarizační komise navrhuje vyřadit v roce 2020 majetek podle protokolu o vyřazení. 

Důvodem vyřazení je opotřebení tohoto majetku, zmařená investice, nevymahatelnost. 
 

5. Inventarizační komise vzhledem ke zjištěným skutečnostem nenavrhuje žádná opatření. 
 

Členové inventarizační komise: 

Hana Píchová, předseda IK 

Dagmar Fricová, člen IK 

Miloš Tousek, člen IK 

František Dušák, člen IK 

Jaroslav Hrádek, člen IK 

 

Přílohy: 

- Plán inventur vč. podpisových vzorů členů IK 

- Prezenční listina ze školení členů IK 

- Seznam inventurních soupisů 

- Inventurní soupisy 

- Protokol o vyřazení majetku 



Příloha č. 3 -  seznam inventurních soupisů 

 

Druh inventarizovaného majetku či závazků včetně čísla syntetického účtu: 
018     Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 

019     Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 

021     Stavby 

022     Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 

028     Drobný dlouhodobý hmotný majetek 

031     Pozemky- 

042     Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 

078     Oprávky k DDNHM 

079     Oprávky k ostat.DNHM 

081     Oprávky ke stavbám  

082     Oprávky k sam.mov.věcem     

088     Oprávky k DDHM   

132     Zásoby-zboží(pohlednice) na skladě 

192 Opravné položky k pohledávkám z hl.činn. 

194 Opravné položky k pohledávkám za odběrateli 

231      Základní běžný účet ÚSC 

261 Pokladna ÚSC 

262 Peníze na cestě 

311      Pohledávky-odběratelé  

314      Krátkodobé poskytnuté zálohy 

315      Jiné pohledávky z hl.činn. 

319 Pohledávky z přerozdělovaných daní 

321      Krátkodobé  závazky-dodavatelé 

331      Závazky k zaměstnancům 

336      Zúčtování s institucemi  sociálního pojištění  

337      Zúčtování s institucemi zdravotního pojištění 

341 Daň z příjmu  

342      Jiné přímé daně 

345 Závazky mimo vybr.vlád.inst. 

346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.instit. 

347      Závazky k vybr.ústř.vlád.inst. 

348 Pohledávky za místními vlád.instit. 

349 Závazky k vybr.místním vlád.instit. 

373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 

374      Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 

378 Ostatní krátkodobé závazky 

381      Náklady příštích období 

388 Dohadné účty aktivní 

389      Dohadné účty pasivní  

401      Jmění ÚSC 

403      Transfery na poříz.dlouhod.majetku 

406      Oceňovací rozdíly při změně metody 

455      Dlouhodobé přijaté zálohy  

905      Podrozvahový účet – vyřazené pohledávky 

909 Podrozvahový účet – ostatní majetek 

915 Podrozvahový účet – ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 

994      Podrozvahový účet – ostatní dlouhodobá podm.pasiva      


