
INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2020. 

Účetní jednotka: 

Obec: Bítov IČ:       64629929 

Datum zpracování:                      4.1.2021 

Datum zahájení inventarizace:    4.1.2021  8.00 hod. 

Datum ukončení inventarizace:   4.1.2021  18.00 hod. 

Inventarizace byla provedena ke dni: 31.12.2020 

 

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

k inventarizaci. 

Inventarizační činnosti: 

 

1.1.  Plán inventur 

Plán inventur byl vydán starostou obce dne 11.12.2020. Inventarizační komise postupovala 
v souladu s vyhláškou a vnitřní 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.  Termín prvotní inventury byl dodržen. 

1.2. Proškolení členů inventarizační komise 

Proškolení proběhlo v budově obecního úřadu dne 11.12.2020, přítomni byli všichni členové 
– viz protokol o proškolení inventarizační komise. Součástí školení byly i zásady  dodržení 
bezpečnosti. 

1.3 Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců 

Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu. 

1.4. Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur 

Bez přijatých opatření. 

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, závazků a ostatních inventarizačních položek pasiv, který je 
zaznamenán v inventurních soupisech. 



Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních 
položek dle data provedení inventury. Rozdílová inventura nebyla provedena. 

 

2. Výsledek inventarizace: 

Účet: 018  Drobný dlouhodobý nehmot. majetek     169.071,30 

  019  Dlouhodobý nehmotný majetek      327.845,00 

  021  Stavby                13.588.461,19 

  022  Samostatné movité věci-DHM   1.464.150,96 

  028  Drobný dlouhodobý hmotný majetek  1.825.181,11 

  031  Pozemky      1.382.182,51 

  042  Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek     824.545,54 

052  Zálohy na nedokončený dlouh. hmotný majetek    283 075,00 

  078            Oprávky k DDNM      - 169.071,30 

  079  Oprávky k ostatnímu DDNM       -261 040,00 

  081  Oprávky k 021 – stavby    -4.972.577,53 

  082  Oprávky k 022 – samostatné mov. Věci     -407 517,00 

  088  Oprávky k 028 – DDHM    -1.825 181,11 

  132  Zboží na skladě           64 643,03 

  231  ZBÚ         3.708.501,49 

  231  ČNB         4.539.045,18 

  241  HČ              93.909,77 

  314  Zálohy spotřeba energií                               156.390,55 

  331  Zaměstnanci                                                                     101.001,00 

  336  Zúčtování s inst. soc..pojištění                        26.173,00 

  337  Zúčtování s inst. zdrav.pojištění                      16.123,00 

  342  Jiné přímé daně                                                                  13.704,00 

  343  DPH                  9 282,00 



  374  Krátkodobé přijaté zálohy na transfery          322.431,44 

  378  Ostatní krátkodobé závazky                                                 1.225,00 

  383  Výdaje příštích období             33.841,38 

  385  Příjmy příštích období             16.800,00 

  388  Dohadné účty aktivní                                                       219.665,00 

  389  Dohadné účty pasívní                                                      156.390,55 

  401  Jmění účetní jednotky                                                   8.863.875,87 

  403  Transfery na pořízení dlouhodobého majetku     1.663.030,00 

  406  Oceňovací rozdíly pří změně                                      -5.125.548,30 

  432  Nerozdělený zisk       12.166.037,60 

  462  Poskytnuté návratné finanční výpomoci         189.997,00 

  472  Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery      1.110.000,00 

  901  Podrozvaha – nehmotný majetek             7.921,00 

  902  Podrozvaha- drobný hmotný majetek do 3.000,-        772.865,95 

  955  Ostatní podmíněné pohledávky        1.270.000,00 

  999  Podrozvaha           2.050.786,95 

 

Účty   261, 262, 311, 315, 321, 346, 349, 375, 431   měly v průběhu roku pohyb, ale mají 

nulový zůstatek. 

 

3. Kontrola hospodaření s majetkem obce, stav pohledávek a závazků 

Inventarizační komise nezjistila žádné závady při skladování zásob, ani cizí majetek, který by 
se nacházel v prostorách budov v majetku obce či cizí majetek na pozemcích obce. 

Hmotný a nehmotný majetek včetně finančního a nedokončených investic je evidován 
prostřednictvím softwaru firmy Alis,s.r.o. pro evidenci majetku. 

Inventarizační komise neshledala žádné závady ve vedení evidence majetku. Inventární knihy 
jsou vedené v elektronické podobě a zápisy jsou prováděny průběžně. Hmotný majetek je 
řádně využíván a nevykazuje žádné známky poškození nebo zanedbání údržby. Z tohoto 
důvodu inventarizační komise nenavrhuje žádná nápravná opatření. 



4. Prohlášení inventarizační komise 

a) Při inventarizaci nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. 

b) Inventarizace byla provedena v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví a směrnicí pro provedení inventarizace. 

c) Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace. 

 

Za inventarizační komisi:  Předseda:      Ing. Otto Schwarz   

Členové:      Ondřej Nikel   

                     Ing. Jan Vavrečka, Ph.D.   

                     Ing. David Hoš   

Osoba hmotně odpovědná za majetek: 

Starosta obce: Ing. Otto Schwarz    

Inventarizační zpráva bude předložena starostou obce zastupitelstvu obce Bítov k projednání. 


