Plán inventur
k zajištění inventarizace k 31.12.2021

Účetní jednotka:

Obec Močovice

Identifikační číslo:

00640077

Vydává:

Ing. Milan Kos – starosta obce

Platnost:

5.1.2022 – 31.1.2022

Ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, prováděcí vyhlášky č. 270/2010 Sb.,o
inventarizaci majetku a závazků a na základě vnitřní Směrnice o inventarizaci majetku a
závazků obce Močovice stanovuji tento plán inventur k provedení řádné inventarizace
majetku a závazků obce Hraběšín. Inventarizace veškerého majetku a závazků
vlastnických nebo jiných práv k majetku v účetnictví obce, bude provedena v souvislosti
s řádnou účetní závěrkou, bude ověřeno, zda zjištěný stav skutečně odpovídá stavu
v účetnictví, včetně správného ocenění.
Stav majetku bude zjištěn fyzickou nebo dokladovou inventurou, popřípadě kombinací
obou metod v závislosti na druhu majetku a závazků tak, aby byla možnost zjištěné stavy
porovnat s účetním stavem.
Za provedení inventarizace a dodržení příslušných ustanovení zákonů, prováděcích
vyhlášek a směrnic odpovídá předseda inventarizační komise.
Členové inventarizační komise jsou povinni postupovat dle vyhlášky č. 270/2010 Sb., o
inventarizaci majetku a závazků a dle Směrnice o inventarizaci majetku a závazků obce
Močovice. Jejich povinností je se s oběma předpisy seznámit. Proškolení členů
inventarizační komise provede předseda ÚIK. Proškolení členů inventarizační komise
bude provedeno nejpozději do 30.12.2021 a svoji účast potvrdí na prezenční listině o
proškolení.
Veškeré inventury budou provedeny jako prvotní a budou sestaveny ke konci rozvahového
dne tedy k 31.12.2021.
Veškeré inventarizační a zúčtovatelné inventarizační rozdíly musí být proúčtovány
nejpozději k datu zpracovaní účetní závěrky.

Pro provedení inventur jmenuji ústřední inventarizační komisi, dílčí inventarizační komisi
č.1 a dílčí inventarizační komisi č.2 a stanovuji rozsah jejich kompetencí. Vzhledem
k velikosti obce, jejímu majetku nejmenuji dílčí inventarizační komisi č.3.
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Okamžik
zahájení
inventury/
zahájení
činnosti

Ústřední
Dílčí
inventarizační inventarizační
komise
komise č.1
Předseda:
Josef Chvátil
Předseda:
Libor Titze

Členové:
Libor Titze
Petr Tesař

Členové:
Josef Chvátil
MUDr. Věra
Vojtěchová

Okamžik
ukončení
inventury/
ukončení
činnosti

Fyzické
inventury

05.01.2022 31.01.2022

Dokladové
inventury

05.01.2022 31.01.2022

Pozn.

Dílčí
inventarizační
komise č.2
Fyzická
05.01.2022 31.01.2022
inventura
Předseda:
pozemků
MUDr. Věra
Vojtěchová
Zhodnocení
výsledků
05.01.2022 31.01.2022
Členové:
inventur a
Josef Vlach
sestavení
inventarizační
Jaroslav
zprávy
Truhlář

Fyzická inventura pozemků bude v rámci inventarizace k 31.12.2021 provedena
prokázáním jejich existence pomocí ortofotomap přístupných na www stránkách Českého
úřadu zeměměřičského a katastrálního (ČÚZK).
Dílčí komise č.1 pro druh majetku: pozemky, budovy, stavby, drobný dlouhodobý hmotný
majetek, dlouhodobý hmotný majetek, ostatní dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý
nehmotný majetek, drobný dlouhodobý nehmotný majetek, zásoby, nedokončený
dlouhodobý majetek.

Dílčí komise č.2 pro druh majetku: hotovost, běžné účty, úvěrové účty, pohledávky,
závazky, podrozvahový majetek.

Účetní jednotka koná fyzické inventury v souladu s § 30 odst. 6 zákona o obcích v lednu,
protože není schopna personálně ani provozně zajistit činnost inventarizační komise na
konci kalendářního roku. Fyzické inventury budou zahájeny v lednu 2021. V období od
31.12.2021 do dne ukončení fyzických inventur nebudou do obecních budov, skladů,
bytových či nebytových prostor pořizovány zásoby či hmotný majetek. Ve výjimečných
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případech musí být tento nově zařazený majetek viditelně označen jako pořízený v roce
2022. Obdobně se postupuje u zásob.
Osoby odpovědné za majetek a sklady jsou povinny v období do zahájení fyzických
inventur připravit veškeré skladové a majetkové karty a další podklady pro práci
inventarizační komise a pro kontrolu skutečných stavů majetku.

V Močovicích dne: 8.12.2021

……………………………………
Ing. Milan Kos
starosta obce

Příloha č. 1 podpisový vzor ústřední inventarizační komise
Příloha č. 2 podpisový vzor dílčí komise č.1
Příloha č. 3 podpisový vzor dílčí komise č.2
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