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1. vyhodnocení dodržení lryhlášky č, 21ol20l0 sb. a vnitroorganizační směrnice k
inventarizaci.

lnventarizační činnosli:
plán inventur
Plán inventur byl včas zpracován a řádně schváen, Inventafizační komise postupovaly v
souladu s \,yh]áškou a vnitroorganizační směmici. Metodika postupů pii inventarizaci by]a
dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a
nebyly zjištěny rozdíly,
Nedošlo k žadnému placovnímu úmzu. Koordinace invenfur s jinýŤi osobami proběhla.
Termíny pryotních i rozdílolích inventur byly dodrženy.

proškolení členů in1 enlarizačnich komisi
Proškolení proběhlo v budově školy dne 3.12.2014. Provedení proškolení je doioženo
podpisem pň přebíúní plánu inventur a příslušné pomocnó dokrrmentace k provedení
inventur, Součásti školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

PodmínL1 ověřování skutečností a součinno§ti zamě§tnanců
Nebyly zjištěny žádné odchylK)- od žádoucího sta\,.u.

Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačníú tokům
Bez pňjatých opatření, Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně piipraveny a
ověřeny na skutečnost, U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné Za majetek,
Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav n]ajetku a závazků a ostatních inventarizačnich
položek pasiv a podrozvahy, kteqije zaznamenán v inveĎturních soupisech,
Skutečaý stav byl porovnlín na účetní stav majetku a Závazků a ostatních inventarizačních
položek.

Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtoÝatelných řozdilech
Z přílolty č. 1 "Seznamy inventuních a dodatečných inventmlích soupisů" nelTpl]ivaji
zjištění v členění nakódy 01-04, i0-12.

05 Zb\tnÝ maietek
Ná\Ťhy na vyřazení majetku - viz příloha č. 2

Přílohy:
č, 1 seznam inventumích soupisů a dodatečných inventumich soupjsů včetně ocenění majetku
a hodnoty účetních stavů
č. 2 Vyiazený majetek



Předseda : Kapčuková Starrislava

člen: PlachetkováLadislava
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,/
l ^ k>/



Tabulka_(kódy) pro zajištění přenosu informací ze zjištění v inyenturních soupis€ch do
inventarizační zprár,1,

0l Schodky a manka
02 lnvenlarizační přeb}-tky
03 Návrhy rra změny odpisových plrinů (prodloužení, zkácení - v případech, že hodnota netto
neodpovídá opotřebení, toto se bude \,yhodnocovat jen u qíznamných majetkowých hodnot, tj.
1 % rozvahy)
04 Zjištěni rozdílů v ocenění (návrhy na opravné položky majetku)
05 Zbyný majetek
06 Návrlry změn \,yužjtí majetku (vč. zjištění neoprávnůlého vy!žívání)
07 Požadavky na údržbu. opraly a rekonstnikce
08 Zjištěné možnostj tinosů z majetku
09 Nedostatky v ochraně najetku

]9^|lŤr.* další opra\,Ťé položky k pohledávkiim nad rozsah stanovený \Thláškou č,
410/2009 Sb (10 % za každých 90 dní po splatnosti, např. konl(urz, likvidace dlužníka)
ll \atrh1 odpisů pohledá\el a 7á\auků
12 Podhodnocené závazky (úhrada v prod]ení - úrok a penále, tvorba rezerv)

U..kódu 01-04, 10-12 se jedná o povinné 7jišťování (aktivní) a ověřování při inventulách,
Iikonnou pravomoc k řešení zajištění však bude mít až hlavni inventarizační iomise,
U kódu 05-09 se_jedná o případy nepovinného ověřování (pasi\,ní,), uvedou se do soupisu, jen
pokud k nim dojde. Rozhodnutí o iešeni bude v pravomoci řeclitele školy při lyh;dnŇní
inventa Zační Zprávy.


