
 

 

            INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ROK 2018 

 

 

Obec: Opatov  

IČ: 00277088 

Datum zpracování: 15.1.2019  

 

 

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

směrnice k inventarizaci.  

 

 
Inventarizační činnosti:  

 

 

1.1.  Plán inventur 
Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovala v souladu 
s vyhláškou a vnitroorganizační směrnicí. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy 
členů inventarizační komise byly odsouhlaseny na podpisový vzor a nebyly zjištěny rozdíly.  
Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Koordinace inventur s jinými osobami proběhla.  
Termíny prvotní i rozdílové inventury byly dodrženy.  

 
 
1.2. Proškolení členů inventarizační komise  
Proškolení proběhlo v budově Obecního úřadu dne 7. 12. 2018. Provedení proškolení je doloženo 
prezenční listinou. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.  
 
 

 

1.3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců  
Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.  

 

 
Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům  
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 a závazku 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 prvotních inventur a byly zpracovány rozdílové inventury na přírůstky a úbytky včetně 
vypořádaných inventarizačních rozdílů do data inventarizační zprávy.  

 
 

 



 

 

 
Inventarizační předměty jsou uloženy na obecním úřadě, požární zbrojnici, ve skladu OÚ, v nájemních 
bytech, Volnočasovém centru, Opatovské hospodě, kulturním domě. 
 
Za inventarizované předměty odpovídá: 
Starosta obce:                  ing. Petr Kovář 
Místostarosta:                 Josef Prokop 
Účet.prac.OÚ:                  Miroslava Hromádková 
                                           Miloslava Frnková 
Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2018. 
Započata dne: 1.1.2019 – ukončena 15.1.2019 
Skutečné stavy byly zjišťovány dokladovou a fyzickou inventurou. 
 
Na obecním úřadě byla pokladní hotovost  ke dni inventarizace:   0,- Kč 
 
      
Zůstatek na bankovních účtech ke dni  31.12.2018                       7 635 542,09 Kč 
   
                                                                                                                  
Při inventarizaci bylo zjištěno, že Obecní úřad Opatov spravuje majetek v celkové hodnotě 
                                                                                                        188 908 626,93 Kč 
 
 
DDNM    - 018                                                                                    107 847,25 Kč 
ODNM    - 019                                                                                    779 909,00 Kč 
Nedokončený dl. nehmotný maj.   041                                                     0,00 Kč 
Dlouhodobý nehmotný majetek                                                    887 756,25 Kč 
 
Stavby    - 021                                                                             121 848 958,20 Kč 
SMV        - 022                                                                                 9 140 095,88 Kč 
DDHM    - 028                                                                                 4 296 820,77 Kč 
Operativní evidence – 902                                                               807 578,41 Kč 
Pozemky -031                                                                               46 905 938,37 Kč 
Nedokončený dl. hmotný maj.   042         417 030,00 Kč 
Dlouhodobý hmotný majetek              183 416 421,63 Kč 
  
Maj. Účasti          061           200 000,00 Kč                  
Ost. dl. fin. maj.       069                                                                 4 404 449,05 Kč 
Dlouhodobý finanční majetek       4 604 449,05 Kč 
                                
Materiálové zásoby /nezahrnují se do celkové hodnoty majetku/        41 372,50 Kč 
 

 

 

 

 

 

 



 

Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech 

 
 

  Byly zjištěny inventarizační rozdíly na účtech 403, 192 a 194.  
  Tyto rozdíly budou opraveny v následujícím účetním období. 

 

 
Příloha:  

        Seznam inventurních soupisů a dodatečných inventurních soupisů, 

        hodnoty účetních stavů  

 

 

 

  

 
  

Za inventarizační komisi:    Josef Prokop – předseda ---------------- 
  
                                                 Zdeněk Vašek – člen  ---------------- 
 
                                                 Lucie Havlátová – člen         ---------------- 

 
 
Účetní pracovnice:           Miroslava  Hromádková  ---------------- 
                                           
                                                 Miloslava Frnková    ---------------- 

 

 
  starosta obce Opatov:       Ing. Petr Kovář       ---------------- 
                                                                                                                 
 


