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Předmět inventarizace Inventarizace majetku a závazků vlastní MC a zřízených
pffspěvkových organizací k 31.12.2018

Datum zahájení inventarizace 1.12.2018

Datum ukončení inventarizace 31.12.2018

Datum, k němuž byla provedena
inventarizace 31.12.2018

Seznam právních norem
upravujících inventarizaci
v organizace

• zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších
předpisů

• vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků
• vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá

ustanovení z. č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Způsob provedení inventur Budovy, pozemky a movitý majetek fyzicky, ostatní dokladově

Členové inventarizační komise

předseda starosta

místopředseda tajemník

člen vedoucí OSM

člen vedoucí OPS

člen vedoucíOSV

člen vedoucí OZSI

člen pověř. ved. OKSMPP

člen vedoucí OD

člen vedoucí OÚRV

člen pověřená vedením ÚIAK

člen vedoucí OŠ

člen vedoucíOKS

člen vedoucí EF, OKT
- ~---

člen vedoucí OŽP -~

člen
..... -- ..

vedoucí EO



1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb., a vnitřní směrnice k provedení inventarizace

Naplnění plánu inventur Pfi inventarizaci bylo postupováno dle plánu inventur, schváleného RMČ
usnesením č. Usn RMC 0550 ze dne 7.11.2018 a dle „Směrnice"
schválené RMČ usnesenfm č. 084512011 ze dne 30.11.2011. Dle plánu
inventur byl vydán dne 7.11.2018 pfíkaz starosty k vyhlášení 1 

inventarizace. Plánem stanovené termíny byly dodrženy. Byla provedena
inventarizace veškerého majetku a závazků MČ Praha B na všech
inventarizačních místech. Dle plánu inventurproběhly fyzické a dokladové
inventury k 31.12.2018.

Informace o seznámení členů inventarizační komise s procesem inventarizace

ANO - viz zápis zjednání ÚIK

Opatřeni přijatá ke zlepšení průběhu inventur a eliminaci chyb

2. Informace o zjištěných inventarizačních rozdílech

Seznam zjištěných rozdílů proúčtovaných do účetní závěrky (sl. 3 VYKu) včetně návrhu jejich
vypořádání: inventarizační rozdíly nebyly zjištěny

ůčet
výše Kč
zdůvodnění
návrh vypofádání

Seznam zjištěných rozdílů nevypořádaných do účetní závěrky (sl. 4 VYKu) včetně návrhu jejich
vypořádání: inventarizační rozdíly nebyly zji~těny

ůčet
výše Kč
zdůvodněni
návrh vypofádánf

Podstatné skutečnosti:
Komentář inventarizační zprávy k nevypořádaným rozdílům: inventarizační rozdíly nebyly zjištěny
Za ÚIK: PODPIS 
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ÚIK

14.2.2019

Prezenční listina

předseda: Ondřej Gros starosta

místopředseda: JUDr. Rambousek Josef

další členové: Ing. Bc. Eliáš Jiří, MBA

tajemník

vedoucí OSM

Mgr. Hrazánková Kateřina vedoucí OPS

Janků Jana vedoucí OSY

Mgr. Zuzana Holíková pov. ved. ozsi·

Mgr. Vladimír Slabý pověř. ved. OKSMPP

Mgr. Ing. Kašpárek Jaroslav vedoucí OD

Ing. Kryštof Pavel, MBA vedoucí OÚRV

Ing. Přibylová Alena pověřená vedoucí ÚIAK

Mgr. Svoboda Petr vedoucí OŠ

Mgr. Vaněčková Jana vedoucí OKS

Mgr. Voráčková Kateřina vedoucí EF, OKT

Mgr. Ziaťková Jindřiška vedoucí OŽP

Ing. Židovská Iveta vedoucí E0


