Inventarizační zpráva za rok 2017
o průběhu a výsledku inventarizace k 31.12.2017
Obec Pačejov, Pačejov nádraží 199, 341 01 Horažďovice, IČ: 00255963
1. Na základě příkazu starosty ze dne 7.11.2017 byl zpracován plán inventur a byly
jmenovány: hlavní inventarizační komise, likvidační komise a dílčí inventarizační komise.
Inventarizační komise postupovaly v souladu vyhláškou č. 270/2010 Sb. a vnitřní směrnicí k
inventarizaci. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Termíny inventur byly
dodrženy.
2. Členové inventarizačních komisí a likvidační komise byli před zahájením prací na
inventurách proškoleni z práv a povinností a právními předpisy. Seznámení s uvedenými
předpisy je doloženo podpisy jednotlivých členů komisí. Současně byli všichni seznámeni i
s dodržováním bezpečnosti práce.
3. Osoby pověřené odpovědností za provedení inventarizace a osoby určené ke zjištění
skutečnosti byly ke stanoveným úkolům odborně a jinak způsobilé. Majetek, jehož
skutečnost byla ověřena fyzickým způsobem, byl k inventuře řádně připraven. V případě
pohledávek, závazků a majetku nehmotného byl skutečný stav zjišťován dokladovou
inventurou.
4. Periodická inventarizace majetku a závazků, účtů skupiny 40,41,43,44, podrozvahových
účtů a majetku vedeného v operativní evidenci zjistila skutečný stav a ověřila, že odpovídá
stavu v účetnictví a je zaznamenán v inventurních soupisech. Skutečný stav byl porovnán na
účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení
inventur.Inventarizace zjistila, že nedošlo k přechodnému ani trvalému snížení hodnoty
majetku vlivem jeho nesprávného používání, umístění nebo uložení, a není tudíž nutné
zřízení opravné položky či odepsání majetku.
5. Během inventarizace dlouhodobého majetku obce k 31.12.2017 nebyly zjištěny žádné
zúčtovatelné ani inventarizační rozdíly. Při inventarizaci majetku nebyly zjištěny nedostatky
ani závady, nebyla přijatá žádná opatření.
6. Inventarizace byla provedena v souladu s instanovením zákona č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení výše uvedeného zákona pro některé vybrané účetní jednotky, vyhláškou
č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a Českými účetními standardy pro
některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.
Přílohou inventarizační zprávy je rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů s uvedením čísla a
názvu účtů a účetního stavu k 31.12.2017, včetně jednotlivých inventurních soupisů.
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