
Plán inventury k 31. 12. 2020 

 

Účetní jednotka:                  MČ Praha – Dolní Chabry 
IČO:                                   00231274 
 
Platnost:                            23.11.2020 – 31.1.2021 
 
 
 

 Ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, prováděcí vyhlášky č. 270/2010 Sb., o 

inventarizaci majetku a závazků a Směrnice o inventarizaci majetku, pohledávek a závazků MČ 

Praha – Dolní Chabry  se stanovuje tento plán inventur k provedení řádné inventarizace 

majetku, pohledávek a závazků MČ Praha – Dolní Chabry k 31.12.2020 

.  

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ  
 
1. Inventarizace veškerého majetku, pohledávek a závazků vlastnických nebo jiných práv k 

majetku v účetnictví MČ, bude provedena v souvislosti s řádnou účetní závěrkou, bude ověřeno, 

zda zjištěný stav skutečně odpovídá stavu v účetnictví, včetně správného ocenění.  

 

2. 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.  

 

3. Za provedení inventarizace a dodržení příslušných ustanovení zákonů, prováděcích vyhlášek a 

směrnic odpovídá předseda inventarizační komise.  

 

4. Členové inventarizační komise jsou povinni postupovat dle vyhlášky č. 270/2010 Sb., o 

inventarizaci majetku a závazků a dle Směrnice o inventarizaci majetku, pohledávek a závazků 

MČ Praha – Dolní Chabry. Za tímto účelem jsou povinni se s oběma předpisy seznámit. 

Inventarizační komise je povinna se seznámit s touto směrnicí a závaznými vzorovými tiskopisy  

do 30. 11. 2019.  

 

II. TERMÍNY  
 
I. etapa  

 

V období od 23. 11. 2020 do 31. 12. 2021 zajistí odpovědné osoby za majetek práce k přípravě 

inventarizace.  

Zahájení činnosti inventurní komise pro inventarizační položky je ke dni 23. 11. 2020 a ukončení 

jejich činností je ke dni 31. 1. 2021.  

Jedná se o inventarizace veškerého majetku, pohledávek, závazků, jiných aktiv a jiných pasiv 

včetně podrozvahy.  

 

 

 

 



II. etapa  

 

1. Inventury budou zahájeny 04. 01. 2021. Tyto inventury jsou považovány za inventury 

sestavené ke konci rozvahového dne a nebudou k nim prováděny rozdílové inventury. Zpracování 

soupisů bude ukončeno dne 31. 01. 2021.  

2. Veškeré inventarizační a zúčtovatelné inventarizační rozdíly musí být proúčtovány nejpozději k 

datu zpracování účetní závěrky.  

3. Inventarizační zpráva musí být zpracována do 15. 02. 2021.  

 
 

 

II. TERMÍNY  
 
I. etapa  
V období od 23. 11. 2020 do 18. 12. 2020 zajistí odpovědné osoby za majetek práce k přípravě 

inventarizace dle čl. 4, bodu 1 směrnice.  

Zahájení činností inventurních komisí pro inventarizační položky uvedené v příloze plánu 

inventur je ke dni 4. 1. 2021 a ukončení jejich činností je ke dni 27. 01. 2021.  

Jedná se o inventarizace veškerého majetku, pohledávek, závazků, jiných aktiv a jiných pasiv 

včetně podrozvahy.  

II. etapa  
 

1. Inventury budou zahájeny 04. 01. 2021. Tyto inventury jsou považovány za inventury 

sestavené ke konci rozvahového dne a nebudou k nim prováděny rozdílové inventury. Zpracování 

soupisů bude ukončeno dne 27. 01. 2021.  

2. Veškeré inventarizační a zúčtovatelné inventarizační rozdíly musí být proúčtovány nejpozději k 

datu zpracování účetní závěrky.  

3. Inventarizační zpráva musí být zpracována do 15. 02. 2020.  

 

  

III. POVINNOSTI  DALŠÍCH  OSOB  
 
Ukládá se:  

1. tajemníkovi ÚMČ  
 

- vytvořit podmínky pro provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků dle stanoveného 

časového harmonogramu,  

- umožnit práci v inventarizační komisi jmenovaným zaměstnancům,  

- zabezpečit předání převodek všeho majetku ve svěřených prostorách a spravovaných úsecích 

hlavní účetní k provedení definitivních změn v evidenci majetku nejpozději do 31. 12. 2020  

- zabezpečit, aby v termínu 23. 11. - 31. 12. 2020 nebyly prováděny žádné převody majetku v 

jednotlivých místnostech.  

 

2. hlavní účetní předložit IK podklady pro provedení inventarizace majetku a závazků 

následovně:  

- pro provedení fyzické inventury 4. 1. 2021  

- podklady pro pohledávky, závazky, ostatní majetek pro dokladovou inventuru dle jednotlivých 

účtů k 31. 12. 2020 nejpozději do 20. 01. 2021.  



 
soupis nedokončených investic (pořízení dlouhodobého majetku) pro potřeby inventarizace k 

31. 12. 2020 do 15. 01. 2021.  

3. ředitelkám příspěvkových organizací  

- kopii inventarizační zprávy včetně seznamu inventurních soupisů s informací o nevypořádaných 

inventarizačních rozdílech a inventurních rozdílech  

 

 

 

IV. Jmenování komise  

 
K zajištění inventarizace pro rok 2020 se zřizuje tato  inventarizační komise ve složení: 

 

Daniela Pisingerová                   předseda 

Ivana Čejková                            člen    

Ivana Maryšková                       člen 

Gabriela Chamrová                    člen 

Bohdan Jelen                              člen 

Ing. Lenka Dvořáková                člen 

 

 

Předmět inventarizace: 
  

Pokladní hotovost a ceniny   012 

Účty: dlouhodobý majetek  – 018/078, 021, 022, 028/088, 031, 042; pohledávky – 311, 

314,388, závazky – 324, 349, 374, 378, 389, finanční majetek – 231, 236, 241,  transfery, 

oceňovací rozdíly, fondy – 406, 408, 419; podrozvahové účty – 902, 924, 999. 

 

 Odevzdání dokumentace na MHMP do 15. 2. 2021.  

 

Členové inventarizační komise se zúčastní  proškolení k provádění inventarizace, které se 

bude konat 25. 11. 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


