
 

 

        103. schůze 

                                   Rady MČ Praha-Dolní Chabry 

dne 8.11.2021 

 

Důvodová zpráva: 

 

Radě městské části je předkládán návrh na pořízení automatizace inventarizace a evidence 

majetku od společnosti GORDIC, spol. s.r.o., Erbenova 4, 586 01 Jihlava. Jedná se o produkt 

systému Ginis Standard - modul INM – inventarizace majetku. 

GINIS je nejrozšířenější integrační platforma ve veřejné správě, sleduje vývoj legislativy a je 

průběžně aktualizován. Městská část již užívá software Ginis v oblasti účetnictví např. pro 

rozpočet, výkaznictví, příjmy, výdaje, fakturaci, v pokladně ÚMČ a částečně modul MAJ – 

evidence majetku. 

 

Modul INM je integrální součástí informačního systému GINIS a spolu s modulem MAJ – 

evidence majetku tvoří společně ucelenou agendu Zpracování majetku. Modul MAJ již MČ 

z části užívá pro vedení pozemků, budov a invenstičního odpisovaného majetku jehož hodnota 

je vyšší než 40tis Kč. 

Společnost GORDIC doplní modul MAJ o další majetkové účty a kontace, tak aby referent 

správy majetku mohl pořizovat nově zakoupený dlouhodobý majetek a majetek, který byl 

pořízen v letech minulých. Pro upřesnění majetek například výpočetní technika, mobilní 

telefony, veškeré vybavení místností, kuchyněk a obřadní síně je veden na ÚMČ v papírové 

podobě (na kartách) a v Excel tabulkách. Není proto možné vygenerovat soupisy majetku, dle 

jednotlivých místností a mít přesný přehled o pořízeném majetku k danému datu a daném 

množství a pořizovací hodnotě.  

Je nutné zdůraznit, že Majetkové a Inventurní soupisy jsou průkazným účetním dokladem dle 

Zákona č. 563/1991 Sb.,o účetnictví a dle Vyhlášky č. 270/2010 Sb. o inventarizaci, jsou 

nezbytné pro vyhodnocení měsíční kontroly, každoroční inventarizace a také jsou důležitým 

podkladem pro přezkum hospodaření, který provádí kontrola z MHMP dvakrát v daném 

účetním období. 

Modul MAJ je dále provázán na moduly KDF_kniha došlých faktur a UCT_učetnictví.  

Majetek pořízený v modulu MAJ, má svůj originál neměnný identifikátor (PID – čárový kód), 

technický název, přesné umístění, datum pořízení, pořizovací cenu a účet pořízení. PID – 

inventární číslo je snímáno během inventarizace pomocí čtečky čárových kódů z jednotlivých 

kusů majetku. 

Vzhledem k elektronizaci úřadu je automatizace inventarizace a evidence majetku svou 

provázaností, přesnější databází evidence majetku, dále zpětnou kontrolou majetku na účetní 

stavy a tištěnými výstupy pro ÚMČ potřebný.   

 

Cenová nabídka automatizace inventarizace, modulu INM, včetně příslušenství, vstupního 

školení a služeb je ve výši  103 255,- Kč bez DPH. 

Finanční prostředky na výše uvedenou nabídku jsou v rozpočtu MČ. 

 

Přílohy: -     cenová nabídka společnosti GORDIC, s.r.o. 

 

Předkladatel: Mgr. Lenka Drdová 

Zpracovatel:  Martina Bahou Procházková 

 


