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                         Inventarizační zpráva k 31. 12. 2020 
 
 
 

Úvod 
 

Inventarizace majetku byla provedena na základě Plánu inventur 2020 Základní umělecké 
školy Bojkovice, který vydala ředitelka Základní umělecké školy Bojkovice dne 29. 9. 2020 
k provedení řádné inventarizace majetku za rok 2020 ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, prováděcí vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a Směrnice 
k provádění inventarizace majetku a závazků Základní umělecké školy Bojkovice ze dne  
20. 12. 2019. 
 
Inventarizace majetku a závazků byla provedena k 31. 12. 2020 a proběhla ve dvou fázích: 
- fyzická inventura 
- dokladová inventura 
       
Ředitelka Základní umělecké školy  Bojkovice jmenovala v Plánu inventur roku 2020 členy tří 
inventarizačních komisí, kteří byli proškoleni dne 1. října 2020: 
 
Ústřední komise:  předseda: Skočovská Petra 
                                členové:    Salvetová Helena 
 
Likvidační komise byla jmenována ředitelkou školy ve složení: 
                                 předseda:  Brhlíková Marie 
                                 členové:    Skočovská Petra, Kalusová Veronika               
  
 
Časový a věcný průběh inventarizace 
 

Fyzickou inventuru majetku evidovaného na účtech: 
druh majetku:                                    021 – budovy a stavby 
                                                             022 – dlouhodobý hmotný majetek 
                                                             028 – drobný dlouhodobý hmotný majetek 
                                                             902 – jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 
                                                             966 – dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání 
                                                                        cizího majetku – výpůjčka   
 
provedli členové inventarizační komise č. 1 ke dni 31. 12. 2020 ve dnech 4. – 8. 1. 2021 



 
 
Fyzickou inventuru majetku evidovaného na účtech – pokladní hotovost a ceniny: 
druh majetku:                                       261 – pokladna 
                                                                263 – ceniny 
provedli členové inventarizační komise č. 2 ke dni 31. 12. 2020 dne 4. 1. 2021  
 
 
Dokladovou inventuru – druh majetku: majetek, závazky a pohledávky na rozvahových a   
                                             podrozvahových účtech neuvedených u komisí č. 1 a 2 
provedli členové inventarizační komise  č. 3 ke dni 31. 12. 2020 ve dnech: zahájení 4. 1. 2021, 
ukončení 15. 1. 2021  
 
 

Způsob provedení inventury 
 

Skutečné stavy majetku a závazků členové inventarizačních komisí zjišťovali: 
a) fyzickou inventurou v případě majetku, u kterého bylo možné vizuálně zjistit jeho 

fyzickou existenci, tj. dlouhodobý hmotný majetek, drobný dlouhodobý hmotný majetek, 
předměty v operativní evidenci, zůstatek pokladny, cenin 

b) dokladovou inventurou v případě pohledávek, závazků a nehmotného majetku, u kterých 
nešlo vizuálně zjistit jejich fyzickou existenci, a u kterých nešlo tedy provést fyzickou 
inventuru, tj. pohledávky, závazky, poskytnuté zálohy, časové rozlišení, dokladová 
inventura nehmotného majetku, vlastních zdrojů a podrozvahových účtů  
 

Inventuru pokladní hotovosti členové inventarizační komise provedli přepočítáním  
dne 4. ledna 2021. 
 
Inventuru pohledávek členové inventarizační komise provedli srovnáním inventurního 
soupisu s kopiemi prvotních dokladů k pohledávkám.  
 
Inventuru závazků členové inventarizační komise provedli srovnáním inventurního soupisu 
s kopiemi prvotních dokladů k závazkům, tj. faktur, případně smluv a kontrolou splatnosti 
závazků. 
 
Inventuru nemovitostí členové inventarizační komise provedli srovnáním inventurního 
soupisu s evidencí Katastru nemovitostí a vizuální kontrolou.  
 
 

Doložení provedených inventur 
 

Členové inventarizační komise sestavili inventurní soupisy u jednotlivých druhů majetku a závazků, 
jejichž přehled je přílohou č. 1 inventarizační zprávy a souhrnný inventurní soupis, který je přílohou 
č. 2 inventarizační zprávy. Souhrnný inventurní soupis obsahuje u jednotlivých druhů majetku a 
závazků sumární údaje v členění: číslo dílčího inventurního soupisu, druh majetku a závazku, účet, 
účetní stav, skutečný stav zjištěný inventurou, inventarizační rozdíl. 
 
 
 



Seznam inventurních soupisů: 
Příloha č. 1 - Přehled inventurních soupisů 
Příloha č. 2 - Souhrnný přehled skutečných stavů majetku a závazků k 31. 12. 2020 
 
 
 

Inventarizační rozdíly a zúčtovatelné rozdíly vč. návrhu na řešení 
 
 
V rámci inventarizace bylo provedeno srovnání účetního stavu majetku a závazků se stavem 
skutečným. Na základě tohoto srovnání nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. 
 
 
Bojkovice 18. 1. 2021 
 
 
 
Podpisy členů ústřední inventarizační komise: 
 
 
titul, jméno a příjmení      Mgr. Petra Skočovská 

………………………………………………………….   
 
titul, jméno a příjmení         Helena Salvetová 

………………………………………………………….   

 
 

 
 
 
 

 
 

Schvaluji inventarizační zprávu. 
 
 
V Bojkovicích dne 18. 1. 2021 
 
 
 
Bc. Eva Regináčová, ředitelka ZUŠ Bojkovice 
………………………………………. 

 

 

 

Seznam příloh: 
Příloha č. 1 - Přehled inventurních soupisů 
Příloha č. 2 - Souhrnný přehled skutečných stavů majetku a závazků k 31. 12. 2020 
Příloha č. 3 - Zápis o proškolení členů inventarizační komise 
Příloha č. 4 - Plán  inventur na rok 2020 



 
 

 


