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Příloha č. 1  

IČ: 00640638 

OBEC Seletice, Seletice 139, 28934 Rožďalovice 

 

 

Plán inventur 

 
Fyzická i dokladová inventarizace veškerého majetku a závazků se provádí v souladu se 

zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění, a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se 

provádějí některá ustanovení výše uvedeného zákona, pro některé vybrané účetní jednotky, ve 

znění pozdějších předpisů, 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. Inventarizace majetku a závazků se provádí v okamžiku sestavení 

žádné účetní závěrky. 

 

Termíny provedení inventarizace: 

 

inventura provedena ke dni 31. 12. 2020 což je rozvahový i rozhodný den,  

zahájení inventarizace dne 15. 1. 2021,  

ukončení inventarizace dne 15. 2. 2021. 

 

Inventurám podléhá dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý nehmotný majetek, finanční 

majetek, pohledávky, zásoby, peníze, ceniny, ostatní majetek a závazky, podrozvaha. 

 

Inventury jsou prováděny k 31. 12. 2020 buď fyzicky, nebo dokladově. 

 

 

Inventarizační komise: 

 

Za organizaci, řízení, provádění a kontrolu inventarizace majetku a závazků je odpovědná 

inventarizační komise („dále jen IK“) ve složení: 

 

Předseda IK: Ing. Jaroslav Sedláček…………….…....….(Jméno, příjmení + podpisový vzor) 

Člen IK: Vladimír Hačecký………………….……...........(Jméno, příjmení + podpisový vzor) 

Člen IK: Jitka Hlaváčová…………………………….…(Jméno, příjmení + podpisový vzor)  

Člen IK: Nikola Hložková………………………………(Jméno, příjmení + podpisový vzor) 

 

Náhradníci IK: 

 

Člen IK: Václav Matucha…………………….…..… (Jméno, příjmení + podpisový vzor)  

Člen IK: Lucie Cee……………………….. (Jméno, příjmení + podpisový vzor) 
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- předseda IK seznamuje inventarizační komisi s harmonogramem inventarizací, 

- zajistí metodiku pro správné a úplné provádění inventarizace, proškolení bude členy 

inventumích komisí písemně potvrzeno,  

- zajistí prověření znalostí inventumích komisí. 

 

Předseda průběžně metodicky usměrňuje a kontroluje členy inventarizační komise 

zpracuje inventarizační zprávu do 26.2.2021. 

 

 

IK provede inventarizaci majetku vykázaného na účtech:  

 

018,019,021,022,028,031,041,042,078,079,081,082,088,112,231,252,261,311,314,315,321,32 

4,331,336,341,342,348,377,378,388,389,403,406,407, 462,493,901,902 (všech účtů, na 

kterých je zůstatek, nebo na kterých byl v průběhu roku pohyb) 

 

Inventarizační položka = číslo účtu 

Inventarizační identifikátor = inventární číslo 

 

Schválil: Zastupitelstvo obce Seletice 

Vyvěšeno: 

Sejmuto: 

 

Vypracoval: Mgr. Bc. Zdeněk Havlík 

 
 
 
 
 
9. 12. 2020 
 
 
10. 12. 2020 


