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Vsouladu s ustanovením §§ 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,ve znění pozdějších před_
majetkuazávazkůjevydánatatosměrníce.'
PisŮavyhláškyě.27012010Sb.,oinventarizaci

o""oÍli§lÍou"n,
1,

Tato směrnice upravuje zpŮsob a organizaci provádění inventarizacíveškerého majetku azávazkŮ, ostatních pasiv (vlastních zdrojů a rezerv), podrozvahových účtůa operativní évidence (dále
jen,,inventarizace majetku azávazků"). lnventarizace se provádívždy ke dni sestavení rjčetnízávPrkY,.lnventarizace majetku a závazků je jedna z podmínek zabezpečujicíchprůkaznost účet_
nictvÍ'. lnventarizačnizprávaje jedním z podkladů nezbytným pro schváléní rjčeinízávěrky2
,

2,

Tato směrnice se vztahuje na zaměstnance obce Bohatice.

Čtánek 2
Vymezení pojmů

1.
2.

lnventurou se rozumí zjištěnískutečných stavů majetku a závazků.
lnventarizací se rozumí ověření skuteěného stavu majetku a závazků k určitému dni a jeho porovnání se stavem účetním.

3,

Plánem inventur se rozumí přikaz pokyny pro zabezpečenířádné inventarizace majetku, závazků, ostatních pasiv a podrozvahových účtůke dni účetnízávěrky.

4,
5.
6.
7.
8,

lnventurním soupisem3 se rozumí základní
vždy tvoří příloha inventurního soupisu.

a průvodníinventarizační dokument, jehož přílohu

Přílohou inventurního soupisu se rozumí soupis skuteěných stavů majetku a závazků tak, aby

bylo možno zjištěný majetek azávazkyjednoznačně určit.

Přehledem přírŮstků a úbytkůmajetku azávazkú se rozumídokument, ve kterém jsou uvedeny
PřírŮstky a úbytky majetku a závazků, které nastaly mezi dnem, ke kterému se v souladu s Plánem
inventur zjišťoval skutečný stav majetku a závazků a rozvahovým dnem.
lnventarizaČnízprávou se rozumí shrnutí podstatných skutečnostío provedených inventurácha.
lnventarizaění poloŽkou se rozumí majetek nebo závazky evidované na příslušnémanalytickém
účtu.

9. ČástíinventarizaČní potožky se

rozumíjednotlivé věci, jednotlivé pohledávky, opravné položky
jednotlivým pohledávkám, jednotlivé závazky a dalšískutečnosti, které lze samostatně zlist'ovai
v rámci inventarizaění položky,
k

'10.

lnventarizačním identifikátorems se rozumí pro majetek vedený v majetkové evidenci inventární
ČÍslo,pro zásoby vedené ve skladové evidencije inventarizačním identifikátorem materiálové čís_
lo. Pro pohledávky, závazky a právaje inventarizačním identifikátorem jednoznačné označení, které je uvedeno na účetnímzáznamu.

11. Mankem, případně schodkem u peněžníchhotovostí a cenin, se rozumí rozdíl mezi skutečným
stavem majetku a závazků a stavem v účetnictví,v případě, kdy skutečný stav je nižšínež siav
v účetnictví.
12. Přebytkem se rozumí rozdil mezi skutečným a účetnímstavem majetku a závazků v případě, kdy
skutečný stav je vyšší,než stav v účetnictví.
13.

Zúčtovatelnýmrozdílem6 se rozumí rozdíl zjištěný při inventuře, ktený zahrnuje zejména manko,
schodek, pŇytek, rozdíly vztahující se k poórozvánovYm úětůma take rozoilý vztánu;ici se k rezervám, odpisům a opravným položkám.

] § a oo.t. 4 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví
'§ 5 PÍsm. d) vyhlášky č.22012013 Sb., o požadavcích na schvalování účetníchzávěrek některých vybraných

účetníchjednotek
] § 8 oOst.2 vyhlášky č,27012010 Sb., o inventarizacimajetku azávazků
2 odst. e) vyhlášky č.27012010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků
_' §
] § 2 písm. n) a § 9 vyhlášky č.27012010 Sb., o inventarizacimajetku azávazků
" § 2 písm. o) vyhlášky č,27012010 Sb., o inventarizaci majetku azávazků

14. Dlouhodobým majetkem, ktený se odpisuje, se rozumí software, ocenitelná práva, ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (např. územně plánovací dokumentace), stavby, samostatné movité
věcia soubory movitých věcí.
15.

osobou odpovědnou za majetek se rozumíosoba, která má přehled o stavu a umístěníjípřiděleného majetku.

16.

osobou odpovědnou za pohledávku se rozumí osoba, která má znalosti věcně-právního stavu

17.

osobou odpovědnouzazávazek se rozumí osoba, která má znalosti věcně-právního stavu závazku a zodpovídá za jeho aktuální věcnou evidenci,

,18.

Osobou odpovědnou za nedokončený majetek se rozumí osoba, která odpovídáza nedokon-

pohledávky a zodpovídá za jql aktuálnívěcnou evidenci.

čený majetek.

19. Rezervy na plnění zžalob7 - účetnírezervy kpokrytí významného zvýšenínákladŮ

obce Bohatice neukončených žalob (soudních sporů), které je pravděpodobné

a závazkŮ

a

vznikne

v budoucím rlčetnímobdobí. Za významné zvýšení nákladů obce z neukončených žalob (soudních
sporů) se považuje zvýšenínákladů ve výši260.000,- Kč a vyšší.

20. Kvalifikovaným odhadem se rozumíodhad na základě zkušeností a znalostí.
2,1.

opravná položka k nedokončenému dlouhodobému majetku8 vyjadřuje významné přechodné
sníženíhodnoty nedokončenéhodlouhodobého majetku ve vazbě na skuteěnost, že nedokončený
dlouhodobý majetek nebude pravděpodobně dokončen, Za významné přechodné sníženíhodnoty
nedokončeného dlouhodobého majetku se považuje pravděpodobnost nedokončení dlouhodobého majetku vyššínež 20%.

ě!ánek 3
Vymezení povinností a odpověd nosti

1.

Povinnosti a rozsah pravomocí členůinventarizační komise
ólenové inventarizaěních komisí
a) účastníse přípravy inventarizace,
b) účastníse proškolení,
c) seznámíse s podklady pro inventarizaci,
d) provádí inventuru,
e) při zjištění pohledávek, které jsou již déle než 3 roky po splatnosti, zajistíjejich navrženík vyřazeni,
f) mají právo na přístup k rjčetnímknihám, účtůma dokumentům obce za období běžnéhoroku,
s výjimkou dokumentů, na které se vztahují zvláštnípředpisy, případně pokud předložení dokumentů není vhodné (ochrana osobních údajů,utajované skutečnosti). Případné spory o
předložení požadovaných dokumentů rozhodne předseda,
g) mají právo na volný přístup do veškerých prostor a k veškeným aktivům obce k ověření fyzické
existence při dodrženíbezpečnostních a hygienických předpisů v rámci předmětu inventury
stanoveném v plánu inventur jednotlivým inventarizačnímkomisím,
h) upozorní na neadekvátnost ocenění majetku azávazků a informacio případnéneadekvátnosti
ocenění majetku vyznačído inventurního soupisu",
i) předají inventurní soupisy a jiné inventarizačnídokumenty v termínu uvedeném v plánu inventur.

2.

Povinnostiosob odpovědných za majetek

a)

jsou přítomni provádění inventury majetku, zaktery odpovídají, předkládají příslušnépodklady
k tomuto majetku a poskytují členůminventarizačníkomise potřebná vysvětlení k tomuto majetku,

z6, odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví,§ 67 vyhlášky č. 410/2009 Sb. prováděcí vyhláška k zákonu o
ýEetnictví pro vybrané účetníjednotky,bod 3.7. písm. b Českéhoúčetníhostandardu č. 705 - Rezervy
o
5 26, odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví,§ 65 vyhlášky č, 41012009 Sb. prováděcí vyhláška k zákonu o
účetnictvípro vybrané účetníjednotky,bod 3.7. Českéhoúčetníhostandardu č. 706 - Opravné položky avyřaze4í pohledávek
o
5 3 odst. 1 pism. i) vyhlášky č. 27012010 Sb,, o inventarizaci majetku a závazků

'5

b)

podrobně a písemně zdůvodňujípřípadný přebývající, nebo chybějící majetek.

Povinnosti osob odpovědných za pohledávku
nejpozději do 10.1. roku následujícího po roce, zaktery se provádí inventarizace, zajistívyho_

a)
b)

tovení a odeslání ověřovacích dopisů oodepsaných příkazci operací dlužníkůmk vzájemnbmu
odsouhlasení pohledávek10,
jsou přítomni provádění inventury pohledávek, za které odpovídají, předkládají příslušnépodklady k těmto pohledávkám a poskytují členům inventarizačníkomise potřebná vysvětlení

c)

spolupracují s inventarizačníkomisí.

k těmto pohledávkám,

Článek l
lnventarizaění čin nosti
1.

Sestavení Plánu inventur11, jmenování inventarizační komise
Plán inventur sestaví schválí starosta Plán inventur je dokumentem, ve kterém je stanoven:
předmět inventury dle jednotlivých inventarizačních komisí,
b) termín provedenífyzickéa dokladové inventury,
c) termín provedení inventarizace,
d) termíny pro předání inventurních soupisů a sestavení inventarizačnízprávy.
SoučástíPlánu inventur je jmenování členůa předsedy inventarizačníkomise.

a)

lnventarizačníkomise je nejméně dvoučlenná.
2.

Kontrola majetku a odpisových plánů osobami odpovědnýmiza majetek a kontrola označe_
ní inventarizačními identifikátory" před zahájením inventárizací
Osoby odpovědné za majetek provedou kontrolu majetku na základě předběžných soupisů majetku Předaných pověřeným zaměstnancem (účetní),Osoby odpovědné za majetek současně zkóntrolujíoznaČeníčástí
inventarizačních položek inventarizačnímiidentifikátory.

Pokud osoby odpovědné za majetek zjistí, že předpokládaná doba používánídlouhodobého majetku, který se odpisuje, neodpovídá odpisovému plánu, stanoví novou předpokládanou dobu pouŽÍvánímajetku kvalifikovaným odhadem do předběžného soupisu majetku. Odsouhlasený a pode-

Psqný PředběŽný soupis majetku vrátí starostovi, který zajistí úpravu odpisového plánú pomocí
majetkového modulu informačního systému".

Osoby odpovědné za majetek také zjišt'ují, zda nebudou některé položky majetku k31.12. přísluš_
ného roku odepsány, tedy zda nebude zůstatková hodnota těchto položek majetku nulová. Dle
ÚČetních předpisŮ by neměla nastávat situace, kdy je užíván majetek při nulové zůstatkovéceně,
a Pokud taková situace nastává, musí se jednat o nevýznamné případy. Za nevýznamné případy a
neefektivní práci s odpisovým plánem se považuje situace, kdy je stávajícíocenění (zůstatková
hodnota) jednotlivých položek dlouhodobého hmotného majetku vě výši póo +o,ooo,- Kč a ocenění
(zŮstatková
jednotlivých položek dlouhodobého nehmotného majetku ve výši pod
-přípádů
"hodnota)
60.000,- Kč.'o
Pro aktualizaci odpisového plánu zdůvodu významných výše popsaných
Předají osoby odpovědné za majetek upravený předběžný soupis majetku starostovi, který zajistí
úpravu odpisového plánu pomocí majetkového modulu informačního systému.

Kontrola nedokončeného dlouhodobého majetku - rozpracovaných akcí majetku
odpovědnými za nedokončený majetek před zahájením inventarizací

_

osobami

Osoby odpovědné za nedokončený majetek nejpozději kdatu 30,1,1. běžnéhoroku na základě
předběŽných soupisŮ nedokončeného dlouhodobého majetku předaných účetníprověří, zda rozpracované akce budou dokončeny.
Pokud osoba odpovědná za nedokončený majetek zjistí, že akce dokončeny nebudou (,,zmařené
investice"), nebo že akce pravděpodobně dokončeny nebudou:

]] § S oO.t. 1 písm, j) vyhlášky ó,27OI2O1O Sb., o inventarizaci majetku a závazků
§ 5 vyhlášky č.27012010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků
". 3
,i § odst. 2 vyhlášky č.27012010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků

'" Bod 6.2. Ceského účetníhostandardu č. 708

- odpisování d|ouhodobého

'o § 19, odst. 7 zákonač.563/1991 Sb, o účetnictví

majetku

a)
b)

c)
d)

4.

vyznačíinformaci o stavu nedokončeného dlouhodobého majetku a pravděpodobnost nedokončenív %, stanovenou kvalifikovaným odhadem, do předběžných soupisů dlouhodobého
majetku,

předají předběžné soupisy nedokončeného dlouhodobého majetku s informací o stavu nedokončenéhodlouhodobého majetku a pravděpodobnosti nedokončenív oÁ škodní komisi
k posouzení škody na nedokončenémdlouhodobém majetku z důvodu pravděpodobnosti jeho
nedokončení,
zajistí nejpozději do 31.12, běžnéhoroku rozhodnutí oprávněného orgánu o nedokončení pořizovaného dlouhodobého majetku, nebo rozhodnutí oprávněného orgánu o pravděpodobném
nedokončenípořizovaného dlouhodobého majetku společně s vyjádřením pravděpodobnosti
nedokončenív %,
předajíformou interního sdělení podepsaného odpovědnou osobou nejpozději do 15.1. následujícího roku zápis z jednáníškodní komise a rozhodnutíoprávněného orgánu o nedokončení
/ pravděpodobném nedokončení pořizovaného dlouhodobého majetku společně s vyjádřením
pravděpodobnosti nedokončení v % účetník zaúčtováníškody'' (rozhodnutí o nedokončení
pořizovaného dlouhodobého majetku), nebo k zaúčtováníopravné položky k nedokončenému
dlouhodobému majetku (pravděpodobné nedokončenípořizovaného dlouhodobého majetku).

Příprava inventarizace, proškolení, odborné zajištěnía seznámení se s podklady pro inventarizaci
V rámci přípravy a pro odborné zajištěníinventarizace předseda inventarizační komise proškolí
členy inventarizaóní komise k zajištění a způsobu provádění inventarizace. Současně členy inventarizačníkomise seznámí s podklady pro inventarizaci.
Proškolení členovéinventarizačních komisí potvrdí na prezenčnílistině školení,že byli seznámeni
že byli proškoleni k zajištění a
způsobu provádění inventarizace.
s vyhláškou ě.27012010 Sb., s touto normou včetně jejich příloh a

5.

Vzáj em né odsou

h

lase n í poh led áv ek a záv azků, ově řovací dopisy

osoby odpovědné za pohledávku zajistí vzájemné odsouhlasení pohledávek s dlužníkyformou
ověřovacích dopisů. Tyto dopisy pošlou jen v případě pohledávek po splatnosti 90 a více dní a
v případě, že souěet pohledávek za jedním dlužníkem přesahuje hodnotu 500 tis. Kč. Stanovená
výše pohledávek se netýká záloh, transferů a poplatků, kde je nízká pravděpodobnost návratnosti
ověřovacích dopisů. Ověřovacídopisy odešlou osoby odpovědné za pohledávky do 10.1, roku následujícíhopo roce, za který se pohledávky ověřují, podkladem pro jejich vyhotovení je aktuální
věcná evidence pohledávek v příslušnémmodulu informačníhosystému. Dopisy podepíšíodpovědné osoby. Vrácené ověřovací dopisy potvrzené dlužníkypředají osoby odpovědné za pohledávky členůminventarizačníkomise provádějící inventuru pohledávek.

Vzájem né odsou

h

lasen í záv azků prováděno nebude.

Provedení inventury

a)

Skutečnéstavy majetku azávazků členovéinventarizačníkomi.s§ zjišt'ují:
- fyzickou inventurou v případě majetku, u kterého lze vizuálné'o zjistit jeho fyzickou existenci; a to na základé invelturního soupisu,
- dokladovou inventurou17 v případě pohledávek, závazků a nehmotného majetku, u kterých
nelze vizuálně zjistit jejich fyzickou existenci, a u nichž nelze tedy provést fyzickou inventuru; a to na základě inventurního soupisu.
V případě, že mflí členovéinventarizační komise pochybnosti o tom, jaký způsob provedení
inventury zvolit, požádajístarostu, který o způsobu provedení inventury konkrétníinventarizačnípoložky rozhodne.

b)

Inventuru pokladní hotovosti členovéinventarizačníkomise provádí přepočítáním.

c)

lnventuru pohledávek č|enovéinventarizační komise provádí srovnáním inventurního soupisu podepsaného osobou odpovědnou za pohledávku s kopiemi prvotních dokladů
k pohledávkám, tj. fakturami, případně smlouvami, kontrolou splatnosti pohledávek a kontrolou
odsouhlasení pohledávek s dlužníkyformou ověřovacích dopisů. Pokud členovéinventarizaě-

'u § 33 odst. 5 vyhlášky č.41OI2OO9 Sb., kterou se provádějí některá ustanoveni zákona č. 563/1 991 Sb., o účet-

nictví, pro některé vybrané účetníjednotky
1!
§ 6 vyhlášky č. 27O|2O1O Sb., o inventarizaci majetku a závazků
1/
§ 7 vyhlášky č.27O|2O1O Sb., o inventarizaci majetku a závazků

d)

e)

f)
g)

ní komise zjistí, že obec eviduje pohledávky po lhůtě splatnosti delšínež 3 roky, uvede tuto
skutečnost do inventurního soupisu, lnformaci o pohledávkách po lhůtě splatnosti delšínež 3
roky následně uvedou členovéinventarizační komise do inventarizaění zprávy. Ověřovací doPisY vrácené dlužníky předají osoby odpovědné za pohledávky členůminveniarizační komise
a Členovéinventarizačníkomise ověřovací dopisy doložík inveňturních soupisů.
|nventuru závazkú členovéinventarizační komise provádí srovnáním inventurního soupisu
PodePsaného osobou odpovědnou za závazky s kopiemi prvotních dokladů k závazkům, tj.
fakturami, případně smlouvami, a kontrolou splatnosti závazků. pokud členovéinventarizačňí
komise 4istÍ, Že obec eviduje závazky po lhůtě splatnosti delšínež 3 roky, uvedou tuto sku_
teČnost do inventurního soupisu. lnformaci o závazcích po lhůtě splatnosti Óelší než 3 roky následně uvedou členovéinventarizačníkomise do inventarizačnízprávy.
lnventuru rezerv na plnění zžalob členovéinventarizačníkomise provádísrovnáním přílohy
inventurního soupisu s přehledem z evidence žalob a prověřují soulad s pravidly nastavenými
Pro zPŮsob tvorby, zvýšení,snížení,zrušeníči čerpání rezerv na plněni zžalób a správních
žalob.
lnventuru nedokonČených investic členovéinventarizačníkomise provádísrovnáním přílohy
inventurního soupisu s písemnostmi dokladujícímivýši ocenění rozpracovane investice, tj.
zejména fakturami, smlouvami, atd.
!nventuru dlouhodobého finančníhomajetku, tj, akcií a podílůu spoteěností s ručením
omezeným, Provádí členovéinventarizační komise vždy fyzickou inveňturou, ěímžse rozumí
srovnání přílohy inventurního soupisu s originály akcií, hromadných listin nahrazujících akcie,
PÍsemnostmi dokladujícími uloženílistinných cenných papírůa výpisy z obchodnlho rejstříku
kontrolovaných společnostíkdatu 31,12, Výpisem z_obchodního rejŠtriru se myslí vypis ze
seryeru provozovaného Ministerstvem spravedlnosti ČR (www.justice,cz), nebo oiicialni listina
získaná zCzech POlNT.

h) lnventuru majetku fyzicky uIoženého mimo obecní úřad členovéinventarizaění

i)

j)
7.

provádíkontrolou na místě jeho uložení.

komise

Inventuru staveb a pozemků členovéinventarizační komise provádí srovnáním přílohy inven_
turního soupisu s evidencí Katastru nemovitostí a vizuální kontrolou s tím, že vizuální kontrolou není potřeba ověřovat existenci staveb a pozemků, které obec běžně užíváa také
v PřÍPadě, kdy osoba odpovědná za majetek prokáže skutečný stav na základé fotografické
nebo obdobné dokumentace'o.

lnventuru majetku a závazkú evidovaných na analytickém účtu,ktený vykazuje k datu
Provádění inventury nulovou hodnotu, členovéinventarizačníkomise neproúaoi.
Zj ištbvání informací pro zúčtovatelnéinventarizačn í rozdíly1 9

Do inventurního soupisu členovéinventarizačníkomise zaznamenají informace o případné neadekvátnosti ocenění majetku, jestliže se hodnota majetku jeví významně nižšínež hodnota uvedená
v Příloze inventurního soupisu, a to minimálně o 10%, Jedná se zejména o zjištění,že majetek vykazuje znaky významného zanedbání běžnéúdržbyaž ztráty funkčnosti, náoo .|e významně snížena hodnota majetku vnějšímiokolnostmi,
8.

VYhotovení inventurního soupisu, doloženíprovedené inventury a připojování podpisových
záznamú
Členovéinventarizačníkomise sestavív jednom vyhotovení inventurní soupis, který povinně doložípřílohou inventurního soupisu.
Členovéinventarizačníkomise připojí podpisové záznamy na inventurní soupisy, přílohy inventurních soupisŮ a případně na dalšíinventarizačnídokumentaci. Současně s připojením podpisového
záznamu uvedou členovéinventarizační komise na dokumenty také okamžik připojení podpisového záznamu29.
lnventurní soupis včetně příloh předají členovéinventarizaění komise předsedovi nebo starostovi

v termínu stanoveném v plánu inventur.

O oOrt. 4 vyhlášky č,27OI2O1O Sb., o inventarizaci majetku a závazků
§ 3 odst. 1 písm. f) vyhlášky č.27012010 Sb., o inventarizaci majetku azávazků
"] 8 odst. 2 písm. j) vyhlášky č.27012010
'"
Sb., o inventarizaci majetku azávazků
§

]l §

9.

Sestavení přehledu přírůstkůa úbytkůmajetku a závazkÚ, vyhotovení seznamu vŠechinventurních soupisů, provedení inventarizace a sestavení inventarizaéní zprávy
členovéinventarizačníkomise dokončízjišťovánískutečnéhostavu^majetku a závazkŮ, u ktených
se prováděla inventura dříve než k31,12, podle účetníchzáznamů'',ses^taví přehled přírŮstkŮ a
úbytkůmajetku a závazků, vyhotoví seznam všech inventurních soupisů" a provedou inventarizaci. Dále v termínu stanoveném vPlánu inventur sestaví inventarizačnízprávu, připojí na tento
dokument podpisové záznamy, uvedou okamžik připojení podpisového záznamu a inventarizaČní
zprávu projednajíse starostou či oprávněným orgánem.

,1

0. Vyhodnocení inventarizační zprávy

lnventarizačnízprávu vyhodnotía nejpozději do 15.2. běžnéhoroku schválí starosta či oprávněný
orgán a zároveň rozhodne o opatřeních navrhovaných inventarizačníkomisí.
Schválená inventarizačnízprávaje pokynem pro zaúčtovánízúčtovatelnýchrozdílŮ.
11, Distribuce inventarizační zprávy schválené starostou či oprávněným orgánem

lnventarizačnízprávu v jednom vyhotovení si po schválení ponechá starosta:
a) k proúčtovánízúčtovatelnýchrozdílů a jako podklad pro schválení účetnízávérky,
b) k zajištění projednání případůnáhrady škody z titulu manka, schodku či přebytku škodní komisí.

1

2. Proúčtovánízúčtovatelnýchrozdílů
Na základě inventarizačnízprávy schválené starostou provede účetníobce zaúčtovánízúČtovatelných rozdílůdo účetníhoobbobí, za které se inventarizacíověřuje stav majetku azávazkŮ23.

13. Rozhodnutí o náhradě škody v případě zjištění manka, schodku či přebytku

Starosta po obdržení inventarizačnízprávy zařadl do programu nejbližšíhojednání škodní komise
projednání náhrady škody za škodu z titulu manka, schodku či přebytku zjištěných při inventarizaci. Jedno vyhotovení protokolu z jednání škodní komise předá starosta předsedovi Finančníhovýboru, Na základě protokolu zjednání škodní komise, který obsahuje doporučeníškodní komise a
schválení starostou či oprávněným orgánem provede účetníobce proúčtovánípohledávky vŮči
odpovědnému zaměstnanci z titulu způsobení škody. Odpovědný zaměstnanec náhradu Škody
obci uhradí.

14.

Archivace inventurnich soupisů, příIoh inventurních soupisŮ, inventarizaČnízprávy a inventarizaénídokumentace
lnventurní soupisy, přílohy inventurního soupisu, inventarizačnízprávu a veškeré dalšíinventarizačnídokumenty uchovává účetníobce po dobu jednoho roku po provedení inventarizace, poté je

předá starostovy, který archivuje veškeré tyto dokumenty nejméně po dobu 5 let po provedení in-

ventarizace.

Článek 5
závěreéná ustanovení

1.

Tato směrnice nabývá účinnostidne 26. 11.2018

V Bohaticích dne 26. 11,2018

AI"r fr'X,,ffÍ]i.l;;"'
.|1(]

Jiří kováč - starosta obce

''

§ 30 odst. 4 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví

"

§ 30 odst. 11 zákona č. 563/1991 Sb,, o účetnictví

|' § Z pism. e) vyhlášky č,27OI2O1O Sb.,

o inventarizaci majetku a závazků
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