
Inventarizační zpráva za rok 2020

2. Informace o inventarizačních rozdílech a vyřazení majetku

1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. a směrnice č. 1/2011 o inventarizaci
Inventarizační činnosti:
1.1 Plán inventur
Plán inventur byl schválen starostou města dne 12.10.2020. Současně byla jmenována hlavní 
inventarizační komise a dvě dílčí inventarizační komise. Metodika postupů při inventarizaci byla 
dodržena. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a směrnicí.

1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí
Členové inventarizačních komisí a všechny odpovědné osoby byli seznámeni se směrnicí a plánem 
inventur elektronickou poštou.

2.1. Inventarizační rozdíly
Dílčí inventarizační komisí nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě 
IČ 00294900

V souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb., českými účetními 
standardy, vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, směrnicí č. 1/2011 
k provádění inventarizace majetku a závazků města a na základě plánu inventur byla provedena řádná 
inventarizace veškerého majetku a závazků města Nové Město na Moravě za rok 2020.
Plánem inventur na rok 2020 byla stanovena fyzická inventura veškerého hmotného majetku a 
nehmotného majetku ke dni 30.09.2020 a dokladová inventura veškerého majetku, závazků města a 
fyzická inventura zásob ke dni 31.12.2020.

1.3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců
Inventarizace proběhla řádně, podklady byly připraveny a ověřeny na skutečnost. Inventury byly 
provedeny za přítomnosti osob odpovědných za majetek. Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav 
majetku, závazků, ostatních inventarizačních pasiv a pod rozvahových účtů, který je zaznamenán 
v inventurních soupisech. Stav zjištěný fyzickou inventurou byl porovnán na účetní stav dle data 
provedení prvotních inventur a byly zpracovány rozdílové inventury na přírůstky a úbytky. 
Zjednodušenou inventurou byly prokázány přírůstky a úbytky stavu jiných pasiv vykazovaných na 
určených položkách rozvahy za účetní období.

2.2. Vyřazení majetku
Dílčí inventarizační komise předložily návrhy na vyřazení:

• dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v částce 849 780,05 Kč. Majetek na vyřazení je 
nefunkční, zastaralý, opotřebovaný běžným užíváním a není vhodný k dalšímu využití (příloha 
č. 2)

• nedokončený dlouhodobý hmotný majetek v částce 115 000,00 Kč. Jedná se o studie a další 
přípravné a projektové práce k investičním akcím, které nebudou realizovány (příloha č. 3).

Hlavní inventarizační komise odsouhlasila návrhy na vyřazení dlouhodobého hmotného a 
nehmotného majetku a nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku.



Datum vyhotovení: 17.02.2021

Jména a podpisy členů hlavní inventarizační •mise:

Předseda : Ing. Tomáš Vlček

Členové: Ing. Lubomír Kubík

Jitka Fialová

Přílohy:
1. Rekapitulace účtů ke dni 31.12.2020
2. Návrhy na vyřazení majetku
3. Návrhy na vyřazení nedokončeného dlouhodobého majetku

Po schválení inventarizační zprávy radou města vystaví finanční odbor likvidační protokoly na 
vyřazený majetek, kde příslušný správce organizace vyznačí způsob likvidace a současně odpovídá za 
fyzickou likvidaci majetku.


