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Inventarizační zpráva za rok 2021 

 
V souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb., 

Českými účetními standardy č. 708, vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků 

a interní směrnicí 2/2012, byla provedena inventarizace veškerého majetku a závazků SOJ. 

 

Inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2021 

 

Průběh inventarizace 

Inventarizace byla zahájena dne:   01. 01. 2022 

Inventarizace byla ukončena dne:  12. 02. 2022 

 

Inventarizace byla provedena komisí ve složení: 

Předseda:  Ing. Jiří Hamrozi,   

Členové:             Kamil Kawulok, Renáta Pavlinová 

  

                                        

Výsledek inventarizace: 

Viz příloha k inventarizační zprávě. 

Fyzickou a dokladovou inventurou nebyl zjištěn obsah jiných účtů aktiv a pasiv, než které jsou  

v rekapitulaci uvedeny. 

 

Vyjádření hmotně odpovědného pracovníka ke vzniku inventarizačních rozdílů: 

Při inventarizaci nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. 

 

Vyjádření inventarizační komise:  

a) k zjištěným inventarizačním rozdílům – inventarizační rozdíly nebyly zjištěny 

b) k dodržování předepsaných postupů o majetku a závazků a účetních postupů - bez 

připomínek 

Plán inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2021 pro provedení inventarizace ke dni 31. 12. 

2021, včetně složení inventarizační komise, byl včas zpracován a řádně schválen předsedou 

Svazku dne 31. 12. 2021. Inventarizační komise postupovala v souladu s vyhláškou  

a interní směrnicí Svazku č. 2/2012 Směrnice pro provedení inventarizace majetku SOJ.  

 

Dne 1. 1. 2022 proběhlo v zasedací místnosti v sídle Svazku proškolení členů komise. Individuální 

proškolení členů inventarizační komise probíhalo průběžně při předávání podkladových materiálů. 

 

Předsedou IK byl kromě inventarizačních soupisů předán plán inventarizace majetku a závazků 

k 31. 12. 2021 (s termíny provedení inventarizace, složení inventarizační komise a seznam 

inventurních soupisů). Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny s podpisovými 

vzory v plánu inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2021 a nebyly zjištěny rozdíly. V průběhu 

inventarizace byla zajištěna potřebná součinnost účetní Svazku a tajemnice Svazku, která se 

svěřeným majetkem účetní jednotky hospodaří. Termíny inventarizace byly dodrženy v souladu  

s harmonogramem prací. 
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Prohlášení inventarizační komise 

 

a) Inventarizace byla provedena v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví 

a směrnicí pro provedení inventarizace. 

 

b) Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace. 

 

 

V Jablunkově dne 12. 2. 2022                                                                                                                                                                             

 

 
 

                               Za inventarizační komisi: 

 

                                                                              Předseda: Ing. Jiří Hamrozi 

 

             Člen: Kamil Kawulok 

                                             

                                                                                               Renáta Pavlinová 

 

                                                                               

 

  

 

 

 

 

                                                                               

                                                                                                                    

 

 


