
 1 

Inventarizační zpráva o provedené inventarizaci majetku a závazků obce Lomnice ke 

dni 31.12.2020. 

 

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

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

a směrnicí pro provedení inventarizace byla provedena inventarizace veškerého majetku a 

závazků. 

 

Inventarizace byla provedena ke dni:  31.12.2020 

zahájena dne :         31.12.2020 

ukončena dne :     15.02.2021 

Inventarizace byla provedena komisí ve složení: 

Předseda IK:       Karel Lídl 

členové :      Hilková Eva 

       Půtová Jitka 

Způsob provedení inventarizace :  D– dokladová, F – fyzická 

 
1. Příprava inventarizace – na základě plánu  inventur, vydaného dne 16.11.2020 

starostou  obce, byly dne 31.12.2020 předsedovi  inventarizační  komise předány výpisy z datových  

souborů  (kopie inventurních soupisů k 31.12.19 a doklady o pořízení majetku v roce 2020) a došlo 

k instruktáži členů inventurní komise. 

 

2. Vlastní inventura proběhla ve dnech 31.12.2020-15.02.2021  

 

Obecní úřad  Lomnice  - inventura drobného dlouhodobého nehm. majetku - D,F 

                                           inventura dlouhodobého hmotného majetku  -  F 

                                           inventura drobného dlouhodob. hm. majetku -  F 

                                           inventura pohledávek a závazků - D 

 

Inventurou bylo zjištěno, že stav majetku odpovídá údajům vedeným v účetních knihách, 

nebyly vyčísleny inventurní rozdíly. S majetkem je nakládáno hospodárně a účelně. Byly vytištěny 

konečné inventurní soupisy. V rámci inventury byly vyhotoveny soupisy , obsahující  údaje  o  stavu  

k 1.1.2020, o přírůstcích,  úbytcích a skutečném stavu majetku, pohledávek a závazků k 31.12.20 dle 

jednotlivých účtů. Součástí  inventury jsou rovněž zápisy  o  přírůstcích  a  úbytcích  majetku 

s odkazem na zaúčtování na příslušných účtech. 

 

3. Závěr - Dne 15.02.2021 byly podepsány konečné inventurní soupisy a inventarizace 

byla odsouhlasena IK. Inventarizace  proběhla  řádně, za  účasti všech  členů IK, nebyly  zatajeny 

žádné skutečnosti, které by mohly způsobit zkreslení údajů při inventuře. S průběhem a výsledkem 

inventarizace byl seznámen starosta obce. 

Nedílnou součástí inventarizační zprávy je příloha č. 1 – Výsledek inventarizace – 

Rekapitulace. 

 

 

 

 

Podpisy   IK -  předseda :   Karel Lídl                          ……………………….      

                         členové   :  Hilková Eva      ………………………. 

                                            Půtová Jitka      ………………………. 

 

Podpis starosty :  Miloslav Matoušek                           ………………………. 

V Lomnici, 19.2.2021 

   


