INVENTARIZACE

Inventarizace podle § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění (dále
také zákona) a vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků (dále také
vyhlášky)
Dle § 30 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, se skutečné stavy zaznamenávají
v inventurních soupisech a zjišťují se:
-

fyzickou inventurou u majetku, u kterého lze vizuálně zjistit jeho existenci (nejen
dlouhodobý majetek, ale také ceniny – známky, stravenky; hotovost, potraviny) nebo
dokladovou inventurou u majetku, u kterého nelze vizuálně zjistit jeho existenci
(např. knowhow, ocenitelná práva), a to včetně jiných aktiv a jiných pasiv (tzn.
i účty účtové třídy 4 a 9) a skutečností účtovaných v knize podrozvahových účtů
(účtová skupina 97 - 99).

Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků se týká vybraných účetních
jednotek podle § 1 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
§1 (3) Tento zákon dále stanoví podmínky zjišťování účetních záznamů pro potřeby státu.
Zjišťováním účetních záznamů pro potřeby státu se rozumí soubor činností, které směřují ke
shromažďování účetních záznamů od vybraných účetních jednotek a účetních jednotek,
o kterých tak stanoví tento zákon nebo zvláštní právní předpis, v centrálním systému účetních
informací státu a k sestavení účetních výkazů za Českou republiku. Vybranými účetními
jednotkami jsou organizační složky státu, státní fondy podle rozpočtových pravidel, územní
samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, Regionální rady regionů soudržnosti,
příspěvkové organizace a zdravotní pojišťovny.
Podle vyhlášky mohou přiměřeně postupovat také nevýdělečné organizace nebo podnikatelé.
Na základě četných kontrol, provedených při auditech, přezkoumání hospodaření
a veřejnoprávních kontrolách, vznikl tento přehled zbytečných a často zjišťovaných chyb.
Co má obsahovat inventurní soupis, upravuje pro všechny účetní jednotky zákon o účetnictví.
Vyhláška o inventarizaci pak stanoví další podrobnosti.
Nejčastější chyby v pojmenování a chybějící náležitosti dokumentace k inventarizaci
Nejčastější chyby v pojmenování
Chybně
Fyzická inventarizace
Dokladová inventarizace
Plán inventarizace
Inventurní komise
Dílčí inventarizační komise
Hlavní inventarizační komise
Hlavní inventurní komise
Inventurní seznam

Správně
Fyzická inventura
Dokladová inventura
Plán inventur
Inventarizační komise
Inventarizační komise
Ústřední inventarizační
komise
Inventurní soupis

Odkaz na zákon, vyhlášku
§ 30 (1) zákona
§ 30 (1) zákona
§ 5 vyhlášky
§ 3 b), § 4 vyhlášky
§ 3 b), § 4 vyhlášky
§ 3 b), § 4 e) vyhlášky
§ 30 (1) zákona

Inventurní zápis
Inventarizační soupis
Inventarizační zápis
Zápis o inventarizaci
Inventarizační zápis
Zápis o provedené
inventarizaci

§ 8 vyhlášky

Inventarizační zpráva

§ 2 e), § 4 (6) vyhlášky

Nejčastěji chybějící náležitosti Inventurního soupisu


Náležitosti inventurního soupisu

Způsob zjišťování skutečného
stavu

Okamžik, ke kterému se
sestavuje účetní jednotka
Podpisové záznamy ….
s uvedením okamžiku připojení
podpisového záznamu
Způsob, jakým byly
zkontrolovány údaje o
nemovitostech uvedených
v katastru nemovitostí ČR
Identifikační číslo (IČO)

§ 30 (7) zákona a § 8 vyhlášky

Např. u fyzické inventury:
počítáním, vážením, vizuálně
apod.
U dokladové inventury:
dokladově
Zpravidla „ k 31. 12. 20xx“
Podpisy členů inventarizační
komise bez uvedení data
podpisu
Obvykle stačí přiložit platný
výpis z katastru nemovitostí ČR
či do inventurního soupisu
poznamenat kontrolu souladu
účetnictví s katastrem.
V hlavičce inventurního soupisu
nebo lze použít razítko
organizace

§ 30 (3) a (7) písm. c)

§ 30 (7) písm. f)
§ 8 (2) písm. j)

§ 8 (3) písm. d)

§ 8 (2) písm. a)

Nejčastěji chybějící náležitosti v plánu inventur


Náležitosti plánu inventur

Seznam inventurních soupisů

§ 5 vyhlášky
Jde o seznam inventurních
soupisů k plánu, tzn.
předpokládaný. Lze použít
seznam IS přiložený
k inventarizační zprávě
minulého roku.

§ 5 (3)

Nejčastěji chybějící nebo chybně uvedené náležitosti v inventarizační zprávě


Náležitosti inventarizační zprávy

Seznam inventurních soupisů

Podpisy členů ústřední

§ 2 e), § 4 (6) vyhlášky

Jde o seznam inventurních
soupisů dle skutečnosti, tzn.
skutečně zpracovaných při
periodické inventarizaci
Ústřední inventarizační komise

§ 2 e)
§ 4 (6)

inventarizační komise
Datum sestavení inventarizační
zprávy

sestavuje inventarizační zprávu
Inventarizační zpráva se
sestavuje po ukončení fyzické a
dokladové inventury jako
poslední dokument
inventarizace

§ 2 e)

