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Směrnice č. 4 - Provádění inventarizace
majetku a závazků
Inventarizace majetku a závazků je upravena zákonem č. 563/91 Sb. o účetnictví. Řádně provedená
inventarizace je podmínkou pro dodržení podmínky průkaznosti účetnictví účetní jednotky.
Inventarizaci podléhá veškerý majetek a závazky vedené v účetnictví na rozvahových účtech,
podrozvahových účtech a v operativní evidenci. Inventarizace se provádí v průběhu posledních tří
měsíců účetního období nebo v prvním měsíci následujícím po tomto období v termínech a ke dni
stanovenému z příkazu ředitele. Ke dni roční účetní závěrky se zjištěné stavy majetku upraví o
příslušné přírůstky a úbytky.
U hmotného majetku, peněžních prostředků, ostatního majetku a závazků se inventarizují
jedenkrát za rok ke dni účetní závěrky.
1. Postup při provádění inventarizace
Postup při provádění inventur se organizuje tak, aby byly zjištěny skutečné stavy majetku a závazků.
Při inventurách je třeba zjišťovat, zda je stanovena odpovědnost za svěřený majetek.
2. Inventury
Skutečné stavy majetku hmotné a nehmotné povahy se ověřují fyzickou inventurou, při kontrole
hmotného investičního majetku se kontroluje i jeho příslušenství. Stavy závazků a ostatních složek
majetku inventurou dokladovou, kde se skutečný stav majetku a závazků ověřuje podle dokladů a
zápisů v účetní nebo operativní evidenci. Při inventuře pohledávek je nutné se přesvědčit, zda mezi
nimi nejsou pohledávky nezaplacené ve lhůtě splatnosti a zda byla učiněna patřičná opatření k
jejich vymáhání.
Stavy majetku a závazků se zaznamenávají v inventurních soupisech, které musí být podepsány
osobami odpovědnými za provedení inventarizace. Za inventarizaci stavu majetku a závazků, který
se ověřuje dokladovou inventurou, odpovídá inventarizační komise.
Inventarizační komise vyčíslí v závěrečném protokolu případné inventurní rozdíly, uvede majetek,
který svou současnou hodnotou neodpovídá účetnímu stavu, a navrhne další řešení (např. vyřazení
hmotného majetku z používání, tvorbu opravných položek, přehodnocení účetních odpisů ve
vztahu k době upotřebitelnosti určitého druhu majetku).
Termíny provedení inventarizací a jmenování inventarizačních komisí stanoví ředitel.
Tato směrnice nabývá účinnosti dne 15. 2. 2018.
ředitel MAS: Marta Vencovská
předseda SR: Ing. Vojtěch Rosický
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