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  INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA        
 

Z JEDNÁNÍ ÚSTŘEDNÍ INVENTARIZAČNÍ KOMISE  
MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 
 
 
Datum jednání ÚIK: 10.02.2020 
 
Přítomni:     Bc. Elena Mocová – předseda ÚIK  ……………………….. 
 
               Bc. Jan Sedláček – člen ÚIK   ……………………….. 
 
                    Milena Červeňáková – člen ÚIK  ……………………….. 
 
 
Ústřední inventarizační komise na svém jednání projednala závěrečné výsledky řádné 
periodické inventarizace majetku a závazků města Dvůr Králové nad Labem, 
provedené dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, a prováděcího 
předpisu č. 270/2010, za období roku 2019, která byla provedena na základě vnitřního 
předpisu města č. 12/2019 – Plán inventur na rok 2019, který byl schválen Radou 
města Dvůr Králové nad Labem dne 16.10.2019 pod č. usnesení R/614/2019 – 31. Rada 
města Dvůr Králové nad Labem (dále jen Plán inventur).  

 
 

Inventury byly provedeny: 
 

 u dlouhodobého majetku v době od 01.11.2019 do 31.12.2019  

 u zásob v době od 01.12.2019 do 31.12.2019 

 u peněz a cenin k 31.12.2019 

 u pohledávek a závazků od 01.01.2020 do 21.01.2020. 
 
 

Ústřední inventarizační komise se seznámila s průběhem inventarizace a zjištěními 
vyplývajícími z předložených inventurních soupisů inventarizačních komisí (dále jen IK). 
 
Ústřední inventarizační komise konstatuje, že všechny fyzické inventury hmotného majetku, 
movitého i nemovitého a všechny dokladové inventury pohledávek a závazků, včetně 
podrozvahových účtů, proběhly řádně a v termínech dle Plánu inventur.           
 

1. Fyzická inventarizace dlouhodobého hmotného majetku, drobného dlouhodobého  
hmotného majetku a majetku v operativní evidenci byla provedena ke dni 31.10.2019, 
inventarizace budov, staveb a pozemků byla provedena ke dni 20.11.2019. Ke dni 
31.12.2019 byly zpracovány veškeré přírůstky a úbytky majetku za měsíce listopad a 
prosinec 2019. 

 
2. Vyhodnocením zápisů IK bylo zjištěno, že v podsystému VERA - Majetek je evidován 

majetek, který už svým technickým stavem a užitnými vlastnostmi nesplňuje účel, ke 
kterému byl původně pořízen. ÚIK proto doporučuje, aby předseda ÚIK ve zprávě RM 
navrhl uložit správcům majetku předložit likvidační komisi návrhy na vyřazení 
takových předmětů z evidence majetku města. 

 
(Seznam tohoto majetku je uveden v Příloze č. 1 tohoto zápisu.) 
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3. Při inventuře pozemků byly na základě porovnání evidence pozemků v systému 

VERA – Majetek s výpisy z katastru nemovitostí zjištěny nesrovnalosti, jako např. 
rozdílné výměry pozemků na základě komplexních pozemkových úprav a tato 
skutečnost nebyla v evidenci majetku zaevidována a město nebylo o této změně ze 
strany katastrálního úřadu informováno, tyto změny byly zjištěny až inventarizací. 
V evidenci byl také například veden pozemek, který nebyl ve vlastnictví města a 
zároveň několik pozemků, které v evidenci chyběly. Všechny výše uvedené rozdíly 
byly po ukončení inventur odstraněny tak, aby byly v souladu se skutečností. 
 

4. Inventura budov byla provedena k 20.11.2019 a žádný rozdíl nebyl zjištěn. 
 

5. V pohledávkách došlo k rozdílům na účtu 311-0011 (pohledávky za nájemníky – 
nájemné byty) ve výši 173.985 Kč, ke kterým dochází každoročně z důvodu poslední 
roční platby za sipo (je zaúčtována až v měsíci lednu následujícího roku).  
 
 

6. Inventura zásob, materiálu a zboží byla provedena v době od 01.12.2019 do 
31.12.2019. Nebyl zjištěn žádný rozdíl.  

 
7. Inventura peněz a cenin proběhla ke dni 31.12.2019. Nebyl zjištěn žádný rozdíl.  

 
8. Dále byly zjištěny špatně zařazené organizace v Příloze plánu inventur č. 1 – 

konkrétně ORG 0040035 - Rekonstrukce ZŠ Schulzovy sady, 0040114 - Rek. a 
vybavení spec. učebny ZŠ 5. Květen, 0040115 - Rek. a vybavení spec. učebny ZŠ 
Strž a 0385002 - SOH Sadová. Tyto organizace neměly být vedeny v příloze plánu 
inventur č. 1 u položek účtu 028 0100 – Drobný dlouhodobý majetek a 902 0001 – 
Jiný drobný dlouhodobý majetek, ale u položek účtu 909 0001 – Ostatní majetek, 
z důvodu přesunutí majetku do správy majetku jednotlivých organizací (zřizovací 
listiny). 
 
Za inventarizaci majetku na účtu 909, org. 0000322 a 0040114 – Základní škola 5. 
května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731 odpovídá ředitel(ka) této příspěvkové 
organizace (dále jen PO). 
 
Za inventarizaci majetku na účtu 909, org. 0000324 a 0040035 – Základní škola 
Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235 odpovídá ředitel(ka) této 
příspěvkové organizace (dále jen PO). 
 
Za inventarizaci majetku na účtu 909, org. 0000330 a 0040115 – Základní škola Strž, 
Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2919 odpovídá ředitel(ka) této 
příspěvkové organizace (dále jen PO). 
 
Za inventarizaci majetku na účtu 909, org. 0000384 a 0385002 – Pečovatelská 
služba Města Dvůr Králové nad Labem odpovídá ředitel(ka) této příspěvkové 
organizace (dále jen PO). 
 

9. Dále byly zjištěny tyto účty, které nebyly uvedeny v Plánu inventur (nebo v jejich 
Příloze č. 1), ale inventura těchto účtů byla provedena:  
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číslo ivnentar. inventurní dodatečný invent.

účtu identifitkátor soupis č. soupis č. 

395 Vnitřní zúčtování 4 84 X

168 Opravné položky k nedokončenému DHM 10 85 X

982 Dlouh. podm. závazky z poskytnutých garancí jednorázových 11 86 X

062 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 5 87 X

název účtu

 
 
 
Inventarizační komise:  
 
Název IK   Předseda IK    Členové IK                      
 
395 – Vnitřní zúčtování (Di) 
    Ing. Martin Plecháč   Alena Řeháková          
         Lenka Fikarová    
 
168 – Opravné položky k nedokončenému DHM (Di) 
    Marie Kadrmasová   Iva Pohlová          
         Ing. Lenka Havelková 
         Ing. Andrea Řehořová    
 
982 – Dlouh. podm. závazky z poskytnutých garancí jednorázových (Di) 
    Ing. Martin Plecháč   Hedvika Trohořová          
         Lenka Fikarová 
           
062 – Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem (Di)     
         Ing. Martin Plecháč   Alena Řeháková 
         Lenka Fikarová 
 
 
Ústřední inventarizační komise doporučuje, aby byl řádně dodržován vnitřní předpis města č. 
24/2014 – Hospodaření s majetkem města Dvůr Králové nad Labem, zejména odst. 7.10. 
v čl. 7 týkající se přemisťování majetku mezi jednotlivými odbory (i mezi jednotlivými 
pracovníky).   
 
 
 
Tento zápis byl projednán a schválen Radou města Dvůr Králové nad Labem dne  
25.03.2020 pod číslem usnesení R/165/2020 – 44. Rada města Dvůr Králové nad Labem.  
 
 
 
Ve Dvoře Králové nad Labem  
Dne 10.02.2020      
 
        …………………………….  
               Bc. Elena Mocová 
                            předseda ÚIK  
Zapsala: Ing. Andrea Řehořová 


