
 

     Plán inventur na rok 2017 

Účetní jednotka: Obec Nová Ves u Jarošova, Nová Ves u Jarošova 41, 570 01 Litomyšl,  

IČO: 00579599 

Vydává: Ing. Tomáš Pechanec, starosta 

Platnost: od 19. 12. 2017 do 10. 1. 2018 

Ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a prováděcího předpisu č. 270/2010 stanovuji tento 

plán inventur. Periodická inventura majetku obce bude zahájena dne 31. 12. 2017 a ukončena dne          

10. 1. 2018. Z této inventury bude pořízen inventurní soupis majetku. 

Zahájení činnosti inventurní komise pro inventarizační položky je ke dni 31. 12. 2017 a ukončení jejich 

činnosti je ke dni 10. 1. 2018. Zpracování soupisů bude ukončeno dne 10. 1. 2018. 

Veškeré inventarizační a zúčtovatelné inventarizační rozdíly musí být proúčtovány k datu zpracování 

účetní závěrky do 2. 2. 2018 (závěrka k 31. 12. 2017). Inventarizační zpráva musí být zpracována do 

10. 1. 2018. 

Při inventarizaci majetku se postupuje dle směrnice č. 2/2011 o inventarizaci. Členové inventarizační 

komise jsou povinni postupovat dle vyhlášky č. 270/2010 Sb. a dle výše uvedené směrnice. Za tímto 

účelem jsou povinni se s oběma předpisy seznámit. Inventarizační komise je povinna seznámit s touto 

normou a vzory tiskopisů všechny členy inventarizační komise do 20. 12. 2017.                                

Členové inventarizační komise včetně předsedy se zúčastní proškolení k provádění inventarizace dne 

19. 12. 2017 v budově obecního úřadu od 18.00 hodin a svoji účast potvrdí na prezenční listině 

účastníků proškolení. 

K zajištění inventarizace se zřizuje tato inventarizační komise: 

Předseda:    

Jméno                                  Příjmení                                     Podpisový vzor 

Josef                                    Holomek                                    ………………….. 

Členové: 

Jméno                                  Příjmení                                     Podpisový vzor 

Antonín                                Halousek                                   ……………………. 

Zdeněk                                 Doležal                                     …………………… 

 

 

V Nové Vsi u Jarošova dne 19. 12. 2017 

 

                                                                   Ing. Tomáš Pechanec, starosta …………………………… 

 

 

 



 

Příloha: - seznam inventarizačních položek 

 

Příloha k plánu inventur:  S e z n a m   inventarizačních položek. 

018              Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 

019              Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 

021              Stavby 

022              Samostatné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 

028              Drobný dlouhodobý hmotný majetek 

031              Pozemky   

042              Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 

069              Ostatní dlouhodobý finanční majetek  

078              Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 

079              Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 

081              Oprávky ke stavbám 

082              Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí 

088              Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku      

231               Základní běžný účet územních samosprávných celků 

261               Pokladna 

262               Peníze na cestě 

311               Odběratelé 

314               Krátkodobé poskytnuté zálohy 

315                Jiné pohledávky z hlavní činnosti 

321                Dodavatelé 

324                Krátkodobé přijaté zálohy 

331                Zaměstnanci 

336                Sociální zabezpečení 

337                Zdravotní pojištění 

341                Daň z příjmů 

342                Jiné přímé daně 

346                Pohledávky za vybranými ústř. vládními institucemi  

349                Závazky k vybraným místním vládním institucím  



374                Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 

378                Ostatní krátkodobé závazky  

384                Výnosy příštích období 

388                Dohadné účty aktivní 

389                Dohadné účty pasivní 

401                Jmění účetní jednotky 

403                 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 

406                 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 

407                 Jiné oceňovací rozdíly 

901                 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 

902                 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Z á p i s   o proškolení členů inventarizační komise Obce Nová Ves u Jarošova, 

které se konalo dne 19. prosince 2017 od 18.00 hod. na obecním úřadě. 

 

Členové inventarizační komise byli seznámeni s vyhláškou č. 270/2010 Sb., se směrnicí č. 2/2011 o 

inventarizaci a s plánem inventur na rok 2017 za účelem  zajištění a provedení inventarizace v účetní 

jednotce : 

Obci Nová Ves u Jarošova 

Nová Ves u Jarošova 41 

570 01 Litomyšl 

IČO: 00579599 

 

 

Prezenční listina přítomných: 

 

Jméno                                  Příjmení                                       Podpisový vzor 

 

Josef                         Holomek                                     …………………. 

Antonín                                Halousek                                    …………………. 

Zdeněk                                 Doležal                                       …………………. 

 

 

 

V Nové Vsi u Jarošova dne 19. 12. 2017 

 

Zapsal: Ing. Tomáš Pechanec, starosta obce 


