
ÍKAZ EDITELE ŠKOLY
. 1/2014

k provedení ádné inventarizace majetku a závazk
ke dni 31. 12. 2014

Na  základ  ustanovení  §  29  a  30  zákona  .  563/1991  Sb.,  o  ú etnictví,  ve  zn ní
pozd jších p edpis , a v souladu s Vyhláškou . 270/2010 Sb., na izuji provést ádnou
inventarizaci majetku a závazk  ve St ední pr myslové škole stavební, eské
Bud jovice, Resslova 2, k 31. 12. 2014.
Inventarizaci podléhá veškerý majetek a závazky, jiná aktiva a jiná pasiva, které jsou

len ny a ozna eny podle ú tového rozvrhu, syntetickými, analytickými nebo
podrozvahovými ú ty. Inventarizaci podléhá i majetek, který byl zap en do užívání
jiné  organizaci,  i  jiné  organizaci  pronajat,  dále  i  cizí  majetek,  který  se  nachází
v  dob  provád ní  inventarizace  u  organizace  a  tato  za  n j  zodpovídá  (hmotný
i nehmotný majetek vyp ený nebo v nájmu).

Termín zahájení inventarizace: 10. 12. 2014
Termín ukon ení inventarizace: 16. 1. 2015
Vyhotovení záv re né zprávy o výsledku inventarizace a odeslání krajskému ú adu
do 25. 2. 2015.

Ustavuji hlavní inventariza ní komisi ve složení:
edseda: Ing. Hana Kone ná, zástupkyn editele

lenové: PaedDr. Alena Stachová, zástupkyn editele

Ing. Zden k Horkel, vedoucí úseku provozu a praxí

Ing. Lenka Klabouchová, hospodá ka, ekonomka

Hlavní  inventariza ní  komise  (HIK)  ídí,  koordinuje  a  kontroluje  innosti  díl ích
inventariza ních  komisí  (DIK),  zajiš uje  instruktáž  len  DIK  o  zp sobu  provád ní
jednotlivých inventur, sumarizuje a vyhodnocuje výsledky díl ích inventariza ních
komisí a sestavuje záv re nou zprávu s celkovou rekapitulací inventarizovaného
majetku  a  závazk  se  zhodnocením pr hu  a  výsledku  provedené inventarizace,
pop . s doporu eními, které vyplývají ze záv  provedené inventarizace.
Hlavní inventariza ní komise provede fyzickou inventarizaci budov, pozemk , cenin
a pokladny.
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Jmenuji díl í inventariza ní komise (DIK) ve složení:
Složení komise pro fyzickou

inventuru
Sbírka

(oblast inventury) Odpov dný pracovník

DIK . 1
edseda: Ing. Hana Kone ná
len: Mgr. Dana Mužíková
len: Mgr. Jolana Strej ková

Informa ní st edisko Ing. V ra echová

DIK . 2
edseda: Ing. Hana Kone ná
len: Mgr. Dana Mužíková
len: Mgr. Miroslav Crha

jepis Mgr. Jolana Strej ková

DIK . 3
edseda: Ing. Hana Kone ná
len: PaedDr. Alena Stachová
len: Ing. Vladislava Návarová

Chemie
Chemická laborato Ing. V ra echová

DIK . 4
edseda: Ing. Hana Kone ná
len: Ing. Ji í Kotrba
len: Ing. Roman Gottfried

Vodohospodá ská
Hydrolabolato Ing. Ivana Drnková

DIK . 5
edseda: Ing. Hana Kone ná
len: Ing. Ji í Kotrba
len: Ing. arch. Ji í Myslive ek

Technologická
laborato Ing. Roman Gottfried

DIK . 6
edseda: Ing. Hana Kone ná
len: Ing. Zden k Horkel
len: Ing. Michal Kronika

Stavební stroje
Praxe Robert Lefan

DIK . 7
edseda: Ing. Hana Kone ná
len: Ing. Št pán Bohá
len: Ing. Zden k Lanz

Fyzika Mgr. Lenka Slabá

DIK . 8
edseda: Ing. Hana Kone ná
len: Mgr. Jana Dundová
len: Mgr. Jana Do ekalová

Matematika,
deskriptivní geometrie Mgr. V ra ervenková

DIK . 9
edseda: Ing. Hana Kone ná
len: Ing. Št pán Bohá
len: Ing. Zden k Horkel

Audiovizuální aula Ing. Zden k Lanz

DIK . 10
edseda: Ing. Hana Kone ná
len: Mgr. Eva Koubová
len: Mgr. Lukáš Filler

lesná výchova
Posilovna
Gymnastický sál

Mgr. Miroslav Codl

DIK . 11
edseda: Ing. Hana Kone ná
len: Ing. Jan Líka
len: Ing. Zden k Horkel

Výpo etní technika Ing. Ji í Kotrba
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Složení komise pro fyzickou
inventuru

Sbírka
(oblast inventury) Odpov dný pracovník

DIK . 12
edseda: Ing. Hana Kone ná
len: Ing. Karel Hes
len: Ing. Martin Pavel

Geodézie Ing. Jarmila ková

DIK . 13
edseda: Ing. Hana Kone ná
len: Ing. Ji í Kotrba
len: Ing. Roman Gottfried

Software Ing. Jan Líka

DIK . 14
edseda:

PaedDr. Alena Stachová
len: Ing. Hana Kone ná
len: Ing. Lenka Klabouchová

Kabinety, sborovna
Osobní karty
zam stnanc

zam stnanci školy

DIK . 15
edseda: Ing. Hana Kone ná
len: Ing. Zden k Horkel
len: Ing. Lenka Klabouchová

ebny a chodby ídní u itelé
Správci u eben

DIK . 16
edseda: Ing. Zden k Horkel
len: Ing. Roman Gottfried
len: Jaroslav Vojá ek

Školní dílna

DIK . 17
edseda: Ing. Zden k Horkel
len: Jaroslav Vojá ek

dní prostory
Sklepní prostory
Šatny, umývárny
Vým ník

DIK . 18
edseda:

PaedDr. Alena Stachová
len: Ing. Hana Kone ná
len: Ing. Lenka Klabouchová

Dokladová
inventarizace
bankovních ú ,
pohledávek a závazk
dle ú tové osnovy

Osoby odpov dné za majetek provedou p ed zahájením inventarizace kontrolu
majetku na základ  inventárního seznamu, zkontrolují ozna ení majetku
inventariza ními identifikátory (inventární íslo). Odpov dné osoby jsou p ítomny
provád ní inventury majetku, za který odpovídají, p edkládají p íslušné podklady
k tomuto majetku a poskytují len m inventariza ní komise pot ebná vysv tlení
k tomuto majetku.
DIK zkontroluje skute ný stav p edm tu inventarizace, zapíše zjišt ný stav
v inventurních soupisech, provede porovnání skute ných stav  se zápisy o stavech
v operativní evidenci, na míst  vyšet í inventariza ní rozdíly, sestaví sumá
inventurních soupis  s návrhy na vypo ádání inventariza ních rozdíl .

lenové inventariza ních komisí mají právo na p ístup k  ú etním knihám,
m  a  dokument m  školy  za  období  b žného  roku,  s  výjimkou  dokument ,  na

které  se  vztahují  zvláštní  p edpisy,  p ípadn  pokud  p edložení  dokument  není
vhodné (ochrana osobních údaj ). P ípadné spory o p edložení požadovaných
dokument  rozhodne p edseda HIK.
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lenové  inventariza ních  komisí  mají  právo  na  volný  p ístup  do  veškerých
prostor a k veškerým aktiv m ú etní jednotky i ov ení fyzické existence p i dodržení
bezpe nostních a hygienických p edpis  v rámci p edm tu inventury.

Jmenuji likvida ní komisi ve složení:
edseda: Mgr. Bohuslav Bohdal

len: Ing. Vojt ch Kurfirst

Robert Lefan

Likvida ní komise posoudí a zhodnotí stav opot ebovaného a nevyužitelného
majetku a rozhodne o jeho dalším využití, p ípadn  navrhne editeli jeho vy azení.

asový harmonogram inventarizace:
Proškolení len  inventariza ních komisí: 10. 12. 2014
Termín provedení fyzických inventur: 10. 12. 2014 – 12. 1. 2015
Termín vyhotovení inventurních soupis  a jejich p edání HIK: do 15. 1. 2015
Termín provedení dokladových inventur: 31. 12. 2014 – 12. 1. 2015
Termín vyhotovení inventurních soupis  a jejich p edání: do 15. 1. 2015

Cílem  inventarizace  je  zjistit  stav  majetku,  pohledávek  a  závazk ,  jeho  rozsah,
strukturu, využití a uložení. Bude ov eno, zda skute ný stav odpovídá stavu majetku
a závazk  v ú etnictví.
Výsledkem je vy azení nepot ebného a poškozeného majetku, zjišt ní pot eb údržby
a p ípadných oprav.

V eských Bud jovicích 9. prosince 2014

RNDr. Vladimír Kostka
editel školy


