
\ ,. : :icI-1t inr cntarizace hospodářských prostředků
za rok 2019 v ZŠ a MŠ Křtiny

. _ :i.: e řádnou ínventarizaci všech hospodářských prostředků
- :]]]\ slu vnitřního předpisu ředitele ZŠ a MŠ Křtiny ze dne

_ - ._:]. z;cť hospodářských prostředků k 3 I. 12. 2019.
- - :, - l,kt]Ilofilka školy podklady (inventarizační soupisky) pro

. : l,st]l]orrrka školy provedené fyzické inventarizace spolu s návrhy
, .---,.tlr nlajetku.

-,... ..d ekonomky školy. Zhodnotí správnost a průběh inventarizace na
:, . zl:i rli,azený majetek je vsouladu svnitřním předpisem ředitele

. -. _,, ejerlí inventarizace.
_ _ :.::"ji předsedové DIK předsedovi řídící inventarizačni komise zápis

,_ ..,:.z.ici rčetně podepsaných inventarizaěních soupisek, Současně předloží
,_ , ,. ::r-bo likl,idaci majetku.

;,_...] r datu 3L l0.2019.- _ _ _ .,konontka školy dohledá přírůstky a úbytky majetku za dobu od ukončení
- ,_:,lr\ do konce účetního období.

- - ] ]tt zajistí ekonomka školy rekapitulaci výsledků inventur hmotného
.::..l itiajetku k 3 r. 12. 2019, inventarizaci pohledávek, závazků finančního majetku,

:.. ;.,k. peněžních prostředků na bankovních účtech a ostatních účtů dle účetní

. - 
- .. ]0]0 projedná řídící inventarizaění komise výsledky inventur za rok 2019

, 
_ _ -,_ --:l] škol1 ,

, -cllí clílčí inl,entarizační komise pro rok 2019:

Pro základní školu včetně školní družiny:
Předseda: RNDr. Jarmila Ištoková

člen: Mgr. Ivana Dostálová
oJpor,ědný pracovník: RNDr. Petr Lukáš

Pro středisko školní jídelny včetně skladu potravin:
Předseda: Kristýna Vandasová

člen: MichaelaMalíková
odpovědný pracovník: Jitka Kretzová

pro středisko mateřská škola:
Předseda: Kristýna Vandasová

člen: Jana Mikulášková
odpovědný pracovník: Bc. Miroslava Gregorová

Řídící inventarizační komise :

Předseda: RNDr. Jarmila Ištoková
Členové: Kristýna Vandasová, Jitka Y:retzová
Odpovědný pracovník: RNDr. Petr Lukáš

Lr



Zároveň určuji pro případné vyŤazování majetku na základé návrhů formou vyřazovacích
protokolů likvidační komisi ve složení:
Předseda: RNDr. Jarmila Ištoková
Člen: Kristýna Vandasová, Mgr. Ivana Dostálová
Odpovědný pracovník: RNDr. Petr Lukáš

V případě vyřazování majetku likvidační komise schválí navržený způsob likvidace majetku.
Kopie vyřazovacího protokolu tohoto majetku bude uložena v dokumentaci inventarizace
hospodářských prostře dk:ů za rok 20 1 9.

Příloha č. 1 - Přehled majetku azávazkůpodléhajících inventarizaciv roce 2019.
Příloha č. 2 Vnitřní předpis ředitele ZŠ a MŠ Křtiny k provedeni inventarizace

hospodářských prostředků.
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o výslcdkLr řádné
ZŠ a MŠ Křtiny,

INVENTARtZAČNÍ

inventarizace maj etku, pohledávek
Křtiny 240.679 05

l, VYlrodnocení dodržcní vyhláškl,č.27()l20l0 Sb. a vtiitrotlrgarrizačriích po1<yrrů k inrlentariz_aci,

Itrventarizační či nnosti :

1.1. P]tin iIlr,,cntur
I)liitl iIlvctltirr bYl vČas zpracován a řáclrrč schválerr. lnvcntarizačrlí komise postupovaly v souladu
s r Yltláš|itrtt lr 1lláIictlt ittvclttttI,.

1.2, Cinnost inventarizačních komisí
Byly.|menovány inventarlzační komise ve složení:

Ptqa@
Předseda inventarizační skLrpiny: RNDr. Jarmila Ištoková .

Clerr inverrtarizačrlísl<Lrpiny: Mgr. IvatlaDostálová .,.
()clpor,čclný pracovn ík : I(N l)r, |)ctr l ,Lt|<áš

- ['! l] =itrsďislio_ š]rp.lrlLrLdp]qy,y_č_cuě_sk loelu p_9! av,itt:
l)řcdseda i nverttari začrr í s|<up i rrv: Krislýlla V arlcJasovtt
(\leIt ittventarizačrlísl<Lrpiny: Miclraela Malíltová
()cl povědný pracovrr ík :

flr,tl střqďs|<g n4l_ej:§.lci škola :
['řcclsccllt i Ilv ctltari začn í sl<up i rtv : Kristy,na V atlclasclvá
('lgIt irlvetlttirizačrlí sl<Lrpiny: Jatla Mlt LrláSková
()dpovědný placovn íl<: Bc. M iroslava Gregorová . .

ltlvcntat,iztlvarlý niajetel<: 0 l 3 - softwat.e
0ltl - clrobný clIoLrhodobý tlehrlotný, lrra.jeteli
02l - bLrcltlr1. stalbr
()2,2, tlltlLrlliltlob! llrlttltrlí rlritjctck
0][i - clrtlbrlr tI lottlttldtlb( ltrtttlltti tlla.jctel,

ZPttÁVA R()K 20l9

a,z.ávaz,ku clle skLrtcčrrého stavu ke dni 3l. l2. 20l9

Jitl<a l(retzová ..

t(ídicí i_l1r,cll!a|,iz4qrí__k9!r§c: ,/r+ , /
[)řcdscda ittvetttarizačlrí skrrpirly: RNDr,, Jarrnila lštokovii .{4ffi-,,..

-(,'lclrittvclttarizačlrísl<trpirry: l(r.istýrraVattclastlvá 4/,1.(fu('lcltirtvctrtal,izačrrísktrplrry: Jitk,al(r.etzová.... kffiý
()dlrtrvětlllý 1lractrrllíl<: RNl)r.. l'etr. l trl,áš r.€ákr!:-
l tll,ctltat,izovatl!, ltla jctcli.:

účty třícly 2xx,3xx.zlxx. C)rx

I n i,ctltat,izitční konr i sc provecll y itrventury dlc sch vál errólio pokynu,

2. l'řijatá opatření ke z|epšcní průběhu inventur, k informačním tolrům
ltll,etltetriz-ace probčlrla řádně. podklacly b1,1y,řádně př.ipravcrry a ovčř.crry tla sl<rttcčtrost.

l)lc 1lllinLr itlvctrti-rrizitcí b1'l z jištčll sl,Lttcčtl( stilv tltii.jr:tliLt" zill ltzl,tr lr poIllcclirycli. SI<LrtcčllÝ stai, b1 l

ťrčeltnictr,í k j1.12 20l9

BYl z,jiŠtěn rozdíl na ťtČtu 381. 0500 se stavem, který měl být k 31. 12.2019 a tím zjištěno zapomenuté
zaÚlČtování Části akontace konvel(tomatu a nryčky, zakourpcného 2016. r roce 2017 a 2018. V ioce 2020
doidc k Pro.jednání této skLrtečtlosti s Mčst},sen] Křtirl1,. účctlrí Anittltt Rrrbl,a cJtlttllttl.ctlí..|al<r,rrr zpťtsobcrlr
nvní postt-tporlat.



Z.iištěné m imořridné skutečnosti:
- Zjištěrry přeplatky na SP a ZP a zárlohové dani. Nebyl nalezen žádný nrajctek, ktcrý by nebyl

evidován.

Opatření:
I)ro.ieclrrání s Mčstl,sctlr I(řtirr1.,. s ťrčeltlí AtlitoLt [lLrbr,o ťrčtovzttlí a.1<ontacc lcasirrgr-r korlvel<tonratu a rl-iyčl<1.

Snížení oc,lr.,oclů z-a nlěsíc leclcn o přcplatlil tlit SI). /,1'tt zalohovó c]ani,

3, Stav z.iištčný, při inl,cntarizaci:

L]četr-rí stav Zjištěný stav I{ozclíl
013-Softwarc 117 69] ^20 117 697 ,20 0

0 ] 8;PloPly,19,!ry c2 !1l ý ry9j 9tc!
021 -Budovy.stavby

91 8l0 00 97 810 0--_-0---9l 55.5 513,00 91 555 5l3"00
022-Sanrostatné nlovité věci 345 1 53.80 345 1 53 "t]0 0

028-Drobný hrr, otný maietek 3 568 4J] ,()5 3 568 4]1 95 0

03 1-Pozemky ]7 024,06 77 24,06 0

073-Oprávky k softwaru 117697.20 117697.20 0

078-Oprávky DNM 97 8l0.00 97 8l 0.00 0

08 1 -Oprávky ke star,,bárrr 1] 615 858.00 17 67 5 t]58.00.00 0

082-0právky k účtLr 022 15l 236 l51 236.00 0

088-Oprávk;" k účtLr 028 3 r§§!77 9_5 3 5(lt] 471 .95 0

0

24 1 -7,ákladrrí běžný účet 3 5 10 ]21.79 3 510 721,79 0

243-Běžný účet FI(SP 293 955.43 293 955.43 0

261-Pokladna 30 403"00 30 40.00 0

0

3 1 1 -Odběratclé (vyclané í'aktLrry) 9 6 1 5.()() 9 ó15.00 0

3 14-Poskytnuté provozní z,álolry l5tl 900.00 1 5 8 900.00 0

321-Dodavate lé 1 5 010,26 15 010,26 ()

3 24-Krátkodobé přij at é,zálohy 24 460,00 24 460.00 0

3 3 1 -Zaměstnatrci 1 074 673,00 I 074 6,/3,00 0

3 3 5 -Pohled ávky,za zaměstnanci (půj čka) 10 500.00 10 500.00 0

336-'1,itčí. s irrst, soc. il ,zdrav 43] 716^00 43] 941.00 -225^00

33] :Z,dr av otní poj i štěn í 188 t]04.00 l8tt 902.00 -9tt 00
342-0statní přímé darrě 179 348.00 79 378.00 _30 00
3 4 5 - O statn í z,áv tt,z,|<y l8t]2.00 1882"00 0

]]4 Krátkodobá přijatá zál,na trarlslcry 194,00 194,00 0

37 8 -ZákonLré po j ištění 18 400,00 18 400.00 0

t S_Lry4\b4y!4qq.h o b! qU i 234 733.L)2 138 674 36 96 059.56

]§L!ýlqqy pjištich o bd ob í 16 450.00 16 450.00 0

3 89-I)olraclné ťrčty pasivní l6.tr 520 0() 164 520 00 0

4l2-F'ond kr"rlturrrrích a sociálních potřcb 332 7l9.]3 332 71() ^33 0

4 7 2 - D l o urlro cl o bó p ř i.j até u,ir l o h y c,l o tac c l :. S l 
;

,295 Z\8.02 295 218.02 ()

901-Podrozvahové účty _ OE DDNHM 48 469^40 48 469^40 0

902-Podrozvahové ťrčty -- OE DDHM J 122 524,31 3 122 574.31 0

V průbělru inventarizace nebyly z.iištěny c,lalší přebytky. nlanka ani škocly.

Skutečný stav inventarizovanélro rrla.jetkr-r byl z-.jištčn přepočtcnírl.'l'cnto stav byl odsouhlasen s ťrčetnínl
StaVem.
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\

v.

protokol o inventa rizaci
hospoclářských prostředků ZŠ a MŠ Křtiny

složeni inycntarizační l<tlnrisc:

přcclscda: I{NDr, .Iatrrriila lštoktll ir
č|cnor,é:. .Iitl<a I(retzor,á. Kristí tla Vanclasor.,á

odpovědný pracovnílr: RNDr, Pctr L.r-rkáš

Itlvctltttt,Ilí korlisc provccllit illvcltltttt,izltci rlltl.|ctli.Lr /Š a \aŠ I(řtirlv lic clrli 31. 1].2019
s tčrllito vt slccllir:

I) ro bn ý c1 l o Lr htlc,l o bý l-iltl o1 n ý rll a.j ctc l<

Stavb}

Pozctnky
SaIlostatné rTrovité včci a sottbory rnovilých věcí
Soílwarc
I)robný cll oLrhoclobý tlc:h tlrotnÝ rlla j ctc lt

Poclrtlzl,ahtlr,,é ťrčty (()ll r zap. n,ririctclt)

:] 56t] 47] "95 Kč
91 555 5 l 3.00 Kč

77 024,06 Kč
345 153,80 Kč
111 69].20 Kč
97 8l 0.00 Kč

3 l70 993"7l Kč

l

Cclkcnr

[)crlčžní prostředky v poklitcittc'

I)enčž,rrí prostředky na bankovtrím ťrčtLr

Pcrlc\žní prostředky tret batll.clvtrírr-i ťtčtu IrKSP

Pohleciávli1, za rok 201 t)

7,ávtt1,I<.l, (clodavatclé) z.a rolt 20l 9

98 932 669,72 Kč

l() ]()l.()() Kč

3 510 721^]9 Kč

293 955,43 Kč

9 615.00 Kč

1_j 0l0.26 l(č

[)ále irrvcnturtrí konlisc provcclla vyřtizení za roIi 2019 v celkové hoclnotě l47 461,80 Kč.
V),řazený nia.ietck br"tcle t-ra záklaclč r,yřazovacíclr protokolťr odepsárr v roce 2020.

lnventurni rozdíly

l)ř"i ittt,ctltat,izaci rrebyl zjištčn rozdíl. I]y,zicl<ý stav rr-ra.jctl<rr oclpol,ídii účcttlínlu stavu tlajctkr,r.

l1-}\/clltari7,ačrrí kor-r'ise s protokolenr o provcdenó invetltarizaci nrajetktr ZŠ a tl,'tŠ Krtiny ke dni
3| , 12. 201 c) soLrhlasí.



vc křtinár:lr dnc lr /, /a2a

Příltlhl,
l nr,ct-ltttrIr í sczIlill1l V

Iriventurtrí soulris Illa.jetltr"r kc clni 31. 12. 20l9 ,ffi'r


