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Popis 
Jedná se o návrh na: 
 

� vyřazení nefunkčního, poškozeného majetku, jehož oprava by byla nerentabilní 
� vyřazení nedokončeného hmotného majetku – provedena pouze oprava, příp. nebude 

akce realizována 
� odpis pohledávek, které jsou pohledávkami nedobytnými  z důvodu úmrtí povinného, z 

důvodu nemajetnosti, zániku – výmazu z obchodního rejstříku 
� odpis pohledávky z účetní evidence na podrozvahový účet, pro případ, že by povinný 

zaplatil  
 
 
Geneze případu 
Při inventarizaci majetku 2015 byly dílčím inventarizačním komisím předkládány návrhy na 
vyřazení majetku, odpis pohledávek. Hlavní inventarizační komise všechny předložené návrhy 
projednala na svém zasedání dne 10.2.2016 a radě města předkládá k projednání a schválení: 
 

� návrh na vyřazení majetku s pořizovací cenou v rozmezí 5 000 Kč – 40 000 Kč          
Jedná se o nefunkční majetek, jehož oprava by byla nerentabilní, majetek je navržen   
 k likvidaci. 

� návrh na vyřazení nedokončeného hmotného majetku                                                   
Jedná se o projektové dokumentace, studie k akcím, které nebudou realizovány, nebo byla 
provedena pouze oprava. 

� návrh na odpis nedobytných pohledávek v rozmezí 1 001 Kč – 19 999 Kč/případ  
  Jedná se o: - odpis nedobytných pohledávek a jejich následnou evidenci na   
               podrozvahových účtech pro případ, že by povinný zaplatil 

                    - odpis nedobytných pohledávek (úplné vyřazení) z účetní evidence Města 
             Žďár nad Sázavou – úmrtí povinného, nemajetnost, výmaz z OR  

Hlavní inventarizační komise zároveň předkládá k projednání: 
- návrh na odpis pohledávek, které jsou vyšší než 20 000 Kč/případ 
- návrh na vyřazení nedokončeného majetku s pořizovací cenou vyšší než 40 000 Kč 
Všechny návrhy správci majetku zdůvodnili. 

 
Návrh řešení 

Schválit:  

� vyřazení a následnou likvidaci nefunkčního drobného dlouhodobého hmotného majetku 
v celkové částce 97 137,74 Kč z účetní a majetkové evidence dle předloženého návrhu 

� vyřazení dlouhodobého hmotného majetku v pořizovací ceně 9 674 Kč z účetní a 
majetkové evidence dle předloženého návrhu 

� vyřazení nedokončeného hmotného majetku v částce 52 323,40 Kč z účetní evidence 
dle předloženého návrhu 

� odpis pohledávek v celkové výši 27 257 Kč z účetní evidence (trvalé vyřazení) dle 
předloženého návrhu 



 
Doporučit zastupitelstvu města schválit: 

• vyřazení dlouhodobého hmotného majetku v pořizovací ceně 158 923 Kč z účetní a 
majetkové evidence dle předloženého návrhu 

• vyřazení nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku v částce 476 280 Kč dle 
předloženého návrhu 

• odpis pohledávek z účetní evidence (trvalé vyřazení) v celkové výši 56 001 Kč dle 
předloženého návrhu 

• odpis a následnou evidenci pohledávek na podrozvahovém účtu v celkové výši 108 435 Kč 
dle předloženého návrhu 

 
Doporu čení předkladatele 
Hlavní inventarizační komise doporučuje schválit vyřazení majetku a odpis pohledávek dle 
předloženého materiálu. 
 
 
 
Návrh usnesení 
 
Rada města  

1. schvaluje: 

• vyřazení a následnou likvidaci nefunkčního drobného dlouhodobého hmotného majetku 
v celkové částce 97 137,74 Kč z účetní a majetkové evidence dle předloženého návrhu 

• vyřazení dlouhodobého hmotného majetku v pořizovací ceně 9 674 Kč z účetní a 
majetkové evidence dle předloženého návrhu 

• vyřazení nedokončeného hmotného majetku v částce 52 323,40 Kč z účetní evidence dle 
předloženého návrhu 

• odpis pohledávek v celkové výši 27 257 Kč z účetní evidence (trvalé vyřazení) dle 
předloženého návrhu 

2. doporučuje ZM projednat a schválit: 

• vyřazení dlouhodobého hmotného majetku v pořizovací ceně 158 923 Kč z účetní a 
majetkové evidence dle předloženého návrhu 

• vyřazení nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku v částce 476 280 Kč dle 
předloženého návrhu 

• odpis pohledávek z účetní evidence (trvalé vyřazení) v celkové výši 56 001 Kč dle 
předloženého návrhu 

• odpis a následnou evidenci pohledávek na podrozvahovém účtu v celkové výši 108 435 Kč 
dle předloženého návrhu 



Popis objektu
Datum 
nabytí

Pořizovací 
cena

Evidenční jednotka - 
název

502525/9999 strojek laminovaci 4.12.2001 7 093,74

5372/0 laserový snímač LIP 200 PT 20.12.2001 12 017,00

5716/0 kopírka MINOLTA EP 1030 14.11.2003 16 213,00

7757/160 Vysavač Concept VP-9050 Comfort (černý) 26.5.2010 4 202,00

32/0/147 radiostanice GM 950 29.12.1999 23 780,00
stř.  0205 - hasiči ZR 

2

7110/0 PVC CORLEONE 13.11.2007 17 667,00
stř. 200 - chaty Pilská 

nádrž

24/13 svářečka MIG 160 1.8.1995 16 165,00
 stř. 2106 - dílny - 

sklad Dvorská, ZR 2
97 137,74
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Celkem - ke schválení RM

Město Žďár nad Sázavou Příloha č. 1 (č.4 IZ)
IČ:  00295841

NÁVRH NA VYŘAZENÍ NEFUNKČNÍHO DROBNÉHO  DLOUHODOBÉHO HMOTÉHO MAJETKU

Níže uvedený majetek je nefunkční, oprava nerentabilní. Majetek je navržen k likvidaci.

Souhrn aktivních 
inventárních čísel

stř. 0201 - budova 
MěÚ

1



Město Žďár nad Sázavou
IČ:  00295841

Popis objektu Datum nabytí
Pořizovací cena 
účetní Účetní oprávky

Zůstatková cena 
účetní

Opravná 
položka

-

1/1/158 rozhlasové vedení - 1.7.1980 9 674,00 4 824,00 4 850,00

9 674,00 4 824,00 4 850,00

Popis objektu Datum nabytí
Pořizovací cena 
účetní Účetní oprávky

Zůstatková cena 
účetní

Opravná 
položka

-

68/68A
Požární nádrž pod náměstím Republiky, ZR,p.č. 
13/1 - 1.7.1998 158 923,00 71 715,00 87 208,00 87 208,00

158 923,00 71 715,00 87 208,00

Požární nádrž byla při rekonstrukci náměstí zrušena - zavezena. 

Příloha č. 2 (č. 5 IZ)

NÁVRH NA VYŘAZENÍ  DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU - STAVEB 

Inventární číslo

Třída majetku : 021 0400

Třída majetku : 021 0600

Inventární číslo

Ke schválení RM:

Rozhlasové vedení - uvedený majetek byl nahrazen majetkem novým. Majetek bude demontován, k dalšímu využití vzhledem k 
charakteru nevhodný; navržena likvidace.

Ke schválení ZM:



Město Žďár nad Sázavou

IČ:  00295841

Název akce Cena

12. MŠ Veselská - rozšíření o 1 třídu 33 323,40 Kč

Bezbariérová úprava radnice 19 000,00 Kč

Celkem - ke schválení RM 52 323,40 Kč

Název akce Cena

Přístavba denního stacionáře 49 980,00 Kč

Kanalizace v obci Stržanov 382 800,00 Kč

Klub seniorů Dolní 1 43 500,00 Kč

Celkem - ke schválení ZM 476 280,00 Kč

Příloha č. 3 (č. 6 IZ)

NÁVRH NA VYŘAZENÍ NEDOKONČENÉHO DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU

Návrhy byly předloženy: 

 - odborem rozvoje a územního plánování 

 - technickou správou budov města

Popis - odbor RUP

V r. 2009 vypracována projektová 

dokumentace; dle sdělení bývalého vedení 

p.o. Sociální služby města ZR nebude stavba 

realizována.

V r. 2006 vypracována projektová 

dokumentace; dle sdělení p.o. Sportis, 

stavba nebude realizována.

Popis - TSBM

Projektová dokumentace; realizována pouze 

oprava.

Studie, nedošlo k realizaci.

Vypracovaná projektová dokumenace 

sloužila jako podklad pro akci, kterou 

realizovala společnost SVaK Žďársko.



Město Žďár nad Sázavou Příloha č. 4 (č.7 IZ)
IČ:  00295841

VARIABILNÍ 
SYMBOL ČÁSTKA

6223013301 7 480,00

6246006205 1 845,00

900030 3 593,00

900068 32 187,00

Štěpnička J., ZR 14 339,00

Ptáček  R., ZR 23 814,00

83 258,00

Jirčíková L., ZR 77 130,00

Hrdlička O., R, ZR 31 305,00

108 435,00

191 693,00

Závěrečná rekapitulace:

6223013301 7 480,00

6246006205 1 845,00

900030 3 593,00

Štěpnička J., ZR 14 339,00

27 257,00

900068 32 187,00

Ptáček  R., ZR 23 814,00

Jirčíková L., ZR 77 130,00

Hrdlička O., R, ZR 31 305,00

164 436,00Celkem:

Celkem:

CELKEM:

ke 
schválení 

RM

SOCIÁLNÍ

MAJETKOPRÁVNÍ

nevymožitelná pohledávka, exekuce zamítnuta 
(návrh na odpis předložen DIK č. 9)

TRVALÉ VYŘAZENÍ Z ÚČETNÍ EVIDENCE

ke 
schválení 

ZM

NÁVRH NA ODPIS POHLEDÁVEK - souhrn

ODBOR POPIS

úmrtí nájemce; nevymožitelná pohledávka 
usnesení exekutora č.j.: 198 EX 1217/13-38

dlužník:  J A P - STAVEBNÍ spol s r.o. - zrušen 
konkurz, následně rozhodnuto o zrušení 
společnosti a výmazu z obchodního rejstříku
(Σ: 35 780 Kč)

nevymožitelná pohledávka, exekuce zastavena pro 
nemajetnost

úmrtí nájemce; nevymožitelná pohledávka 
usnesení exekutora prozatím nedoručeno

nevymožitelná pohledávka, usnesení exekutora č.j.: 
059 EX 575/06-21

nevymožitelná pohledávka, usnesení exekutora č.j. 
59 EX 2030/07-40

Σ:    56 001,00  
trvalé vyřazení z účetní 
evidence

Σ: 108 435,00
převod na podrozvahovou 
evidenci

trvalé vyřazení z účetní evidence

PŘEVOD NA PODROZVAHOVOU EVIDENCI



  1

Město Žďár nad Sázavou   
IČ:00295841 
 

 
Inventariza ční zpráva za rok 2015 

 
A) Úvod 
 
V souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, vyhláškou č. 270/2010 
Sb., o inventarizaci majetku a závazků a na základě Plánu inventur vydaném tajemníkem 
městského úřadu byla provedena řádná inventarizace veškerého majetku a závazků města 
Žďár nad Sázavou za rok 2015.  
K provedení řádné inventarizace byli jmenování tito členové hlavní inventarizační komise: 
 
předseda komise     Ing. Soňa Halámková  
člen komise       Ing. Milan Petr 
člen komise       JUDr. Stanislava Prokopová, Ph.D. 
člen komise       Jitka Vácová  
člen komise       Ing. Libor Vostrejš  
pracovník odpovědný za evidenci majetku    Pavla Šiklová 
pracovník odpovědný za účetnictví  Ing. Alena Turinská  
 
Přehled použitých zkratek v dokumentu: 

HIK  ……………………….. hlavní inventarizační komise 
DIK  ……………………….. dílčí inventarizační komise 
DDHM ……………………….. drobný dlouhodobý hmotný majetek 
DHM  ……………………….. dlouhodobý hmotný majetek 
DDNM ……………………….. drobný dlouhodobý nehmotný majetek 
DNM  ……………………….. dlouhodobý nehmotný majetek 
PC  ……………………….. pořizovací cena 
ZC  ……………………….. zůstatková cena 
CP  ……………………….. cenné papíry 
BÚ  ……………………….. běžný účet 
OR  ……………………….. obchodní rejstřík 
KN  ……………………….. katastr nemovitostí 
IZ  ……………………….. inventarizační zpráva 
Inv.č.  ……………………….. inventární číslo 
SMV  ……………………….. samostatné movité věci 
TZ  ………………………...technické zhodnocení 
ČÚS  ……………………….. český účetní standard 

 
 
 
Po shromáždění výsledků činnosti a soupisů dílčích inventarizačních komisí, dále po 
průběžném projednání konaném dne 13. 01. 2016 (příloha č. 2 inventarizační zprávy) a 
vyhodnocení shromážděných výsledků na jednání hlavní inventarizační komise dne 10. 2. 2016 
vypracovala HIK následující závěrečný zápis, stanovisko k inventarizaci 2015. 
Pro inventarizaci majetku a závazků za rok 2015 byly tajemníkem městského úřadu jmenovány 
dílčí inventarizační komise. 
Předmětem inventarizace je inventarizační položka = účet. DIK provedly dle charakteru majetku 
fyzickou nebo dokladovou inventuru, v některých případech uplatnily oba způsoby zjišťování 
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stavu majetku. Při zjišťování stavu majetku byla využita inventurní evidence, pomocná 
evidence, smlouvy, potvrzení o existenci majetku, fotodokumentace u kulturních památek, výpis 
z OR, ortofotomapy apod. a dále byla využita i jiná evidence v podobě výpisu z  KN.  
DIK po provedení fyzických a dokladových inventur vyhotovily inventurní soupisy a dodatečné 
inventurní soupisy (seznam soupisů včetně přidělených inventarizačních položek - viz příloha č. 
1 inventarizační zprávy). 
 
 
B) Výpis z jednotlivých soupis ů dílčích inventariza čních komisí 
 
DIK č. 1: Dle Plánu inventur byl komisí inventurován nehmotný majetek  (inventarizační 
položky jsou uvedeny v příloze č. 1 IZ). Členům DIK byly předloženy smlouvy na poskytování 
služeb, licenční smlouvy, listinná podoba a CD územních plánů.  
DIK posuzovala stav inventurovaného majetku. Opravné položky správci a ani členové DIK 
nenavrhují.  
Odpis DNM byl v roce 2015 prováděn v souladu s odpisovým plánem a směrnicí č. 6/2014.                 
DIK nebyly předloženy návrhy na vyřazení majetku. DIK vyřazení majetku nenavrhuje.   
Hodnota majetku vedeného k 31. 12. 2015 v majetkové evidenci souhlasí se stavem účetním. 
 

DIK č. 2: Dle Plánu inventur byl komisí inventurován hmotný majetek  (inventarizační položky 
jsou uvedeny v příloze č. 1 IZ). Členové DIK při prvotní inventuře majetku (inventura k 30. 11. 
2015) posuzovaly využití a stav majetku, označení majetku inv.čísly, oprávněnost vytvořených 
opravných položek. DIK s výší opravných položek souhlasí. Členům komise byly předloženy 
návrhy na vyřazení nefunkčního majetku v celkové výši 129 515,37 Kč (příloha č. 4 IZ). 
S předloženými návrhy komise souhlasí.  
Výstupem této prvotní inventury je inventurní soupis č. 2, jehož součástí je příloha č. 3 - 
inventurní závěr vypracovaný p. Málkem – týká se majetku, který podléhá jinému právnímu 
předpisu (zákon č. 122/2000 Sb.).   
Při prvotní inventuře majetku DIK zjistila inventarizační rozdíl – manko: 
stř. 0201 Budova MěÚ: 

• inv.č. 800103/0 sedačka v PC 1 500 Kč, byla poškozena a předána k likvidaci. Tato 
skutečnost nebyla promítnuta do majetkové a účetní evidence. 

• inv.č. M000805 mobilní telefon Nokia 515 bílý v PC 1 Kč – došlo ke ztrátě. 
stř. 200 chaty PN: 

• inv.č. 54/44/161 talíř měď – moř.panna v PC 150 Kč - bylo odcizeno, nebylo promítnuto  
do majetkové a účetní evidence. 

stř. 110 městská policie: 

• inv.č. 8796/155 panenka policistka – chyběly 2ks v PC 194,41Kč/ks   

• inv.č. 8797/155 –panáček–policista - chyběl 1ks v PC 177,13 Kč 
     Z vyjádření odpovědné osoby vyplývá, že bylo opomenuto provedení vyřazení  
 chybějícího majetku z majetkové evidence. Byl pouze proveden záznam v pomocné 
 evidenci, která byla komisi předložena.  

stř. 0401 – SPORTIS: 

• inv.č. M000603 – pračka v PC 5 787 Kč – vyřazena z důvodu nefunkčnosti - Z vyjádření 
odpovědné osoby vyplývá, že bylo opomenuto provedení vyřazení  majetku z majetkové 
a účetní evidence. Uvedený majetek byl nahrazen majetkem novým, který pořídila p.o. 
Sportis. 

• inv.č.M000604 – sušička v PC 7 724 Kč – stejný důvod jako u pračky. K uvedenému 
majetku bylo doloženo prohlášení servisního technika. 
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stř. 2109 – kino Vysočina: 

• inv.č. 183/177 – oponové zařízení v PC 4 434 Kč – bylo nefunkční (datum zařazení 
21.8.1995), odvezeno k likvidaci. Nebylo promítnuto do majetkové a účetní evidence. 

• inv.č. 8491/361 – 3D brýle pasivní v PC 327,25 Kč/ks – vyřazeno celkem 6ks, 2ks rozbité 
a 4ks chyběly. Dle vyjádření ředitelky p.o. Kultura, průchozí portál neohlásí (neodchytne) 
brýle, které omylem zůstanou na hlavě. Z tohoto důvodu bylo zavedeno nové opatření, 
které by mělo uvedené situaci předcházet. 

 Výše uvedenými skutečnostmi se dne 13. 01. 2016 zabýval předseda HIK a pracovníci 
odpovědní za evidenci majetku a účetnictví. Předseda HIK rozhodl o zaúčtování tohoto 
inventarizačního rozdílu do účetnictví a zároveň zaznamenání do majetkové evidence.  Záznam 
o uvedeném jednání byl podkladem pro zaúčtování a vyřazení majetku z účetní a majetkové 
evidence a je přílohou inventarizační zprávy (příloha č. 2). Zaúčtování je zachyceno v  
dodatečném inventurním soupisu č. 2 – úbytek.  

Při rozdílové inventuře (inventura za období 1.12.2015 - 31.12.2015) předseda DIK provedl 
inventuru dokladovou – kontrola zařazovacích protokolů, faktur, kontrola zaúčtování 
inventarizačních rozdílů zjištěných prvotní inventurou, zjištění stavu opravných položek k 31. 
12. 2015, zaúčtovaných oprávek.  

Předseda DIK při rozdílové inventuře zjistil, že za měsíc prosinec 2015 nebyly změněny či nově 
vytvořeny opravné položky, zjištěné inventarizační rozdíly byly zaúčtovány a promítnuty do 
majetkové evidence.  

Zjištěný stav k 31. 12. 2015 všech inventarizačních položek souhlasí se stavem v účetní 
evidenci. 

Výstupem rozdílové inventury je dodatečný inventurní soupis č. 2.  

 

DIK č. 3: Dle Plánu inventur byl komisí inventurován nemovitý majetek  -stavby, budovy, 
dotace (inventarizační položky jsou uvedeny v příloze č. 1 IZ).  

DIK provedla fyzickou a dokladovou inventuru, posuzovala stav majetku, oprávněnost 
vytvořených opravných položek, kontrolovala výši oprávek. DIK souhlasí s výší opravné položky 
a jiné opravné položky nenavrhuje. DIK zjistila, že oprávky byly zaúčtovány v souladu 
s odpisovým plánem. Dále  DIK porovnala majetkovou evidenci s evidencí v KN – nebyl zjištěn 
rozdíl.   

Další inventarizační položkou pro DIK č. 3 byl účet č. 403 – transfery (dotace) na pořízení 
dlouhodobého majetku. DIK měla k dispozici inventurní evidenci dlouhodobého majetku 
s dotací. DIK ověřila výši dotací kontrolou smluv a rozhodnutí na poskytnutí dotací, u starších 
dotací bylo při inventarizaci využito podkladů z výsledků hospodaření let minulých. DIK 
porovnala výši dotace a rozpuštění dotace v majetkové evidenci s výši dotace a rozpuštěním 
dotace  v účetní evidenci. Byl zjištěn rozdíl v celkové výši - 6 825 335,50 Kč (o tuto částku bylo 
v majetkové evidenci méně). Jedná se o dotaci na nedokončený majetek, která je zaúčtována 
v účetní evidenci. Po dokončení investičních akcí a následném zavedení majetku do majetkové 
evidence (tzv. aktivaci majetku) bude s tímto majetkem zavedena také odpovídající výše 
dotace. Nejedná se tedy o inventarizační rozdíl. 

Na základě rozhodnutí předsedy HIK byla dodatečně DIK přidělena kontrola účtu č. 401 – 
Jmění účetní jednotky a č. 406 – Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody (příloha č. 3 IZ).  

Vzhledem k charakteru uvedených účtů není možné provést inventarizaci v pravém smyslu 
slova, proto byly pouze porovnány počáteční stavy, obraty MD a DAL. Konečný stav je 
zaznamenán v inventurním soupisu č. 3. 
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Součástí inventurního soupisu č. 3 je návrh na vyřazení majetku v  PC  174 924 Kč (příloha č. 5 
IZ).  
Zjištěný stav majetku k 31. 12. 2015 souhlasí se stavem v majetkové a účetní evidenci.  
 
DIK č. 4: Plánem inventur byla komisi přidělena inventarizace pozemk ů, opravných položek 
k pozemkům a dále DHM určený k prodeji.  
DIK provedla odsouhlasení inventurní evidence pozemků s evidencí v KN a porovnání s účetní 
evidencí. DIK zjistila, že součet parcel včetně výměry v inventurní evidenci nesouhlasí se 
součtem parcel a výměry v KN. Tento rozdíl je zapříčiněn skutečností, kdy dochází k vytvoření 
nových parcel dle GP (původně 1 parcela a nově rozděleno a přeceněno na 2 a více parcel) pro 
budoucí prodej a dále tím, že v prosinci 2015 došlo u některých pozemků k právním účinkům 
vkladu do KN v souladu s uzavřenými kupními smlouvami, vklad byl KÚ proveden až v průběhu 
měsíce ledna 2016. K datu provedené inventury pozemků byly již všechny vklady zapsány. 
Nejedná se tedy o inventarizační rozdíl.  
DIK dále provedla inventarizaci pozemků určených k prodeji. Oprávněnost ocenění těchto 
pozemků reálnou cenou zjistila kontrolou vyhlášených záměrů. Výši ocenění v majetkové 
evidenci porovnala s účetní evidencí (účet č. 407/0200).   
Opravné položky k pozemkům vytvořeny nebyly, DIK vytvoření opravných položek nenavrhuje.  
DIK nebyl zjištěn rozdíl mezi inventurní a účetní evidencí u inventarizačních položek 
přidělených Plánem inventur. Zjištěný stav k 31. 12. 2015 souhlasí se stavem účetním. 
 

DIK č. 5: Plánem inventur byla komisi přidělena inventarizace nedokon čeného 
dlouhodobého majetku,  poskytnutých záloh na dlouhodobý majetek a opravných položek 
k nedokončenému dlouhodobému majetku. Správci nedokončených investičních akcí předložili 
DIK karty akcí, kopie faktur, smlouvy o díla. U rozpracovaných investic, které bylo možno 
fyzicky zkontrolovat, DIK tuto kontrolu za účasti správce provedla. Opravné položky byly 
vytvořeny  v celkové výši 1 456 933,40 Kč. S uvedenými opravnými položkami DIK souhlasí a 
další opravné položky DIK nenavrhla. 
DIK byl předložen návrh na vyřazení nedokončeného majetku v celkové výši 532 303,40 Kč 
(příloha č. 6 IZ). Jedná se o projektové dokumentace, příp. studie k investicím, které nebudou 
realizovány, příp. byla realizována pouze oprava. Komise s předloženými návrhy souhlasí.  
Zjištěný stav k 31. 12. 2015 u inventarizačních položek, které byly Plánem inventur DIK 
přiděleny, souhlasí se stavem v účetní evidenci. 
 

DIK č. 6: Plánem inventur byla komisi přidělena inventarizace finan čního majetku  (podrobný 
soupis inventarizačních položek uveden v příloze č.1 IZ). DIK provedla dokladovou  
inventarizaci. V inventurním soupisu č. 6 DIK uvedla postup a všechny podklady, které byly při 
inventarizaci využity, např. výpisy z obchodního rejstříku, výpisy z účtů vedených v peněžních 
ústavech,… Skutečný stav listinných akcií DIK zjistila přepočítáním.  
Zjištěný stav inventarizačních položek k 31. 12. 2015 souhlasí se stavem v účetní evidenci.  
 

DIK č. 7: Plánem inventur byla komisi přidělena inventarizace pokladny, cenin, materiálu  
(podrobný soupis inventarizačních položek uveden v příloze č. 1 IZ).  
DIK uplatnila oba způsoby zjišťování stavu majetku, a to fyzicky a dokladově.  
Opravné položky k materiálu vytvořeny nebyly, DIK opravné položky nenavrhuje.  
U všech inventarizačních položek zjištěný stav k 31. 12. 2015  souhlasí se stavem účetním.  
 

DIK č. 8: Plánem inventur byla komisi přidělena inventarizace pohledávek  a dalších 
inventarizačních položek souvisejících (podrobný soupis inventarizačních položek uveden 
v příloze č. 1 IZ). DIK provedla dokladovou inventarizaci. Odpovědné osoby předkládaly 
písemnosti týkající se pohledávek. U pohledávek, které jsou více jak 90 dnů po termínu 
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splatnosti, prověřila DIK zaúčtování opravných položek . U pohledávek přesahujících 100 000 
Kč byly členům DIK předloženy odsouhlasené ověřovací dopisy.  Součástí inventurního soupisu 
č. 8 je návrh na odpis pohledávek v souhrnné částce 189 848 Kč s tím, že je navrhováno 
z účetní evidence převést a následně evidovat na podrozvahovém účtu pohledávky v částce 
108 435 Kč (pro případ, že by některý povinný zaplatil nebo by došlo k vymožení pohledávky 
soudním exekutorem). Zbývající pohledávky  v celkové částce 81 413 Kč správce navrhuje 
odepsat (trvale vyřadit) z účetní evidence. DIK s uvedeným návrhem souhlasí. (příloha č. 7 IZ) 
DIK provedenou inventarizací zjistila, že skutečný stav inventarizačních položek k 31. 12. 2015 
odpovídá jejich stavu v účetnictví. 
 

DIK č. 9: Plánem inventur byla komisi přidělena inventarizace závazk ů a dalších 
inventarizačních položek souvisejících (podrobný soupis inventarizačních položek uveden 
v příloze č. 1 IZ).  
DIK provedla dokladovou inventarizaci inventarizačních položek. Při inventarizaci byly DIK 
předloženy účetní záznamy, faktury, smlouvy a další související písemnosti, které jsou uloženy 
na jednotlivých odborech úřadu.  
DIK byl předložen návrh na odpis pohledávky ve výši 1 845 Kč (příloha č. 7 IZ), s předloženým 
návrhem DIK souhlasí. 
Zjištěný stav k 31. 12. 2015 souhlasí se stavem v účetnictví k tomuto datu.  
 
 

DIK č. 10: Plánem inventur byla komisi přidělena inventarizace podrozvahových ú čtů a 
dalších inventarizačních položek (podrobný soupis inventarizačních položek uveden v příloze č. 
1 IZ). Předseda HIK dne 20. 1. 2016 pověřil DIK provedením inventarizace účtu č. 942 – 
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům. DIK následně provedla k 31. 12. 
2015 řádnou dokladovou inventarizaci.  DIK byly předloženy smlouvy, spisová dokumentace a 
další podklady, dle kterých bylo účtováno na inventurovaných účtech. Uvedené podklady jsou 
uloženy na jednotlivých odborech MěÚ. Výsledky provedené inventarizace jsou zaznamenány 
v Inventurním soupisu č. 10. 
DIK nebyl zjištěn rozdíl mezi skutečností a účetní evidencí.  
 
 
 
C) Závěr: 
Hlavní inventarizační komise zhodnotila provedené dílčí fyzické a dokladové inventury 
jednotlivých inventarizačních položek (účtů). Soupisy z těchto inventur měly všechny požadované 
náležitosti. Hlavní inventarizační komise konstatuje, že inventarizace majetku za rok 2015 byla 
členy jednotlivých dílčích inventarizačních komisí provedena důsledně a pečlivě. 
Předseda HIK pověřil DIK č. 3 (příloha č. 3 IZ) kontrolou účtu 401 – Jmění účetní jednotky a 
účtu 406 – Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody s tím, že zůstatky uvedených účtů 
budou zaznamenány v inventurním soupisu č. 3.  
Hlavní inventarizační komise souhlasí s předloženými návrhy na vyřazení majetku, souhlasí 
s již provedeným zaúčtováním inventarizačních rozdílů, tak jak bylo předsedou HIK uloženo: 

• jednání dne 13. 1. 2016 (příloha 2 IZ) – zaúčtování inventarizačního rozdílu zjištěného 
DIK č. 2 bylo promítnuto do dodatečného soupisu DIK č. 2. 

Po posouzení soupisů všech dílčích inventarizačních komisí hlavní inventarizační komise 
konstatuje, že byl v rámci inventarizace roku 2015 inventurován veškerý majetek a závazky 
města Žďár nad Sázavou.  
 
 
 



  6

Po posouzení obsahu soupisů z jednotlivých dílčích inventarizací HIK doporučuje: 

• vyřadit nefunk ční  drobný dlouhodobý hmotný majetek   v celkové částce                       
129 515,37 Kč. 
Přehled dle jednotlivých inventarizačních položek: 
- účet 028:  majetek v ceně pořízení od 3.000 Kč do 40.000 Kč v částce   109 514,74 K č 
- účet 902:majetek v ceně pořízení do 3.000 Kč v částce   20 000,63 K č 

• vyřadit z ú četní a majetkové evidence dlouhodobý hmotný majetek v  částce                   
174 924 Kč 

• vyřadit z ú četní evidence – ú čtu 042 nedokon čený majetek  v částce  532 303,40 K č 

• odpis pohledávek (úplné vy řazení z účetní evidence ) v celkové výši  83 258 K č 

• odpis pohledávek a jejich následnou evidenci na podrozvahovém ú čtu v celkové 
výši  108 435 Kč 

  

HIK schvaluje: 
• Vyřazení a následnou likvidaci nefunkčního majetku v celkové výši 32 377,63 Kč - 

příloha č. 4 IZ 
• Vyřazení a následnou likvidaci dlouhodobého hmotného majetku z účetní evidence 

v částce 6 327 Kč - příloha č. 5 IZ 
• Vyřazení nedokončeného hmotného majetku z účetní evidence v částce 3 700 Kč -

příloha č. 6 IZ  
 
 

HIK navrhuje RM:  

• Schválit vyřazení a následnou likvidaci nefunkčního drobného dlouhodobého hmotného 
majetku v celkové částce 97 137,74Kč – příloha č. 4 IZ 

• Schválit vyřazení dlouhodobého hmotného majetku v částce  9 674 Kč – příloha č. 5 IZ 
• Schválit vyřazení nedokončeného hmotného majetku v částce 52 323,40 Kč – příloha č. 

6 IZ 
• Schválit odpis pohledávek v celkové výši  27 257 Kč (trvalé vyřazení z účetní evidence) -

příloha č. 7 IZ 

• Projednat a předložit ZM návrh na vyřazení dlouhodobého hmotného majetku 
v pořizovací ceně 158 923 Kč – příloha č. 5 IZ 

• Projednat a předložit ZM návrh na vyřazení  nedokončeného dlouhodobého hmotného 
majetku v částce  476 280 Kč – příloha č. 6 IZ  

• Projednat a předložit ZM návrh na odpis pohledávek v celkové částce 164 436 Kč - 
příloha č. 7 IZ 

 
 

    Přílohy:   
    č.1 –  Seznam všech inventurních soupisů a dodatečných soupisů 
    č.2 –  Zápis z jednání dne 13. 1. 2016  
    č.3 –  Pověření předsedy HIK provedením kontroly účtu č. 401 a č. 406 
    č.4 –  Návrh na vyřazení nefunkčního drobného dlouhodobého hmotného majetku  
    č.5 –  Návrh na vyřazení dlouhodobého hmotného majetku (stavby)  
    č.6 –  Návrh na vyřazení nedokončeného majetku 
    č.7 -   Návrh na odpis pohledávek  
    č.8 -   Rekapitulace účtů 
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  D) Odsouhlasení inventariza ční zprávy za rok 2015 
 
Podpis členů HIK: 

 
předseda komise   Ing. Soňa Halámková v. r.    
 
člen komise     Ing. Milan Petr v. r.                                   
člen komise    JUDr. Stanislava Prokopová, Ph.D. v. r.  
 
člen komise     Jitka Vácová - omluvena                        
 
člen komise     Ing. Libor Vostrejš v. r.                       
 
pracovník odpovědný  
za účetnictví    Ing. Alena Turinská  v. r.                
   
pracovník odpovědný  
za evidenci majetku   Pavla Šiklová v. r.       
   
 
       
 
Žďár nad Sázavou 10. 2. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozdělovník: 
 
Tajemník     
 
Odbor finanční    
Odbor majetkoprávní    
 

 
 
 
 
 


