
STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA 

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA 
PRO ROK 2014 

DLE SMĚRNICE O INVENTARIZACI 

Zpracována: 4. 05.2015 

Schválena: 4. 05. 2015 

Zpracoval: ústřední inventarizační komise 



SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
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IK 

ÚČEL 

ústřední inventarizační komise 

Inventarizační komise 

Inventarizační zpráva pro rok 2014 pro účetní jednotku Statutární město Opava, IČ 00300535. 

Součástí této Inventarizační zprávy je vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/201 O Sb., o inventarizaci 
majetku a závazků a Směrnice o inventarizaci. Inventarizace u odborů , městské policie a městských částí 
vyhodnotili vedoucí těchto odborů, ředitel městské policie a starostové městských částí. 

A. Inventarizační činnosti 

1. Plán inventur 

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen Ústřední inventarizační komisí dne 22. 09. 2014. 
Zároveň předložili své plány- harmonogramy inventarizací odbory a městské části , které byly postupně 
schvalovány ÚIK. 
Inventarizačn í komise postupovaly v souladu s vyhláškou č . 270/2010 Sv. , o inventarizaci majetku a závazků 
a vnitroorganizační směrnicí" Směrnice o inventarizaci", platné od 1. 9. 2013. Metodika postupů při 
inventarizaci, dle " Postupů inventur a inventarizace- Metodika pro členy inventarizačních komisí a 
informační povinnosti, postupy inventur a inventarizace" byla dodržena. Kontrolu prováděli členové Úl K. 
Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory ve jmenování komisí a nebyly 
zjištěny rozdíly. 
Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Koordinace inventur s jinými osobami proběhla bez problémů . 

Termíny prvotních i rozdílových inventur byly dodrženy, kromě níže uvedených výjimek, kde byly předloženy 
ÚIK žádosti o změny termínů odevzdání inventur: 
Odbor majetku inventury pohledávek a závazků u správce H. Hanková a M. Jagermannová do 28. 2. 2015-
důvodem byla časová náročnost převodu dat do nového software a nemocenská správce. 
Odbor rozvoje města a strategického plánování do 10. 2 . 2015- důvodem byl částečný úvazek pracovnice 
připravující inventarizace odboru a předání účetních sestav až 28. 1. 2015. 

Úl K prováděla aktualizaci metodik pro práci I K, kontrolovala namátkově úplnost plánů inventarizace odborů 
a městských částí, úplnost jmenování a proškolení I K. Dohlížela na provádění inventarizací I K, odevzdávání 
materiálů. Namátkově kontrolovala formální náležitosti a úplnost inventurních soupisů a příloh . Dohlížela na 
vypořádání zjištěných inventarizačních rozdílů a zpracování zprávy odborů a městských částí. 
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Proškolení členů inventarizačních komisí 

Proškolení inventarizačních komisí bylo zajištěno vedoucími odborů, ředitelem městské policie, starosty 
městských částí a řediteli příspěvkových organizací. Pomoc členů ÚIK ani nositelů vnitřních směrnic nebyla 
k tomu vyžádána. 
Vedoucí odborů , starostové městských částí a ředitelé příspěvkových organizací pak proškolili své členy 
inventarizačních komisí , doloženo prezenčními listinami. Součástí školení byly i zásady dodržení 
bezpečnosti. 

2. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců 

Nebyly zjištěny žádné závažné odchylky od žádoucího stavu. 

Problémem je velmi krátká lhůta pro provedení a odevzdání inventarizačních materiálů, protože účetní 
období se uzavírá v polovině února následujícího roku a do té doby by měly být inventarizační rozdíly 
zjištěny , vyčísleny a zúčtovány. 

3. Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům 

Odbor kontroly a interního auditu na základě žádosti Úl K namátkově ověřoval provádění inventur a nebyly 
zjištěny větší nedostatky. 
Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. U inventur byly vždy 
členy inventarizační komise osoby odpovědné za inventarizovaný majetek. 
Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazku a ostatních inventarizačních položek aktiv, 
pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech. 
Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data 
provedení prvotních inventur a byly zpracovány rozdílové inventury na přírůstky a úbytky. 

B. Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech 

Ze seznamů inventurních a dodatečných inventurních soupisů odborů a městských částí vyplývají zjištění 
v členění na kódy 01-04, 10-12 uvedené v jejich zprávách. Ústřední inventarizačn í komise doporučila 
vedoucím odborů a starostům městských částí řešit připomínky inventarizačních komisí. 

01 Řešení schodků a mank 

Schodky a manka u majetku s hmotnou odpovědností nebyly vyčísleny, jen tyto rozd íly mezi účetním stavem 
a skutečností. Většinou by se mělo jednat o chyby v oběhu dokladů. 

OMM pohledávky z refakturace nájemníkům- inventurní stav 0,- Kč, účetní stav vyšší o 50.745,53 Kč. 
OMM pohledávky předané na exekuční oddělení- inventurní stav 0,- Kč, účetní stav vyšší o 162.903,62 Kč. 
OMM uvedl, že nemá k dispozici evidenci. 
Úl K proto doporučila ověřit v archivu inventarizací stav při předání správy z realitních kanceláří na OMM od 
1. 6. 2006. Exekuční oddělení potvrdilo z celkového stavu 90.653,60 Kč převzetí 26.879,60 Kč s tím, že 
11 .638,70 Kč a odepsáno 5.788,10 Kč. U zbytku pohledávek ve výši 63.774,- Kč nebylo doloženo převzetí 
správcem. 
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Úl K doporučila OMM vést jejich evidenci a spravovat je. Další pohledávky po 1. 6. 2006 již byly z činnosti 
OMM. FaRO jim pomůže předložením výpisů pohybů z hlavní účetní knihy. 

OMM přijaté zástavy nemovitosti při prodeji pozemků- účetní stav je vyšší o 66.360,- Kč. 
Důvodem je rozdílné datum pro zápis do evidence u správce (datum úhrady pohledávky z prodeje) a na 
účtárně (datum oznámení o zániku pohledávky katastrálnímu úradu as žádostí o výmaz zástavního práva 
váznoucího na nemovitosti. 
Úl K doporučila sjednotit datum provedení změny ve vnitřní směrnici k podrozvahové evidenci. 

OMM investiční transfery na pořízení majetku- účetní stav je nižší o 110.009,28 Kč. 
Problematika transferů je složitá. Jeden transfer musí být při zařazení majetku do užívání rozepsán na více 
inventárních čísel nebo pro jedno inventární číslo majetku je více dotací jako zdroj krytí. Rozdíly byly 
vyčísleny u projektů, které spolu souvisí. 
Důkladná inventarizace u investičních transferů na jejich saldo byla poprvé provedena k 31. 12. 2014, po 
dořešení řady problémů a nejasností při zavádění evidencí od roku 2013, kdy začal platit pokyn MF 
k vlastnímu jmění. 
Úl K doporučuje řešit na pracovní schůzce zainteresovaných odborů a následně formou dohledu interním 
auditorem. 

OMM pohledávky u nájmů bytů- účetní stav vyšší o 30.807,- Kč. 
Rozdíl vznikl ztížením kontroly účetní evidence na analytickou evidenci správce. protože po převodu dat na 
nový software docházelo k řadě problémů, např. nedostatečná identifikace plateb a časté požadavky na 
změny. Proto byla účetní evidence vedena dle roku 2013, ale analytická evidence plátců podle nového 
systému. 
Úl K vzhledem k velkému množství dat souhlasí s ponecháním rozdllu do doby vyúčtování služeb u nájmů a 
odsouhlasení zůstatků s plátci. 

OMM nedokončený dlouhodobý majetek- účetní stav vyšší o 230.000,- Kč. 

Jedna lávka přes městský náhon byla schválena správcem ve dvou různých dodavatelských fakturách. 
ÚIK doporučuje ověřit a dát na účtárnu žádost o opravu. 

02 Řešení inventarizačních přebytků a jejich ocenění 

OMM podrozvahová evidence poskytnutých záloh SVJ- účetní stav nižší o 95.500,51 Kč. 

Jedná se o rozdíl od roku 2011 až do roku 2013. 
Výdej zálohy je nákladem, není sledován v pohledávkách. Pomocná evidence na podrozvaze není závazná 
dle vnitřní směrnice. Zálohy, které se tak vedou, jsou placeny z bankovního účtu správy bytů a nebytů 
přírůstkem dle výdajového poukazu na převod finančních prostředků na účet SVJ a úbytkem dle 
předložených vyúčtování SVJ o použití. Rozdíl vznikl u výdeje z jiného bankovního účtu a vyúčtování nebyla 
předkládána. 
Úl K doporučila zúčtovat inventarizační rozdíl v saldu bez doložení vyúčtován í poskytnutých záloh a zvážit 
doplnění vnitřní směrnice o tuto oblast s oddělením pohybů na zvýšení a snížení stavu dle dokladů. Zároveň 
doporučuje zvážit možnost vypořádání podílů v SVJ bez dalšího členství. 

FaRO pohledávky z vyúčtování dotací- účetní stav nižší o 80.000,- Kč. 

Rozdíl vznikl na základě doporučení auditora o nezahrnutí 2 pohledávek do účetn í závěrky. 

FaRO stravenky- účetní stav nižší o 5.530,- Kč 
časový skluz mezi datem fyzické inventury a zúčtováním . 

03 Změny odpisových plánů 
Dle Metodického listu k provedení inventarizací byly IK prověřeny odpisové plány u hodnotově významného 
majetku (nad 10 mil. Kč). Návrhy změn odpisových plánu nebyly IK předloženy. 
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04 Řešení návrhů na opravné položky majetku 
Nad rámec již vytvořených opravných položek IK další návrhy nepředložila. 

10 Řešení OP k pohledávkám nad rámec předpisu 

Nebylo zjištěno. 

11 Schválení odpisů pohledávek a závazků 
Nebyla žádná zjištění. 

12 Doplnění závazků z úroku z prodlení a penále, tvorba rezerv 
Nebyla žádná zjištěna . 

C. Informace o zjištěních v průběhu inventarizace dle inventurních a dodatečných 
inventurních soupisů 

Z inventarizačních zpráv odborů a městských částí, zpracovaných na základě inventurních a dodatečných 
inventurních soupisů vyplývají zjištění v členění na kódy 05- 09. Ústřední inventarizační komise doporučila 
vedoucím odborů a starostům městských částí řešit připomínky inventarizačních komisí. 

05 Zbytný majetek 

5.1. Návrhy na vyřazení majetku: 
Správci majetku nejen na základě zjištění inventarizačních komisí předkládali návrhy na vyřazení 

majetku samostatné likvidační komisi během celého roku 2014. Likvidační komise návrhy projednala a 
předložila radě SMO ke schválení. 

5.2. Návrhy na vklady majetku do obchodní společnosti : 

Nezjištěny. 

06 Návrhy změn využití majetku 
OMM -volné garáže v areálu Krnovská nabídnout k pronájmu, využití demontované technologie kotelny 
Domu umění pro opravy některé z kotelen v majetku SMO, využití demontovaných litinových radiátorů 
z objektu Horní nám. 2 k opravám topných soustav v objektech v majetku SMO. 

07 Úpravy plánu oprav a údržby a plánu investic 
Odbor majetku - přílohou ke zprávě odboru o inventarizacích byl také aktualizovaný dlouhodobý plán oprav. 
ÚIK doporučuje předložit radě SMO samostatně nebo při projednávání rozpočtu . 

08 Návrhy na zajištění výnosů z majetku 
OMM- prodej, pronájem objektů v areálu bývalých Dukelských kasáren. 
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09 Návrhy na zajištění ochrany majetku (pojištění, jiná ochrana - hlidači, oplocení, trezory, zamykání) 
Neuvedeny. 

Přílohy : 

Přehled neodevzdaných inventarizací a inventarizačních rozdílů 
Směrnice o inventarizaci 



Statutární město Opava 

Inventarizační rozdíly k 31.12.2014 

Poř.č. Název Správce SÚAÚ Org účetní stav inventur. stav Kč bod z dat.odevz. 

1 Nájemné za byty OMM 3110080 9299000000 6 834 962,66 6 804155,66 30 807,00 Kč B. 2.3.2015 

2 Refakturace nájemníkům OMM 3110083 50 745,53 0,00 50 745,53 Kč B. 4.2.2015 

3 Refakturace exekučním OMM 3110034 162 903,62 0,00 162 903,62 Kč B. 4.2.2015 

4 Sankce za porušení rozpočt.kázně FaRO 3770133 9140000 5 045,00 85 045,00- 80 000,00 Kč B. 27.3.2015 

5 Aktivní dohad FaRO 3880700 20 35 892 780,00 35 812 340,00 80 440,00 Kč 20.2.2015 

6 Stravenky FaRO 2630030 1050,00 6 580,00- 5 530,00 Kč 27.2.2015 

10 Investiční transfery-jmění OMM 4030xxx 7712000790 -5 518 360,30 -5 584 468,47 66 108,17 Kč B. 13.3. a 30.4. 

ll Investiční transfery-jmění OMM 4030xxx 7713000790 -10 666 901,28 -10 669 841,37 2 940,09 Kč B. 13.3. a 30.4. 

12 Investiční transfery-jmění OMM 4030xxx 7714000790 -4 598 663,75 -4 603 502,51 4 838,76 Kč B. 13.3. a 30.4. 

13 Investiční transfery-jmění OMM 4030xxx 7766000050 -27 390 526,25 -27 539 979,30 149 453,05 Kč B. 13.3. a 30.4. 

14 Investiční transfery-jmění OMM 4030xxx 7814000051 -1192 939,44 -1 309 720,83 116 781,39 Kč B. 13.3. a 30.4. 

15 Investiční transfery-jmění OMM 4030xxx 7959000xxx -49 143 363,36 -49 153 817,49 10 454,13 Kč B. 13.3. a 30.4. 
I 

16 Investiční transfery-jmění OMM 4030xxx 7962000790 -13 391 327,35 -13 371161,02 - 20 166,33 Kč B. 13.3. a 30.4. 

17 Investiční transfery Vávr. Hošt. 40307xx 7824000000 6 949 716,67 6 924 449,85 25 266,82 Kč B. 10.3.2015 

18 Investiční transfery Hošt., Vávr. 40306xx 7824000000 -16 930 921,01 -16 487 669,10 - 443 251,91 Kč B. 10.3.2015 

19 Fond oprav SVJ OMM 9080010 50 54 921,00 147 721,51 - 92 800,51 Kč B. 6.3.2015 

20 Zástavy z prodeje pozemků OMM 9450020 52 21 600 149,00 21 533 789,00 66 360,00 Kč B. 30.1.2015 

21 Nedokončený stavební OHM OMM 420011 51 230 000,00 Kč B. 25.2.2015 



Neodevzdané inventarizace k 31.12.2014 

Poř.č. Název Správce SÚAÚ Org účetní stav inventur. stav 

1 Pronájem pozemků (MěPBH) OMM 3110037 -665,00 

2 Stravenky zaměstnanci FaRO 3350000 120,00 

3 Paušální náklady řízení FaRO 3770157 20 1744,29 

4 Pohledávka ke zrušené bance FaRO 3770223 105 209,23 

S Oprav.pol. k pohledávkám FaRO 1990820 20 -105 209,23 

6 Fond povodňový-odpis pohl. FaRO 4190171 271100,00 

7 Platební karty FaRO 9070050 20 5,00 

8 Odepsané pohl.-náhr.škod MěPBH OMM 9090000 9078000000 38 545,50 

9 KPZ z jiných smluv 9730301 204 941,00 

10 DPZ z jiných smluv FaRO 9740801 -900 000,00 

V Opavě 18.05.2015 

Zpracovala z inventurních soupisů H. Glocmanová a M. Solnická 

Inventarizační rozdíly 

10 Obsahuje rozdíl z roku 2013 - nedořešené rozdílné výstupy software k rozpouštění dotace, dotaz na GORDIC. 

12 Obsahuje rozdíl z roku 2013- nedořešené rozdílné výstupy software k rozpouštění dotace, dotaz na GORDIC. 

Kč 

- 665,00 

120,00 

1744,29 

105 209,23 

- 105 209,23 

271100,00 

5,00 

38 545,50 

204 941,00 

- 900 000,00 

13 Obsahuje rozdíl19 .003,89 Kč z roku 2013- nedořešené rozdílné výstupy software k rozpouštění dotace, dotaz na GORDIC. 

17 Rozdíl poskytnuté dotace v EURO, nedořešeno. 
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18 Rozdíl poskytnuté dotace v EURO, nedořešeno. 

Neodevzdané inventarizace: 

1. Přijatá platba 665,- Kč je zapsán u plátce v analytické evidenci, účetně je ale bez uvedení kódu třídění, přitom inventarizace 

pohledávek tohoto druhu je bez rozdílu. Řeší se. 

6. Částka 271.100,- Kč je odpis pohledávky z fondu povodňového, kde ne ní předpoklad úhrady a byla schválena k odpisu. 

Názor na způsob odpisu se mezi metodiky a MF liší, protože není v předpisech stanoven. Bude konzultováno s novou auditorskou firmou, 

která nyní provádí přezkum hospodaření SMO. 

8. Jedná se o odepsané pohledávky, které dříve spravoval Remark a Kolfis pro SMO. Tento účet má být od 1.1.2015 zrušen, dle návrhu 

aktualizace směrn ice pro podrozvahou evidenci. 


