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I N V E N T A R I Z A ČN Í   Z Á P I S  
 

o provedení  inventury majetku a závazků ke dni 31.12.2005 

 

1. Inventarizační  komise  byla  ustavena  prezidentem klubu  ve složení : 
 předseda: Kamil Konečný (předseda kontrolní komise) 
 členové: Lucie Musilová (člen kontrolní komise) 
  Jana Konečná (hospodář klubu) 

2. Předmět inventarizace: 

     

č.ř. Druh majetku Typ inventury  

 Pokladna fyzická 

 Sportovní náčiní  fyzická 

 Pohledávky dokladová 

 Závazky dokladová 

 
 
3. Inventura byla zahájena dne: 30.12.2005 a ukončena dne: 31.12.2005. 

 
 
4.   Za inventarizovaný majetek odpovídají: 

• Jana Konečná - hospodář klubu 
• členové klubu (za zapůjčený majetek - dle předávacích protokolů) 
•            

                   
5.   Prohlášení osoby odpovědné za inventarizovaný majetek (osoby pověřené evidencí 

majetku): 
 

Všechny doklady, týkající se inventarizovaného majetku "sportovní náčiní, pokladní hotovost" 
jsem odevzdal(a) k inventarizaci. Všechny přírůstky a úbytky do zahájení inventarizace jsem 
předal(a) k proúčtování a nic jsem nezatajil(a). 
 
 

     V Praze dne  30.12.2005                             Jana Konečná 
                                                                                                        jména a podpisy odpovědných osob 
  
     
6. Inventura byla provedena (jakým způsobem byly zjišťovány skutečné stavy majetku): 

fyzickým způsobem 
•  přepočtením 
•  převážením 
•  přeměřením 
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dokladovým způsobem 
 

7. Výsledek inventarizace 
 

-  Skutečný stav majetku je uveden v soupisech – viz příloha č. 1-5 
-  Inventarizační rozdíly  

 nebyly zjištěny 
 byly zjištěny - viz příloha č.            

 
 

8. Vyjádření odpovědné osoby ke zjištěným rozdílům  
           
       
V Praze dne               jméno a podpis:            
 
 

9. Ostatní připomínky a zjištění (k úrovni opatření k zajištění ochrany majetku,  případné 
připomínky ke stavu inventovaného majetku, zda je řádně udržován, apod.): 

           
 
 
10. Přílohy inventarizačního zápisu (u každé uveďte číslo přílohy a celkový počet stran): 

• Inventurní soupis "kondičních zátěží", příloha č. 1, počet stran 1 
• Inventurní soupis "volejbalových a nohejbalových míčů", příloha č. 2, počet stran 1 
• Inventurní soupis "rozlišovacích dresů", příloha č. 3, počet stran 1 

Inventurní soupis "ostatního majetku klubu", příloha č. 4, počet stran 1 
Inventurní soupis "výčetka pokladní hotovosti", příloha č. 5, počet stran 1 
Inventurní soupis "neuhrazené závazky a pohledávky", příloha č. 6, počet stran 1 
Inventurní soupis           , příloha č.           , počet stran            

• Soupis nedohledaného majetku, příloha č.           , počet stran            

• Soupis majetku přebývajícího, příloha č.           , počet stran            
 
 

11. Inventarizační zápis byl sepsán dne 31.12.2005 
 
 
12. Podpisy předsedy a členů  inventarizační komise:    

 
Předseda: Kamil Konečný 
Člen: Lucie Musilová 
Člen: Jana Konečná 
 
 
 
 


