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e-Produkt: Inventarizace majetku a závazků  
Vzorové dokumenty v elektronické podobě a průvodce inventurou od přípravy přes realizaci až 

po zpracování výsledků 
 

Povinnost doložit účetní závěrku inventurou je stanovena v zákoně, bez řádně provedené 

inventury není účetnictví účetní jednotky průkazné a není vedeno v souladu s platnou 

legislativou. Řádně provedená inventura umožní zjistit skutečnou výši majetku a závazků. 

Dokáže odhalit nedostatky v organizaci a řízení účetní jednotky a také odpovědnost 

jednotlivých pracovníků. 
 

Autor: Ing. Miriam Lukášová, soudní znalec v oboru ekonomika a účetní evidence  
 

Popis produktu: Elektronický produkt Vás seznámí s platnou legislativou a krok za krokem 

provede celým procesem inventarizace majetku a závazků. Získáte praktické návody, jak 

postupovat při prověřování, posuzování a kontrolování jednotlivých druhů majetku a závazků, 

jak zpracovat výsledky inventur a vypořádat inventarizační rozdíly. Vzorové dokumenty 

v elektronické podobě Vám usnadní přípravu inventarizační zprávy, směrnice k provádění 

inventarizace a další dokumentace související s provedením inventur. 

 

Komu je seminář určen: e-Produkt Inventarizace majetku a závazků je určen zástupcům 

obchodních společností, kteří pracují v ekonomickém oddělení účetní jednotky, např. v úseku 

metodiky a účtáren, a pracovníkům ve skladovém hospodářství. Informace využijí i zástupci 

veřejného sektoru a samostatné účetní kanceláře.. Elektronický produkt je sestaven tak, aby 

plně vyhovoval jak potřebám malé účetní jednotky, tak i velkým účetním jednotkám.  

 

Specifikace produktu: 

e-Produkt obsahuje hlavní dokument ve formátu pdf v rozsahu 47 stran a 13 vzorů směrnic ve 

formátu Word; vše komprimováno ve formátu zip. Na základě vyplněné objednávky Vám 

bude zaslán odkaz (link), jehož prostřednictvím si e-Produkt stáhnete do svého počítače. 

Obsah: 

 

I. Průvodce inventarizací majetku a závazků 

II. Vzorové dokumenty v elektronické podobě 
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Závazná objednávka elektronického produktu Inventarizace 
majetku a závazků 
Cena elektronického produktu: 1290,- Kč bez DPH  

 

 

Název společnosti: 

 

 

Ulice a č.p.: 

 

Město: 

 

IČO:                                                                          DIČ: 

 

Doručovací adresa, pokud se liší od fakturační: 

 

 

 

Jméno a příjmení objednávajícího: 

 

 

Email: 

 

Telefon: 
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