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PŘÍKAZ DĚKANA Č. 2/2022 – 

PROVEDENÍ INVENTARIZACE V ROCE 2022  

V návaznosti na Příkaz rektora č. 3/2022 k provedení inventarizací dlouhodobého majetku, hospodář-

ských prostředků, pohledávek a závazků UJEP v roce 2022 (v souladu s §§ 29 a 30 zákona č. 563/1991 

Sb., o účetnictví), přikazuji provést inventarizaci dlouhodobého majetku Přírodovědecké fakulty v termínu 

2022 nejpozději do dne 13. 12. 2022 a inventarizaci hospodářských prostředků PřF v termínu nejpozději 

do dne 13. 1. 2023. 

Hlavní inventarizační komisi PřF (HIK) jmenuji ve složení Ing. Petr Lauterbach (předseda) a paní Romana 

Stehlíková (člen se schvalovací pravomocí). 

K provedení inventarizace na jednotlivých součástech fakulty jmenuji dílčí inventarizační komise (DIK) 

následovně: 

- DIK katedry biologie a budovy Za Válcovnou ve složení zástupce HIK a paní Bc. Iva Hájková, 

- DIK katedry fyziky ve složení zástupce HIK a paní Lydie Kováčová, 

- DIK katedry geografie ve složení zástupce HIK a paní Jana Jandáková, 

- DIK katedry chemie ve složení zástupce HIK, paní Michaela Svobodová a Kamila Makovská, 

- DIK katedry informatiky ve složení zástupce HIK a slečna Bc. Eva Heřmanová, 

- DIK katedry matematiky ve složení zástupce HIK a paní ing. Michaela Nedvědová, 

-    DIK CENAB ve složení zástupce HIK a slečnou Bc. Terezou Haasovou, 

- DIK děkanátu PřF vč. studijního oddělení a budov CPTO, Klíšská ul. ve složení zástupce HIK a pan 

Petr Dvořák v součinnosti s Bc. Jaroslavem Tichým.   

Předsedou DIK je vždy zástupce HIK.  

Fyzické inventury dlouhodobého hmotného majetku ke dni 31. 8. 2022 proběhnou v období od 07. 10. 

2022 do 13 12. 2022 načtením RFID čipů a následně fyzickým dohledáním chybějícího majetku. K datu 

20. 1. 2023 proběhne dokladová inventura stavu dlouhodobého majetku se začleněním přírůstků a úbytků 

za období 9-12/2022 a porovná tuto databázi s účetními stavy dlouhodobého majetku k 31. 12. 2022. 

Předseda HIK a člen HIK se schvalovací pravomocí schválí nejpozději do dne 14. 12. 2022 do 15:00 

hodin inventarizaci v systému a informuje předsedkyni ústřední inventarizační komise, ing. Janu Janáko-

vou, o výsledku inventarizace s vyčíslením případných inventarizačních rozdílů zjištěných během inventa-

rizace oproti inventurním soupisům (účetnímu stavu). Nedohledaný majetek je považován za manko a 

škoda bude uplatněna vůči odpovědné osobě. K případným inventarizačním rozdílům podá odpovědná 

osoba vysvětlení, resp. vyjádření, aby měl předseda HIK potřebné podklady k projednání ve vedení fakul-

ty a následně pro jednání škodní komise UJEP, které proběhne dne 17. 1. 2023.  

Žádám všechny zaměstnance, kterých se zabezpečení tohoto příkazu dotýká, aby byli plně a aktivně 

nápomocni přesnému, včasnému a úspěšnému provedení inventarizace. 

Tento příkaz nabývá účinnosti s okamžitou platností. 

 

V Ústí nad Labem dne 26. 09. 2022 

doc. RNDr. Michal Varady, Ph.D. 

děkan 

Zpracoval: ing. Lauterbach, tajemník fakulty 


