
Inventarizace majetku v roce 2011 z pohledu CVT 

 
Inventarizace majetku UP probíhá každoročně podle příkazu kvestora UP. Od roku 2005 (resp. 2006 u 
SKM) je na UP k evidenci a inventarizaci majetku využíván čárový kód. Štítky s čárovým kódem jsou 

použity k označení místností v budovách UP a hmotného majetku v nich umístěného. Některý 

majetek, specifikovaný v příkazu kvestora, je bez čárového kódu a je inventarizován klasicky. 

 
Při inventarizaci majetku s čárovým kódem jsou data nasnímána čtečkami čárových kódů na 

jednotlivých pracovištích UP a v souladu s příkazem kvestora UP  přenesena v CVT do IS FaMa+, což 

je  systém pro pasportizaci budov a místností, jejich grafické zobrazení a inventarizaci majetku pomocí 
čárového kódu.  

V systému FaMa+ dojde k porovnání fyzického stavu načteného čtečkou s evidenčním stavem z IS 

SAP (tj. majetkem zaevidovaným ke dni inventarizace). Výsledkem porovnání jsou výstupní sestavy 

(případně soupis chybějících majetků, přebytků)  včetně závěrečné inventarizační sestavy.  
IS FaMa+, resp. soupisy hmotného majetku na čárový kód v jednotlivých místnostech, je každému 

zaměstnanci UP přístupna po přihlášení do portálu UP a zadání patřičných výběrových podmínek.  

 
Pro představu uvádíme několik čísel z inventarizace k 31. 10. 2011:  

 Majetek UP je rozmístěn ve 100 objektech. Z toho 76 budov a rekreačních objektů je ve 

vlastnictví UP, 22 budov je ve vlastnictví fakultní nemocnice a 2 budovy patří dalším 

subjektům. 

 Čárovým kódem je označeno celkem 13.097 místností. 

 Ke dni inventarizace majetku bylo evidováno v IS SAP 117.187 položek majetku 

podléhajících inventarizaci.  

 Z tohoto počtu bylo v letošním roce inventarizováno pomocí čárového kódu 77.369 položek. 

Zbývající majetek byl inventarizován v souladu s příkazem kvestora klasicky, tj. 

odsouhlasením dle inventarizačního soupisu.  

 
  V CVT proběhly v souvislosti s inventarizací tyto činnosti:  

 Celkem 155 x proběhl přenos dat ze čteček čárového kódu. 

 Bylo vytištěno celkem 25.413 listů výstupních sestav.  

 Od inventarizace v roce 2010 bylo na CVT ke dni letošní inventarizace vytištěno pro součásti 

UP 10.530 štítků s čárovým kódem na majetek (na nový majetek nebo jako náhrada za štítky 

poškozené) a 317 čárových kódů místností.  
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