ZAHRNUTÍ ÚČETNÍCH JEDNOTEK DO ÚČETNÍ KONSOLIDACE V ROCE 2018
Účetní
jednotka

Seznam

Nepředává
Příspěvková (PO není
organizace spravující
jednotkou).

Dobrovolný
svazek
obcí

Obec

Výkaz PAP

X

Předává
ve stavu k
31. 12. 2017,
a to do
15. 1. 2018.

X

Předává
ve stavu k
31. 12. 2017,
a to do
15. 1. 2018
(předávají
všechny obce
bez ohledu na
počet
obyvatel).

Předává pouze
obec, jejíž počet
obyvatel je na
počátku
bezprostředně
předcházejícího
účetního období
v rozmezí 3 000
až 9 999 (§ 3a
odst. 2 písm. c)
technické
vyhlášky).

Rozšířený výkaz
PAP
Předává, splní-li
podmínky pro
předávání výkazu
PAP. Ty jsou
uvedeny v § 3a
odst. 2 písm. d)
technické
vyhlášky: aktiva
celkem (netto)
přesahují zároveň
ve dvou
bezprostředně
předcházejících
účetních obdobích
výši 100 mil. Kč.

X

Předává pouze
obec, jejíž počet
obyvatel je na
počátku
bezprostředně
předcházejícího
účetního období
roven nebo vyšší
než 10 000 (§ 3a
odst. 3 technické
vyhlášky).

Výkaz PKP

X

Předává ve stavu
k 31. 12. 2017,
a to do 31. 7.
2018, pokud splní
kritéria daná § 10
odst. 2
konsolidační
vyhlášky.

X

Zahrnutí
do účetní
konsolidace

Od 1. 1. 2016.

Od 1. 1. 2015.

Od 1. 1. 2015.

Od 1. 1. 2016

Majetková
účast

Nepředává
(majetková
účast není
spravující
jednotkou).

X

X

Předává ve stavu
k 31. 12. 2017,
a to do 31. 7.
2018, pokud je
zahrnuta do účetní
konsolidace.

Na základě § 5,
§ 6 nebo § 7
konsolidační
vyhlášky a
zároveň nutnost
splnění kritérií
daných
§ 9 konsolidační
vyhlášky.

Pozn.:
Vyhl. č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu)
Vyhl. č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního
systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška
o účetních záznamech).

VÝKAZ PAP A ROZŠÍŘENÝ VÝKAZ PAP V ROCE 2018

KDO V ROCE 2018 PŘEDÁVÁ VÝKAZ PAP
 Obec, jejíž počet obyvatel zveřejněný Českým statistickým úřadem (ČSÚ) byl
k 1. 1. 2017 od 3 000 do 9 999.
 Pokud obec v účetním období naplní podmínky pro předávání PAP a v následujícím
účetním období tyto podmínky nesplní, může ukončit předávání PAP nejdříve
po uplynutí tří po sobě jdoucích účetních obdobích, ve kterých PAP předávala
(§ 3a odst. 6 technické vyhlášky).
VÝKAZ PAP
Výkaz PAP týkající se obcí s počtem obyvatel od 3 000 do 9 999 zahrnuje Části I až XIII.
KDO V ROCE 2018 PŘEDÁVÁ ROZŠÍŘENÝ VÝKAZ PAP
 Obec, jejíž počet obyvatel zveřejněný Českým statistickým úřadem (ČSÚ) byl
k 1. 1. 2017 roven nebo vyšší než 10 000.
 Příspěvková organizace, jejíž aktiva celkem (netto) přesahují k 31. 12. 2016
a zároveň k 31. 12. 2017 výši 100 mil. Kč.
 Příspěvková organizace, která tyto podmínky nesplňuje, výkaz PAP ani rozšířený
výkaz PAP nepředává, do účetní konsolidace je zahrnuta na základě předaných
účetních výkazů.
 Pokud obec nebo příspěvková organizace v účetním období naplní podmínky
pro předávání PAP a v následujícím účetním období tyto podmínky nesplní, může
ukončit předávání PAP nejdříve po uplynutí tří po sobě jdoucích účetních
obdobích, ve kterých účetní jednotka PAP předávala (§ 3a odst. 6 technické
vyhlášky).
ROZŠÍŘENÝ VÝKAZ PAP
Rozšířený výkaz PAP zahrnuje Části I až XVII.
Oproti výkazu PAP zahrnuje navíc:
1. Části XIV až XVII výkazu PAP v případě obcí,
Části XV až XVII výkazu PAP v případě příspěvkových organizací.
2. Sledování a vykazování partnerů označených symbolem P2X.

K 1. 1. 2018 NEDOCHÁZÍ K ŽÁDNÝM ZMĚNÁM VE VÝKAZU PAP
A ROZŠÍŘENÉM VÝKAZU PAP

