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Pomocný analytický přehled:
od 1. 1. 2013 povinnost pro další stovky organizací!
Kromě dosud povinně vedeného účetnictví se v rámci reformy veřejných
financí nově stanovuje povinnost vybraných účetních jednotek vést a účtovat
o tzv. Pomocný analytický účet (PAP). Při nesplnění této povinnosti hrozí
účetním jednotkám podle § 37a zákona o účetnictví pokuty!
Povinnost předávat údaje k PAP vyplývá z obecných ustanovení Zákona o účetnictví 563/1991 Sb.,
zejména § 4, který zmocňuje Ministerstvo financí České republiky k vydání prováděcích právních
předpisů.
Od 1. 1. 2013 bude rozšířen okruh účetních jednotek, které budou povinny rozšířit o účtování
o PAP svoje účetnictví o obce nad 1500 obyvatel a příspěvkové organizace s aktivy přesahujícími
20 mil. Kč.
Jde o velmi komplikovanou záležitost, která vyžaduje detailní seznámení s prováděcími vyhláškami
a jejich přílohami. Ve vybraných účetních jednotkách se dotýká i nutných změn v organizaci práce
a získávání podkladů pro vedení účetnictví PAP.
Konkrétní výčet účetních jednotek stanoví § 3a vyhlášky 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 účetních záznamů.
Kdo musí účtovat o PAP?
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ANO je‐li k 1. 1. 2011
≥ 3.000* obyvatel

2013
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ANO je‐li k 1. 1. 2012
≥ 1.500* obyvatel

2014

ANO

NE

ANO je‐li k 1. 1. 2013
≥ 1.000* obyvatel

obec

příspěvková zřizovaná ÚSC
ANO, je‐li úhrn aktiv netto
k 31. 12. 2010 nebo k 30. 09. 2011
>100.000.000 Kč
ANO, je‐li úhrn aktiv netto
k 31. 12. 2011 nebo k 31. 12. 2012
> 20.000.000 Kč
ANO, je‐li úhrn aktiv netto
k 31. 12. 2012 nebo k 31. 12. 2013
> 10.000.000 Kč

* počet obyvatel zveřejněný Českým statistickým úřadem na počátku bezprostředně předcházejícího účetního období

Cílem školení společnosti GORDIC je informovat o všech legislativních ustanoveních prováděcích
vyhlášek, dále o metodice, kterou firma stanovila pro vedení tohoto účetnictví, a v závěrečné fázi
i o proškolení nastavení a používání konkrétních aplikačních modulů.
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