
ZMĚNY VE VÝKAZU PAP OD 1. 1. 2022 

 

Od 1. 1. 2022 dochází ke změnám ve výkazu PAP spočívajícím především v: 

• Sjednocení vykazování transferů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie 

• Zrušení analytického členění účtu Kulturní předměty 

• Zrušení některých typů změn v Částech IV až VIII výkazu PAP 

• Zrušení Části IX a Části XVII výkazu PAP 

 

POPIS ZMĚN PODLE JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ VÝKAZU PAP 

 

Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech 

Zrušení analytického členění u rozvahových účtů 032, 346, 347, 349, 373, 374, 388, 389, 471 

a 472. 

U účtu 345 zrušení analytik 03, 04 a ponechání analytik 01 – závazky z dávek sociálního 

zabezpečení a 09 – ostatní. 

U investičních transferů s předpokládaným spolufinancováním z EU se na položce 40340302 

vykáže pouze podíl financovaný z EU, národní spolufinancování se zachytí na položce 

40340301. Dosud se celková výše přijatého investičního transferu spolufinancovaného z EU 

vykazovala na položce 40340302. 

Z toho vyplývá: 

• U rozvahových účtů 345, 346, 347, 349, 373, 374, 388, 389, 471 a 472 se již nebude 

sledovat rozlišení na investiční/neinvestiční a tuzemské/spolufinancované z EU 

• U rozvahového účtu 403 se v případě transferu s předpokládaným spolufinancováním 

z EU naopak nově rozliší národní spolufinancování (40340301) a podíl financovaný 

z EU (40340302). Dle metodické odpovědi z Ministerstva financí účetní jednotky 

identifikují k 1. 1. 2022 na položce PAP 40340302 časově dosud nerozlišenou 

tuzemskou část přijatého investičního transferu spolufinancovaného z EU/FM, kterou 

nově vykážou na položce 40340301, a dále budou postupovat již standardním postupem 

v souladu s ČÚS. 

Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost 

Beze změny. 

Část III: Vybrané výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost  

Beze změny. 

Část IV: DNM a DHM – typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů 

Zrušení typů změn 404, 405, 419, 433, 461, 469, 483. 

Z toho vyplývá: 



• Zařazení nového DDNM a DDHM nabytého za úplatu (nákupem) – u účtů 018 a 028 

bude typ změny 402 

• Vyřazení majetku likvidací (včetně zmařené investice) – typ změny 470 

• Inventarizační rozdíly, vnitroorganizační přesuny – typy změn 420 a 470 

Část V: Zásoby – typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů 

Zrušení typů změn 519, 533, 534, 561, 569, 583, 584. 

Z toho vyplývá: 

• Vyřazení zásob likvidací – typ změny 570 

• Inventarizační rozdíly, vnitroorganizační přesuny, změna stavu zásob – typy změn 520 

a 570 

Část VI: Pohledávky – typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů  

Zrušení typů změn 606, 619, 633, 656, 666, 669, 683. 

Z toho vyplývá: 

• Úplatné nabytí postoupením – typ změny 620 

• Úplatné postoupení, vyřazení ostatní (jednostranné zrušení pohledávky vůči 

dlužníkovi) – typ změny 670 

• Inventarizační rozdíly, vnitroorganizační přesuny – typy změn 620 a 670 

Část VII: Závazky – typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů 

Zrušení typů změn 719, 733, 769, 783. 

Z toho vyplývá: 

• Inventarizační rozdíly, vnitroorganizační přesuny – typy změn 720 a 770 

Část VIII: Ostatní aktiva – typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů  

Zrušení typů změn 819, 833, 866, 869, 883. 

Z toho vyplývá: 

• Vyřazení ostatní (jednostranné zrušení stavu finančního aktiva vůči dlužníkovi) – typ 

změny 870 

• Inventarizační rozdíly, vnitroorganizační přesuny – typy změn 820 a 870 

Část IX: Jmění účetní jednotky – typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových 

účtů  

Zrušena. 

Části X až XVI 

Beze změny. 

Část XVII: Vysvětlení významných částek 

Zrušena. 


