
Nové zásadní kontroly pro partnery P20, P21 a P22 a vykazování IČ a zástupných symbolů 

v Pomocném analytickém přehledu 

Nové zásadní kontroly pro partnery P20, P21 a P22 

Pro účely zpracování výkazu Pomocného analytického přehledu (PAP) byla v rámci centrálního 

systému účetních informací státu (CSÚIS) uvolněna aktualizace dokumentu popisu všech kontrolních 

vazeb (včetně již dříve zveřejněných kontrolních vazeb), které jsou v současné době nastaveny v 

CSÚIS. 

Novými zásadními kontrolami pro výkaz PAP platnými pro 1. čtvrtletí je kontrola položky PAP 

označených partnerem P20, P21 a P22 v Částech I, II a III PAP, jejíž hodnota se musí rovnat součtu 

hodnot vykázaných na této položce po partnerech v Částech X a XI PAP. Kontroly vychází ze současné 

Metodiky tvorby PAP, kdy je nutné minimálně vykázat identifikátor „444“ při splnění podmínek 

daných metodikou. 

Tyto nové kontroly platí pouze pro vybrané účetní jednotky předávající údaje pro účely sestavení 

účetních výkazů za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu v rámci PAP. Za účetní 

období roku 2015 tyto nové kontroly neplatí pro příspěvkové organizace a v případě obcí tyto nové 

kontroly neplatí pro obce, jejichž počet obyvatel zveřejněný Českým statistickým úřadem byl na 

počátku bezprostředně předcházejícího účetního období menší než 10 000. 

Každý příchozí výkaz do CSÚIS je těmito vazbami automaticky prověřen a zasilatel je informován 

formou zprávy. Výkaz, u kterého některá kontrolní vazba skončí s chybou, je nutno opravit a znovu 

zaslat do CSÚIS. 

Vykazování IČ a zástupných symbolů 

Ve všech částech výkazu PAP bylo v XSD balíčku 27 sjednoceno vykazování partnerů uváděním IČ ve 

stejném formátu, jako u všech ostatních výkazů CSÚIS. Tento formát je standardizován ve slovníku 

datových prvků informačních systémů státní správy (ISDP ISVS) a vyžaduje uvedení IČ s uvedením 

osmi číslic. 

V případě uvádění IČ, která mají menší délku než osm číslic, je nutné tuto hodnotu doplnit úvodními 

nulami, např. “00001234”. Stejným způsobem je nutné doplnit úvodními nulami i speciální hodnoty 

zástupných kódů, které je možno použít dle Metodiky tvorby PAP (symboly 111, 222, 333, 444 a 555), 

tedy např. “00000222”. 


