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Výkaz PAP – pomocný analytický přehled 

 

A. Rozdělení počátečních stavů (pomocný analytický přehled). 

Podle přechodných ustanovení vyhlášky pro výkaz PAP není třeba mít ve výkazu  PAP nasazeny počáteční stavy 

podle členění PAP za druhé a třetí čtvrtletí.  Lze je nasadit až po inventurách roku2012. 

Systém KEO-Účetnictví však již ve verzi 7.95 umožňuje uživatelům rozdělit počáteční stavy dle jednotlivých PAP 

pomocných analytických účtů. 

Postup: 

V deníku „991-Počáteční stavy“ přibyly nové funkce: 

- Pomocí klávesy CTRL F10 lze daný řádek počátečních stavů v samostatném okně rozdělit dle PAP 

členění. A to včetně možnosti zadávání IČO aktiv a pasiv. 

- Při opuštění deníku počátečních stavů se provádí kontrola na správnost a úplnost rozdělení 

počátečních stavů dle PAP členění. 

- Pomocí kláves Shift F6 a nabídky č. “7 . Opis dokladů pro PAP“ lze opsat počáteční stavy rozděleny 

podle PAP členění. 

 

 

B. Zpracování a odeslání PAP výkazů 

Zpracování a odeslání PAP výkazů je řešeno v nabídce: 

5. Účetní a finanční výkazy 

7. PAP – pomocný analytický přehled 

 

a) Doplnění komentáře k výkazu 

V průběhu zpracování PAP výkazu je možné k výkazu zapsat komentář. Komentář je ukládán do souboru 

textových informací (viz číselník Cis3Uc40) pro zpracování následujícího období. Z tohoto číselníku jej lze převzít 

pomocí klávesy „F4“. Komentář je poté zapsán do výsledného xml souboru „CV30 souhrn“. 

 

b) Výstup XML souborů 

 Výsledkem zpracování výkazu PAP je vytvoření 5 datových XML souborů. Jednotlivé soubory obsahují: 

CV30 souhrn - část I. až IX. 

CV31  - část X. 

CV32  - část XI. 

CV33  - část XII. 

CV34  - část XIII. 

Těchto pět XML souborů se odesílá pomocí programu ALISUIS přímo na CSÚIS pomocí nabídky: 

A. Export XML přímo na CSÚIS 

nebo předávat (internetovou poštou) na krajský úřad pomocí nabídky: 

B. Export XML  (nezašifrované) 

 

c) Tiskový výstup 

Současně je vytvářen i tiskový opis vystupujících dat. Tiskový výstup je členěn po jednotlivých částech výkazu 

PAP. Tento výstup se nepředává! 
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