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1.  SEPA END DAY 
 

1.1  Krátka história a stav SEPA 

Prechod na SEPA / IBAN bol umožnený už od 1.2.2014, avšak od 1.2.2016 sa stal povinným pre všetkých 
účastníkov platobného styku. Na túto skutočnosť upozorňovali banky už od leta 2015 a vyzývali svojich 
klientov k tomu, aby aktualizovali svoj účtovný program tak, aby mali aj zo strany účtovných programov 
plnú podporu a kompatibilitu s platobným systémom SEPA. 
Dôležitým prvkom úplného prechodu na SEPA / IBAN bolo ukončenie možnosti používať bankové účty v 

klasickej forme (BBAN). Preto aj najdôležitejšou súčasťou všetkých úprav v programoch FENIX pre 
podporu SEPA / IBAN bola zmena v základnej identifikácii obchodných partnerov, ktorá bola doteraz 
postavená na používaní skutočných alebo fiktívnych bankových účtov v klasickej forme. Nový číselník 
obchodných partnerov už na identifikáciu obchodného partnera nepoužíva číslo bankového účtu, ale nový 
jedinečný identifikátor, ktorý sa podľa zadania užívateľa vytvoril pri prvej inštalácii verzie podporujúcej 
SEPA / IBAN. 
Všetci používatelia systému FENIX začiatkom roka 2016 s menšími alebo väčšími problémami prešli na 
používanie nového číselníka obchodných partnerov. Práca s týmto číselníkom sa v priebehu roka potupne 
upravovala podľa postrehov samotných užívateľov. 
Značné komplikácie však nastali po 1.2.2016 z dôvodu, že banky spravila ihneď zrušili možnosť podávať 
príkazu na úhradu v „starých“ formátoch ale na prijímanie SEPA príkazov ešte neboli dôkladne pripravené. 
V priebehu roka boli často menené formálne požiadavky na formu a obsah príkazov, mnohokrát 
protichodne, čo spôsobilo dosť problémov v realizácii platobného styku. Ku koncu roku je možné 
konštatovať, že po mnohých zmenách sú pravidlá pre podávanie SEPA príkazov na úhradu stabilizované, 
avšak takmer pre každú banku inak. Banky sa v tejto časti nedohodli na jednotnom postupe a tak 
v programe je nutnosť podporovať viac rôznych variantov SEPA príkazov. Na druhej strane sa 
Československé banky dohodli na jednotnej forme a obsahu výpisov SEPA, ktoré sú (až na drobné 
odchýlky) zo všetkých bánk rovnaké. 
 
Ako sa naplnila pôvodná idea SEPA? 
 
Platobný styk so zahraničím v rámci SEPA priestoru sa skutočne zjednodušil. 
Jednotnosť príkazov v celom SEPA priestore sa nedosiahla a zrejme ani nedosiahne: jednotnosť sa 
nedosiahla ani len v rámci Slovenska – banky majú rôzne formálne a obsahové kontroly pri preberaní SEPA 
príkazov a rozlišujú medzi „tuzemským“ a „zahraničným“ SEPA príkazom. 
On-line platby: jedna zo základných ideí SEPA, aby platby prebiehali v celom SEPA priestore on-line, sa 
nedosiahla a zrejme nedosiahne iba z dôvodu odporu bánk. Principiálne technické problémy neexistujú. 
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2.  PODSYSTÉM ÚČTOVNÍCTVO 

2.1  Ročná uzávierka 

Pre správne uzatvorenie roka si rozdelíme záverečné operácie na: 

 Účtovné operácie posledného obdobia účtovného roka, ktoré budú účtované v období december 

(resp. posledný mesiac hospodárskeho roka). Sem patrí napríklad zúčtovanie vysporiadania použitia 

koeficientu DPH. 

 Závierkové účtovné operácie, ktoré budú účtované v období ultimum. Sem patrí napríklad 

preúčtovanie zostatkov účtov 111, 131, ..., ročné účtovné korekcie zákaziek, výpočet a zaúčtovanie 

daňovej povinnosti k dani z príjmu a pod. 

 Technické uzávierkové operácie, ktoré budú účtované v období záver. Sem patrí napríklad 

uzatvorenie zostatkov účtov nákladov a výnosov na účet hospodárskeho výsledku (710xx). 

 

Pri uzatváraní roka budeme teda pracovať v systéme 14 účtovných období, a to i v prípade účtovania 

v hospodárskom roku. Jednotlivé obdobia teda budeme číselne a slovne označovať takto: 

 612  december 2016 

 613  ultimum 2016 

 614  záver 2016 

 701  január 2017 

Pri účtovaní v hospodárskom roku namiesto mesiaca december bude posledný mesiac 

hospodárskeho roka a namiesto mesiaca január bude prvý mesiac nasledujúceho hospodárskeho 

roka, teda ak HR bude začínať v júni, tak postupnosť období bude: 

 705  máj 2017 

 713  ultimum 2017 

 714  záver 2017 

 706  jún 2017 



Ročné školenie 2017 UCT 

podpis 

8 

 

2.2  Technický postup ročnej uzávierky 

 

1.  ZAÚČTUJEME VŠETKY DOKLADY PATRIACE DO DECEMBRA 2016. 

Pri účtovaní dokladov v decembri (ale aj v inom mesiaci) môžeme efektívne využiť  možnosť 

poloautomatického účtovania časových rozlíšení. Podpora pre automatický výpočet ČR je 

v zložených účtovných zápisoch a v dokladoch s DPH. (podrobnejší popis je na 

www.compeko.sk, alebo v časti zmien v PS UCT). Pri využití tejto možnosti sa automaticky 

generujú do budúcich období nezaúčtované importy s príslušným preúčtovaním zostatkovej 

časti ČR. 

2.  PREÚČTUJEME NEUPLATNITEĽNÚ DPH.  

Ak organizácia v priebehu roka používala koeficient pre odpočet DPH na vstupe, alebo má na vstupe 

doklady, z ktorých daň odpočítať nemôže alebo doklady, z ktorých odpočítava da pomerne (napr 80% 

načerpaných PHM), tak je možné využiť automatické preúčtovanie neuplatniteľnej DPH. Program 

vypočíta príslušnú časť neuplatniteľnej DPH, ak je to možné, tak nájde doklad, ku ktorému patrí 

a pripraví najvhodnejšiu predkontáciu a nakoniec umožní automaticky pripravený doklad upraviť 

a zaúčtovať. Túto operáciu je samozrejme možné vykonať v ktoromkoľvek mesiaci. 

3.  ZAÚČTUJEME ROČNÉ VYSPORIADANIE DPH. 

Ak organizácia v priebehu roka používala koeficient pre odpočet DPH na vstupe, zaúčtujeme 

účtovné prípady vyplývajúce z ročného vysporiadania DPH. Vytvorením výkazu DPH za 

posledné zdaňovacie obdobie roka 2016 vo voľbe Výkaz DPH s ročným vysporiadaním 

koeficientu, dostávame automaticky i ročné vysporiadanie DPH – popis výpočtu sa tlačí 

v prílohe daňového priznania. 

Do nasledujúceho roka by mali prejsť zostatky na účtoch DPH, ktoré sa týkajú: 

 vysporiadania s daňovým úradom za posledné zdaňovacie obdobie 

 zaevidovaná, ale neuplatnená daň na vstupe, ktorej uplatnenie predpokladáme v 

budúcnosti 

 účet vnútorného zúčtovania DPH 343-990  

 

4.  RIADNE UZATVORÍME SPRACOVANIE ZA DECEMBER 2016. 

 

Uzatvorením spracovania za mesiac december sa program dostane do 13. obdobia (Ultimum), 

v ktorom je potrebné zaúčtovať závierkové účtovné operácie. 

 

5.  ZAÚČTUJEME KURZOVÉ ROZDIELY Z POLOŽIEK SDK. 

Vo voľbe  

ČÍSELNÍKY / Kódovacie tabuľky / Kurzové zisky-straty / Tabuľka pre KR z nového ohodnotenia 

   

nastavíme obsah tabuľky, podľa ktorej sa vykonajú výpočty a predkontácia príslušných 

kurzových rozdielov z nového ohodnotenia pre jednotlivé  otvorené položky v devízovom 

http://www.compeko/
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saldokonte. V súlade s aktuálnymi postupmi účtovania sa nové ohodnotenie neúčtuje k prijatým 

alebo zaplateným preddavkom. Preto by v tabuľke nemali byť tie saldokontné účty, na ktorých 

sa o takýchto preddavkoch účtuje. 

Preveríme, či v číselníku zahraničných mien máme ku každej používanej mene zapísaný kurz 

k 31.12.2016.  

V automatickom mesačnom preúčtovaní využijeme voľbu „Kurzové zisky a straty z nového 

ohodnotenia“. Touto voľbou sa vypočítajú a zaúčtujú kurzové rozdiely k otvoreným položkám 

devízového saldokonta. V procese výpočtu si môžeme určiť, či chceme vyrátať všetky KR 

alebo iba tie, ktoré majú svoju definíciu v tabuľke KR, ďalej si môžeme určiť spôsob tvorby 

čísla dokladu a dátum, ku ktorému sa kurzové rozdiely majú vypočítať. Proces vlastného 

zaúčtovania je rovnaký, ako pri iných mesačných prevodoch.  

 

6.  ZAÚČTUJEME KURZOVÉ ROZDIELY Z ÚČTOV DEVÍZOVEJ HK. 

Vo voľbe  

ČÍSELNÍKY / Kódovacie tabuľky / Kurzové zisky-straty / Tabuľka pre KR z nového ohodnotenia  

 

nastavíme obsah tabuľky, podľa ktorej sa vykonajú výpočty a predkontácia príslušných 

kurzových rozdielov z nového ohodnotenia pre jednotlivé  účty v devízovej hlavnej knihe 

okrem saldokontných účtov.  

Preveríme, či v číselníku zahraničných mien máme ku každej používanej mene zapísaný kurz 

k 31.12.2016. 

V automatickom mesačnom preúčtovaní využijeme voľbu „Kurzové zisky a straty z HKD“. 

Touto voľbou sa vypočítajú a zaúčtujú kurzové rozdiely k jednotlivým účtom vedeným 

v devízovej hlavnej knihe. V procese výpočtu si môžeme určiť, či chceme vyrátať všetky KR 

alebo iba tie, ktoré majú svoju definíciu v tabuľke KR, či chceme KR vyrátať ku všetkým 

účtom, alebo iba k nesaldokontným účtom, ďalej si môžeme určiť spôsob tvorby čísla dokladu a 

dátum, ku ktorému sa kurzové rozdiely majú vypočítať. Proces vlastného zaúčtovania je 

rovnaký, ako pri iných mesačných prevodoch. 

 

7.  KONTROLA ZOSTATKOV VYBRANÝCH ÚČTOV HK. 

Skontrolujeme, napr. Účty 261, 111, 131, 395, …, či majú nulové zostatky. Ak nie, bude 

potrebné vytvoriť a doúčtovať príslušné doklady. Na preúčtovanie zostatkov takýchto účtov 

môžeme využiť bežný spôsob zápisu dokladov, alebo môžeme použiť techniku automatického 

preúčtovania formou „Ročných účtovných prevodov“. Oba spôsoby budú popísané 

v nasledujúcom texte. 

 

8.  NASTAVÍME TABUĽKU PRE ROČNÉ PREVODY. 

Vo voľbe ČÍSELNÍKY/Kódovacie tabuľky/Ročné prevody nastavíme obsah tabuľky, podľa 

ktorej sa vykonajú uzávierkové operácie s konečnými stavmi výsledkových účtov a konečnými 

zostatkami súvahových účtov v zmysle smernice pre ročnú uzávierku. Nastavenie tabuľky môže 

byť nasledovné: 
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Fáza Krok Úč. zdr. Úč. Cieľ MD/DAL 

1 1 111* 119* MD ak zost.>0 

1 2 111* 326*,476* DAL ak zost.<0 

2 1 395* 5*** MD ak zost.>0 

2 2 395* 5*** DAL ak zost.<0 

3 1 50 71010 MD 

3 2 51 71010 MD 

3 3 52 71010 MD 

3 4 53 71010 MD 

3 5 54 71010 MD 

3 6 55 71010 MD 

3 7 60 71010 DAL 

3 8 61 71010 DAL 

3 9 62 71010 DAL 

3 10 63 71010 DAL 

3 11 64 71010 DAL 

3 12 65 71010 DAL 

3 13 56 71020 MD 

3 14 57 71020 MD 

3 15 66 71020 DAL 

3 16 67 71020 DAL 

3 17 58 71030 MD 

3 18 68 71030 DAL 

4 1 591 71010 MD 

4 2 592 71010 MD 

4 3 593 71010 MD 

4 4 594 71010 MD 

4 5 595 71010 MD 

4 6 596 71010 MD 

4 7 597 71010 MD 

4 8 598 71020 MD 

4 9 697 71010 DAL 

4 10 698 71020 DAL 

5 1 599 71099 MD 

5 2 699 71099 DAL 

6 1 3431 343990  

6 2 3432 343990  

6 3 3435 343990  

6 4 3436 343990 MD 

6 5 3437 343990 DAL 

6 6 3438 343990  

6 7 78 799  

6 8 791 799  

6 9 792 799  

6 10 797 799  

6 11 798 799  

* Účty by mali byť v príslušnej analytickej evidencii 
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Vo fáze 1 a 2 sú uvedené príklady pre zadefinovanie spôsobu preúčtovania zostatkov vybraných 

súvahových účtov. Tieto záznamy budeme do tabuľky zapisovať iba vtedy,  ak nebudeme tieto 

operácie účtovať formou jednoduchých účtovných zápisov (výhody pozri v ďalšom texte), ale 

využijeme na ich účtovanie automatické generovanie dokladov. Postup je rovnaký, ako pri 

automatických ročných prevodoch v období záver. 

Definície vo fázach 3, 4, 5 a 6 sa týkajú technického uzatvorenia účtov, a budú použité až 

v období záver. 

 

9.  PREÚČTOVANIE Z DÔVODU ZARADENIA DO MIKRO ÚJ. 

Ak účtovná jednotka vyhovuje kritériám zaradenia do Mikro účtovnej jednotky a chce využiť 

možnosť jednoduchšieho účtovania, potom je možné najneskôr v tomto období preúčtovať 

zostatky tých účtov, ktoré nemusí Mikro ÚJ viesť na iné účty. Tento postup následne 

zjednoduší individuálnu úpravu všeobecných účtovných výkazov (viď ďalší text – závierkové 

výkazy). 

 

10.  ZAÚČTUJEME UZÁVIERKOVÉ ÚČTOVNÉ PRÍPADY. 

 účtovné prípady na účtoch, ktoré nesmú mať zostatok (napr. preúčtovanie zostatku účtov 

111 a 131) 

 úprava výnosov zo zákazky alebo rezerva na stratu zákazky (k tejto téme je možné nájsť 

materiály na www.compeko.sk v materiáloch zo školení z minulých rokov alebo v časti 

„Podpora (FAQ)“ ) 

 inventarizačné rozdiely 

 opravné položky a rezervy 

 

Ak budeme účtovať formou jednoduchých účtovných zápisov, pri zaúčtovaní nám dá program 

možnosť vytvoriť k zaúčtovanej  dávke storno v nasledujúcom období (január 2017 – dávka sa 

vygeneruje s opačnými = mínusovými hodnotami). To sa dá využiť vtedy, ak interná smernica 

umožní alebo uloží taký postup účtovania, v ktorom sa korekcie vykonané pri účtovnej 

uzávierke zrušia prvým dokladom nasledujúceho účtovného roka. Netýka sa to kurzových 

rozdielov, ktoré sú podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov súčasťou výsledku 

hospodárenia, ak daňovník písomne neoznámi DÚ, že KR uplatňovať nechce. 

 

11.  UPRAVÍME HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK NA ZÁKLAD DANE 

A VYPOČÍTAME DAŇOVÚ POVINNOSŤ. 

Na základe údajov z účtovníctva vypočítame výsledok hospodárenia ako rozdiel medzi výnosmi 

a nákladmi (okrem účtovej triedy 59* a 69*). Výsledok hospodárenia upravíme mimo sústavy 

účtovníctva na základ dane (daňovú stratu) v zmysle zákona o dani z príjmov 595/2003 v znení 

neskorších predpisov. Jednou z pomôcok pri úprave výsledku hospodárenia môže byť aj zostava 

„Oprava základu DP“, ktorá z prvotných účtovných údajov a z údajov saldokonta poskytne 

údaje potrebné pre úpravu základu dane pri vybraných neuhradených, alebo dodatočne 

uhradených nákladoch / výnosoch. Výpočet korekcií sa vykonáva podľa kódovacej tabuľky 

„Oprava základu dane“. Novelou zákona o dani z príjmov sa rozširuje okruh nákladov, ktoré sa 

stávajú daňovými výdavkami až po zaplatení, a preto je potrebné upraviť tabuľku pre opravu 

základu dane podľa skutočnej potreby v účtovnej jednotke. 

 

http://www.compeko.sk/
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12.  VYPOČÍTAME A ZAÚČTUJEME DAŇOVÚ POVINNOSŤ. 

V zmysle smernice k ročnej účtovnej uzávierke sa daňová povinnosť vypočíta podľa zákona 

o daniach z príjmov a  zaúčtuje sa nasledovne: 

1. splatná daň z príjmov bežnej činnosti na ťarchu účtu 591, splatná daň z mimoriadnej 

činnosti na ťarchu účtu 593, obe súvzťažne v prospech účtu 341 (daň z príjmov). 

2. odložená daň z príjmov bežnej činnosti na ťarchu účtu 592 a v prospech účtu 481 (resp. 

v prospech účtu 592 a na ťarchu účtu 481, ak ide o daňovú pohľadávku). V prípade, že 

ide o odloženú daň s dopadom na vlastné imanie, použijú sa účty 428 – Nerozdelený 

zisk minulých rokov, alebo 429 – Neuhradená strata minulých rokov. 

 

13.  VYTLAČÍME UZÁVIERKOVÉ ZOSTAVY. 

Vo voľbe Tlač si vyberieme tlač  tých zostáv, ktoré sú potrebné k uzatvoreniu roka. Všetky 

zostavy však môžeme vytlačiť aj dodatočne po prechode do nasledujúcich období.  

Pre závierku roka 2016 používame rovnaké výkazy ako v minulom roku, t.j. jeden výkaz 

„Účtovná závierka“, ktorý v sebe obsahuje súvahu, výsledovku a poznámky ako samostatnú 

povinnú prílohu. Tento výkaz má výrazne inú štruktúru pre Mikro účtovnú jednotu a Ostatné 

účtovné jednotky.  Vo výkaze pre ostatné účtovné jednotky (UZPOD) od roku 2015 máme 

povinnosť vyznačiť, či ide o malú alebo veľkú ÚJ. 

Poznámky majú oproti predchádzajúcemu roku iba zopár drobných zmien. Technika ich 

vytvorenia je nezmenená a je popísaná v samostatnej kapitole. Znamená to, že opäť využívame 

na základe uzatvorenej zmluvy s firmou EQUILIBRIS, špeciálnu verziu poznámok EQLIBIRS 

s prepojením s programom UCT. 

Keďže výkaz ÚZ je povinnosť podať elektronicky, program dáva možnosť po vyhotovení 

výkazu ÚZ priamo tento podať cez portál FSSR alebo cez program eDane. Tento výkaz je na 

portáli možné po kontrolách uložiť ako „rozpracovaný“ a po vytvorení poznámok tieto k nemu 

„priložiť“ a takto ho ako celok podať a tým si splniť povinnosť vložiť svoju uzávierku do 

zbierky uzávierok. 

 

Vo voľbe Uzávierky/Tlačové zostavy/Hlavné knihy/Hlavná kniha ADS  je možné vytlačiť 

podklad k výkazu CASH FLOW, ak bolo v priebehu účtovného obdobia na analytiky ADS  

účtované. 

 

14.  RIADNE UZATVORÍME SPRACOVANIE ZA ULTIMUM 2016. 

 

Uzatvorením spracovania za ultimum sa program dostane do 14. obdobia (záver), v ktorom je 

možné vykonať iba technické účtovné operácie súvisiace s ročnou uzávierkou. 

 

15.  ZREALIZUJEME ROČNÉ PREVODY - FÁZA 3. 

Z menu Uzávierky vyberieme voľbu Ročné účtovné prevody a ďalej zvolíme fázu 3. Touto 

operáciou sa vykoná činnosť nadefinovaná vo fáze 3, teda uzatvorenie výsledkových účtov na 

účet 710xx. Ročné prevody je možné realizovať priamymi automatickými úpravami v hlavnej 

knihe (hlavných knihách), alebo vygenerovaním a zaúčtovaním účtovného dokladu na 

realizáciu ročných prevodov. Ak nie je vážny dôvod na realizáciu prevodov priamymi 

automatickými úpravami, zrealizujeme RUP vygenerovaním a zaúčtovaním dokladu. Ak sa 

v organizácii pracuje i s devízovou hlavnou knihou, prevody sa vykonajú v oboch hlavných 

knihách súčasne. 
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16.  ZREALIZUJEME ROČNÉ PREVODY FÁZA 4. 

Z menu Uzávierky vyberieme voľbu Ročné účtovné prevody a ďalej zvolíme fázu 4. Touto 

operáciou sa vykoná uzatvorenie daňových účtov na účet 710xx. Opäť môžeme prevody 

realizovať priamymi automatickými úpravami v HK/HKD alebo vygenerovaním a zaúčtovaním 

dokladu k RUP. 

 

17.  ZREALIZUJEME ROČNÉ PREVODY FÁZA 5. 

Tieto prevody realizujeme iba vtedy, ak sme v priebehu roka účtovali o vnútropodnikových 

nákladoch a výnosoch na účtoch 599 a 699. 

Z menu Uzávierky vyberieme voľbu Ročné účtovné prevody a ďalej zvolíme fázu 5. Touto 

operáciou sa vykoná uzatvorenie účtov vnútropodnikového účtovania na špeciálny účet 71099. 

Opäť môžeme prevody realizovať priamymi automatickými úpravami v HK/HKD alebo 

vygenerovaním a zaúčtovaním dokladu k RUP. Po tomto prevode musí byť zostatok účtu 71099 

rovný nule, inak je potrebné nájsť chybu v účtovaní na účtoch 599 a 699, chybu opraviť 

a následne opraviť aj zostatok účtu 71099. 

 

18.  ZREALIZUJEME ROČNÉ PREVODY FÁZA 6. 

Z menu Uzávierky vyberieme voľbu Ročné účtovné prevody a ďalej zvolíme fázu 6. Touto 

operáciou sa vykoná uzatvorenie primárnych účtov DPH na účet vnútorného zúčtovania DPH 

343990 a uzatvorenie účtov základov DPH na technický súvzťažný účet 799. Opäť môžeme 

prevody realizovať priamymi automatickými úpravami v HK/HKD alebo vygenerovaním 

a zaúčtovaním dokladu k RUP. 

 

Ak je potrebné v zmysle metodiky vykonať ďalšie prevody, ktoré sa nedali definovať 

tabuľkovo, zrealizujeme ich účtovným spôsobom formou jednoduchých alebo zložitých 

účtovných zápisov. 

 

19.  ZAPÍŠEME PREVODOVÝ MÔSTIK. 

Pre naplnenie prevodového môstika zvolíme voľby 

  Číselníky/kódovacie tabuľky/prevodový môstik/účty 

 

Táto časť prevodového môstika sa využije na zmenu účtov v Hlavnej knihe prípadne Devízovej 

hlavnej knihe a v súboroch saldokonta v procese uzatvorenia HK za „staré“ obdobie a otvorenia 

HK za „nové“ obdobie. Druhá časť - prevodový môstik stredísk - sa  využije iba na zmenu čísla 

strediska v hlavnej knihe a devízovej hlavnej knihe v tom istom procese. 

 

Príklad niektorých častí prevodového môstika pre rok 2016 je 

 
OPIS PREVODOVÉHO MÔSTIKA - ÚČTY 
=============================== 
Organizácia : DEMO-TEST 
Dátum tlače : 17.01.2017 23:16:30 
------------------------- 
PÔVODNÝ ÚČET NOVÝ ÚČET 
------------------------- 
71010        43110 
71020        43110 
------------------------- 
Vyhotovil : Test TEST 
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20.  UKONČÍME ROČNÉ SPRACOVANIE. 

 

Z menu Uzávierky zvolíme Ukončenie ročného spracovania.  V tejto operácii sa okrem 

bežných krokov vykoná i zmena  účtov (a stredísk) podľa zapísaného prevodového môstika.  

Pred týmto prevodom sa vytlačí účtovný doklad o uzatvorení  účtov hlavnej knihy na záverečný 

účet súvahový (702). Po vykonaní  všetkých uzávierkových činností (archivácia dát, kompresia 

súborov,...) sa program nastaví do obdobia Január 2017. 

 

21.  UPRAVÍME POČIATOČNÉ STAVY. 

Vo voľbe Vstup dát/Počiatočné stavy/PS Hlavnej knihy prekontrolujeme a prípadne zmeníme 

počiatočné stavy v Hlavnej knihe, Devízovej hlavnej knihe a saldokontách. Po správnom 

nastavení  počiatočných stavov v Hlavnej knihe môžeme vytlačiť otvárací doklad hlavnej knihy 

- zaúčtovanie počiatočných stavov. Túto  operáciu môžeme vykonať i vtedy, ak už sme 

zaúčtovali doklady bežného roka. Program automaticky opraví konečné zostatky účtov, na 

ktorých došlo ku zmene počiatočného stavu. Pri opravách počiatočných stavov program 

kontroluje bilančnú kontinuitu (vyváženosť  počiatočnej súvahy). Na nevyváženosť upozorní, 

ale dovolí pracovať ďalej. V tomto režime vytlačíme i účtovný doklad  o zaúčtovaní 

počiatočných stavov účtov hlavnej knihy oproti účtu 701. Ak budeme využívať možnosť 

evidencie operácií  vo valutových pokladniach alebo na devízových účtoch, zapíšeme alebo 

prekontrolujeme počiatočné stavy príslušných účtov podľa jednotlivých cudzích mien 

v devízovej hlavnej knihe. 

 

22.  ZAÚČTUJEME PRIPRAVENÉ DÁVKY 

 Vo voľbe Vstup dát/Import dávok zaúčtujeme dávky, ktoré boli automaticky pripravené 

v procese uzávierky. Spravidla pôjde o storno účtovných prípadov účtovaných v období 

2016/13 alebo o pripravené dávky preúčtovania zostatku časového rozlíšenia pripravené 

z účtovania predošlých období. 

 

 

Tým sú vykonané všetky kroky potrebné k prechodu z roka 2016 do roka 2017 a môžeme 

začať riadne bežné účtovanie roka . 

 

Ak sa využívajú možnosti účtovania v paralelných účtovných obdobiach, je samozrejme možné 

účtovné prípady roka  2017 zaúčtovať i pred vykonaním vyššie uvedených operácií. 
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2.2.1  Technický postup ročnej uzávierky hospodárskeho roka 

Ak sa organizácia rozhodla, že jej hospodársky rok nebude zhodný s kalendárnym rokom, bude 

postup ročnej uzávierky takmer zhodný s predchádzajúcim popisom. Rozdielom bude iba to, že 

namiesto mesiaca december všade treba použiť posledný mesiac hospodárskeho roka 

a namiesto mesiaca január treba všade použiť prvý mesiac hospodárskeho roka. 

 

Technicky sa práca v hospodárskom roku navolí tak, že správne nastavíme hodnotu parametra 

PMHR – Prvý mesiac hospodárskeho roka. Program potom prechádza 

jednotlivými obdobiami tak, že ultimum a záver zaradí medzi posledný a prvý mesiac 

hospodárskeho roka. 

 

Príklad: parameter PMHR nastavíme na hodnotu 10 (prvý mesiac HR je október). Jednotlivé 

účtovné obdobia potom nasledujú po sebe takto: 

 ... 

 August 

 September 

 Ultimum 

 Záver 

 Október 

 November 

 ... 

Ročná uzávierka sa v tomto prípade robí v septembri a cez ultimum a záver sa prejde do 

októbra. 

 

Prechod z kalendárneho roka do hospodárskeho je potrebné formálne robiť tak, že riadne 

vedieme účtovníctvo až do mesiaca, ktorý bude posledným mesiacom pred prechodom do 

hospodárskeho roka. Zmeníme parameter PMHR a vykonáme uzávierku hospodárskeho roka. 

 

 

Príklad: prvým mesiacom hospodárskeho roka má byť október. 

Riadne vedieme účtovníctvo až do obdobia september. Po zaúčtovaní všetkých prípadov 

septembra zmeníme parameter PMHR na hodnotu 10 a podľa predchádzajúceho popisu 

vykonáme všetky kroky riadnej uzávierky v hospodárskom roku. Parameter PMHR už ďalej 

nemeníme. 

 

POZOR!!! 

Nikdy nemeňte parameter pre zmenu hospodárskeho roka 

v obdobiach Ultimum ani Záver. 

 

 

Ak prechod do hospodárskeho roka treba vykonať k inému ako prvému dňu mesiaca, je treba 

vzhľadom na podmienky prevádzky dohodnúť špeciálny režim prechodu. V takom prípade sa 

obráťte na našich konzultantov. 
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2.2.2  Technický postup mimoriadnej uzávierky 

Mimoriadnu uzávierku v programe UCT využijeme vtedy, ak dochádza k likvidácii firmy 

s priamym plným nástupcom, t.j. nová firma preberie do počiatočných stavov svojich účtov 

koncové stavy účtov starej firmy, ale začína s nulovými obratmi (akoby na začiatku roka), alebo 

firma vstupuje do likvidácie, alebo firma prechádza na účtovanie v hospodárskom roku (postup 

pre tento prípad už bol popísaný vyššie). 

 

Na realizáciu mimoriadnej uzávierky vykonáme nasledovné kroky (v príklade predpokladáme, 

že stará firma je rušená k 31.5. a nová vzniká k 1.6., resp. firma vstupuje k 1.6. do likvidácie): 

 

a) v období máj vykonáme riadnu mesačnú uzávierku a prejdeme do  júna 

b) v júni zrealizujeme ročné prevody (rovnako ako pri bežnej ročnej uzávierke v ultime aj 

v závere) 

c) zaúčtujeme operácie mimoriadnej závierky (predpisy daní,...) 

d) vykonáme tretiu fázu ročných prevodov (uzatvorenie účtov 5 a 6) prípadne iné 

e) spustíme Ukončenie ročného spracovania; 

f) program nás upozorní na to, že sme v inom období ako  záver, a preto je možné 

vykonať iba mimoriadnu uzávierku.  Tá prebieha prakticky rovnako ako bežná 

ročná uzávierka, ale na záver program zostáva v tom istom období (jún) 

s vynulovanými ročnými i mesačnými obratmi. Zostatky účtov (konečné stavy) 

presunie program do počiatočných stavov. 

g) Ak dochádza k zmene formy alebo názvu organizácie, v režime Servis/Nástroje/Zmena 

licencie zadáme údaje nového inštalačného kľúča (názov novej organizácie i jej 

aktivačný a kontrolný kľúč). 

 

Ak je potrebné vykonať mimoriadnu uzávierku v strede mesiaca (napr. k 12. júnu), 

postupujeme takto: 

 v mesiaci jún riadne zaúčtujeme všetky účtovné prípady „starej“ organizácie 

 vytlačíme všetky zostavy, ktoré by sme mohli potrebovať 

 zrealizujeme ročné prevody (rovnako ako pri normálnej  ročnej uzávierke) 

 zaúčtujeme operácie mimoriadnej závierky (predpisy daní,...) 

 vykonáme tretí krok ročných prevodov 

 spustíme Ukončenie ročného spracovania 

 ak by sme potrebovali niektoré údaje, ktoré sú za prechodový mesiac súčtom starej a novej 

organizácie, tie je možné získať iba „ručne“ (v programe nie je možné uchovávať a 

spracovávať dve rôzne sady údajov toho istého obdobia). 

 

Tým sme zabezpečili plný prechod do novej organizácie s prebratím počiatočných stavov 

z koncových stavov starej organizácie. Samozrejme bezo zmeny sú všetky číselníky. 
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2.3  DPH – Ročné vysporiadanie koeficientu 

Podľa zákona o DPH (222/2004 Z.z.) §50 ods.(4) a (5) je platiteľ, ktorý v priebehu roka používal 

koeficient, povinný vysporiadať jeho použitie v poslednom zdaňovacom období kalendárneho 

alebo hospodárskeho roka na ťarchu alebo v prospech štátneho rozpočtu, a to spôsobom 

uvedeným v zákone. Pre naplnenie tohto ustanovenia je potrebné využiť voľbu Výkaz DPH 

s ročným vysporiadaním koeficientu (Uzávierky / Tlač mesačných zostáv / Zostavy DPH). Táto 

možnosť sa využíva pre koncoročné vysporiadanie koeficientu, či už ide o účtovné obdobie: 

 

 december (ak účtovným obdobím je kalendárny rok) 

 posledný mesiac hospodárskeho roka (ak účtovným obdobím je hospodársky rok) 

 iný mesiac (ak organizácia prestáva byť platiteľom DPH) 

 

Po potvrdení voľby dostaneme príslušné priznanie k DPH (štvrťročné alebo mesačné) s ročným 

koeficientom  a dorovnaním odpočtu DPH za celý rok. Na jeho výpočet program využíva všetky 

údaje z archívu DPH (potrebuje všetky daňové priznania celého roka) a všetky záznamy v EDD 

(v evidencii daňových dokladov – potrebuje všetky záznamy za celý rok na výpočet  ročného 

koeficientu a na určenie všetkých dokladov patriacich do kategórie „C“). 

 

ODPORÚČANÝ POSTUP PRE KONTROLU ROČNÉHO VYSPORIADANIA 

KOEFICIENTU 

Celý proces ročného vysporiadania je značne zložitý a je závislý od správnosti veľkého množstva 

údajov. Napriek tomu, že program celé vysporiadanie vypočíta sám, odporúčame vykonať aspoň 

základnú kontrolu správnosti tohto výpočtu. K tomu nám poslúži nasledujúci postup: 

a) Vytlačíme Súpis zdaniteľných plnení – Typ odpočtu K, za obdobie 1-12/2016. Dostaneme 

všetky plnenia, ktoré sa krátili alebo sa mali krátiť koeficientom podľa aktuálneho zákona 

o DPH (222/2004 Z.z.). 

b) Vytlačíme Výkaz DPH s ročným vysporiadaním koeficientu za príslušné zdaňovacie obdobie 

– štvrťrok / mesiac (za december, posledný mesiac hospodárskeho roka, posledný mesiac pred 

zrušením registrácie). Na poslednej strane máme rozpísaný sumár za koeficientové  plnenia 

(daň na vstupe – kategória „C“), ročný koeficient zaokrúhlený na dve desatinné miesta nahor 

a rozdiel medzi nárokom na odpočítanie a skutočným odpočítaním zo zaevidovaných 

daňových priznaní samostatne podľa sadzieb dane 10 a 20%. 

c) Porovnáme sumu za všetky koeficientové plnenia zo Súpisu zdaniteľných plnení (bod 1.) 

s Daňou celkom v skupine C - stĺpec Daň (na tretej strane ročného vysporiadania podľa bodu 

2.). Hodnoty by sa mali rovnať.  

d) Hodnotu "koeficientových" plnení zo Súpisov zdaniteľných plnení vynásobíme ročným – 

dvojmiestnym koeficientom. Následne porovnáme s Daňou celkom v skupine C - stĺpec 

odpočítanie (na tretej strane ročného vysporiadania podľa bodu 2.). Hodnoty by sa mali 

rovnať. 

e) Zistíme doteraz odpočítanú daň z odovzdaných daňových priznaní a z predbežného priznania 

za 4.Q, resp. 12. mesiac, resp. posledný mesiac, a porovnáme s hodnotou na tretej strane 

výkazu s ročným vysporiadaním koeficientu – Doteraz odpočítaná daň. Hodnoty by mali byť 

rovnaké. 

f) Rozdiel, ktorý dostaneme po odpočítaní súm nároku na odpočet  a skutočne doteraz 

odpočítanej dane – Ročné vysporiadanie odpočítania - je zahrnutá v riadkoch 20 a 21 Výkazu 

DPH a na výkaze ju nie je možné priamo skontrolovať. Riadok 19 starého výkazu, ktorý 

od roku 2005 obsahoval iba ročné vysporiadanie koeficientu, v novom výkaze nemá svojho 

následníka. 
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Pre správny výpočet ročného vysporiadania koeficientu musíme mať všetky výkazy roka 2016 (aj 

opravné a dodatočné) uložené v archíve priznaní. 

 

Po uzávierke DPH si tí, ktorí používajú koeficient, nastavia parameter Spôsob predbežného 

použitia koeficientu na hodnotu A  X.XX podľa výsledku z ročného vysporiadania (x.xx je 

hodnota koeficientu zo všetkých plnení roka 2016 a platí pre rok 2017 pre účely predbežného 

odpočítania dane). Priebežne kumulovaný výpočet (typ „B“) sa od roku 2005 už nepoužíva. 

 

Príklad protokolu k ročnému vysporiadaniu koeficientu: 

 

 
            Riadne daňové priznanie  D P H  -  príloha k zostaveniu              

            =======================================================              

Organizácia    : DEMO-TEST                                         Strana:     2 

Obdobie        : December 2016                            Dátum tlače:16.01.2017 

                                                                       00:33:06 

Výpočet ročného vysporiadania odpočítania dane za obdobie:201601-201612                      

                                                                                             

                                   Zákl.sadzba    odpočítanie    Zníž.sadzba    odpočítanie  

Daň celkom v skupine A                  418.00         418.00           0.00           0.00  

Daň celkom v skupine B                    0.00           0.00           0.00           0.00  

Daň celkom v skupine C                  200.00         194.00           0.00           0.00  

Daň celkom v skupine D                    0.00           0.00           0.00           0.00  

                                 ----------------------------------------------------------  

Celkový nárok na odpočítanie dane                      612.00                          0.00  

Doteraz odpočítaná daň                                 600.00                          0.00  

                                 ----------------------------------------------------------  

Ročné vysporiadanie odpočítania                         12.00                          0.00  

                                 ==========================================================  

                                                                                             

Pre výpočet celkového nároku na odpočítanie dane boli použité doklady z období:              

201601 - 201612                                                                              

                                                                                             

Pre výpočet nároku na odpočítanie dane v skupine C bol použitý nový ročný koeficient         

s hodnotou             0.9700                                                                

                                                                                             

Doteraz odpočítaná daň bola vypočítaná z archivovaných daňových priznaní z období:           

601R,602R,603R,604R,605R,606R,607R,608R,609R,610R,611R,612  

=========================================================================================== 
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2.4  Zostavenie prílohy - poznámok 

V programe je možné pripraviť niektoré údaje do poznámok k ročnej závierke. 

Program umožňuje pripraviť prílohu samostatne pre Mikro účtovné jednotky a pre Ostatné účtovné 

jednotky. Každý variant má iný obsah pripravených dát. 

Program pripraví do príloh tieto údaje: 

 

Trvalé údaje a údaje spoločné pre Mikro ÚJ a Ostatné ÚJ 

program prevezme všetky trvalé údaje, ktoré boli zapísané pre vytvorenie prílohy za predchádzajúci 

rok. Ak tieto údaje program nenájde, použije údaje z parametrov. Všetky trvalé údaje, ktoré budú 

aktualizované, program odloží pre použitie do zostavovania poznámok za nasledujúci rok. Program 

prevezme z Hlavnej knihy a saldokont údaje o podsúvahových účtoch a základnom vekovom členení 

pohľadávok a záväzkov. 

 

Všetky ďalšie údaje sa v programe budú preberať pre zostavenie poznámok iba pre Ostatné (malé a 

veľké) ÚJ. 

Vybrané údaje zo súvahy a výsledovky za 2016 

Program priamo prevezme údaje z výkazov tak, ako boli vytlačené. 

 

Údaje o prehľade zmien vlastného imania 

Program priamo prevezme údaje z vybraných riadkov zo súvahy vytvorenej v ultime vykazovaného 

roka tak, ako boli vytlačené. 

 

Údaje o majetku 

Program pripraví údaje o majetku na základe údajov zo súvahy z ultima vykazovaného roka. 

 

Výkaz Cash flow 

Ak má spoločnosť povinnosť zostaviť aj výkaz Cash Flow a v priebehu roka využívala účtovanie 

s ADS v členení pre výkaz CF, tak program prevezme údaje z CF priamou metódou do súboru pre 

poznámky. 

 

 

V programe je práca s poznámkami vo voľbe: 
Uzávierky / Tlačivá RUZ 
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V súčasnosti sú pripravené poznámky pre Mikro účtovnú jednotku aj ostatné ÚJ.  

 

Základné možnosti pre prípravu údajov prílohy sú v tomto okne: 
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Príprava a aktualizácia údajov sa vykonáva v údajovom okne ... 
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Zozbierané údaje sa vyexportujú do prepracovaného EXCEL súboru na pohodlné doplnenie 

komentárov, korekcií, a pod. Počas ukladania dát môže aplikácia EXCEL zobraziť nasledujúce okno 

 

 
 

Toto okno však spravidla býva zobrazené v neviditeľnej oblasti monitora „za“ inými oknami aplikácií. 

Preto v prípade, že program dlho „nič nerobí“, preverte stláčaním klávesov ALT+TAB, či niekde 

v utajení nečaká toto okno na Vašu odpoveď – „Pokračovať“. Po úspešnom vytvorení poznámok sa 

tieto zobrazia ako EXCELovský dokument ... 
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Po doplnení komentárov a prípadnej korekcii niektorých hodnôt je možné poznámky „vytlačiť“ do 

dokumentu PDF, pričom sa „tlačia“ iba tie strany, ktoré majú obsahovú náplň, resp neboli označené 

ako „skryté“. 

K práci s týmto EXCEL súborom je k dispozícii samostatná obsiahla príručka. 

 

Poznámky sa už nepodávajú samostatne ako samostatný výkaz, ale ako povinná príloha k výkazu 

„Účtovná závierka“. Preto pri voľbe „Podanie poznámok“ program aktivuje prepojenie na portál FSSR 

alebo program eDane s možnosťou podať výkaz „Účtovná závierka“ aj s prílohou alebo, ak výkaz ÚZ 

bol uložený ako „rozpracovaný“, tak k nemu iba poznámky priložiť. 
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 Výber spôsobu podania je nasledujúcom okne: 

 
 

Podanie cez portál aj cez eDane sa vykoná v dvoch krokoch: najprv sa podá výkaz „Účtovná 

závierka“, (ten už musí byť vytvorený v tlači účtovných výkazov) a následne sa k nemu priloží 

povinná príloha napr. v PDF formáte. 

 

Postup pre prípravu a podanie poznámok pre ostatné ÚJ je technicky zhodný, iba pri finalizácii 

EXCEL súboru je potrebné určiť, či sú to poznámky pre malú / Veľkú ÚJ v bunke CD1: 
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2.5  Zmeny v podsystéme UCT 

V tejto časti popíšeme stručne iba najdôležitejšie zmeny v PS UCT, ktoré boli zrealizované v roku 

2016. Vzhľadom na relatívne malý počet zmien v legislatíve boli iniciované najmä finalizáciou 

zavedenia SEPA, drobnými zmenami v oblasti DPH a najmä požiadavkami zo strany používateľov. 

 

2.5.1  Vstupy dát 

 

Pokladničné doklady - export do EXCELu 

V zostave "Pokladničné doklady" je aktivovaná možnosť exportu vybraných pokladničných dokladov 

do EXCEL súboru. Do súboru sa vyberú príslušné účtovné doklady účtované na účtoch 211***. 

 

"Kuk do SDK" v zápise bank. Dokladov 

V zápise bankových dokladov bol odskok ("Kuk") do SDK upravený tak, že z SDK sa pre účel 

dohľadania faktúry vezmú iba údaje DO aktuálneho obdobia a následne sa dohľadáva doklad tak, že 

program sa pokúša dohľadať doklad najprv podľa účtu, COP, CF a presnej sumy bankového prevodu; 

ak sa vhodný doklad nenájde, tak sa hľadá podľa COP,CF a presnej sumy; ďalej podľa CF a presnej 

sumy; ďalej podľa CF a znamienka obratov; ďalej podľa iba presnej sumy a ďalej iba podľa 

znamienka. Pri zobrazení údajov z SDK sa automaticky nastavuje filter na doklady DO aktuálneho 

obdobia. Toto je ale možné zmeniť nastavením parametrov výberu dát. 

 

Import dávky-súvzťažný účet 

Pri importe dávky v režime úpravy importovaných dát je umožnené zobraziť / aktualizovať aj 

súvzťažný účet. Pri jeho zobrazení sa kontroluje jeho správnosť voči UOS v prípade, že je zadaný. 

Rovnako ako pri účte je možný výber účtu z UOS stlačením F2. 

 

 

EPS: import SEPA výpisov camt.053 

V programe je aktivovaný import elektronických výpisov SEPA vo formáte camt.053 s aplikovaním 

doteraz známych špeciálnych úprav obsahu výpisu platných pre slovenské a české banky na základe 

dohody SBA a ČBA. Výpis v tvare camt.053 obsahuje množstvo doplňujúcich údajov ku každej 

transakcii, ale pre automatické použitie na zaúčtovanie sú použiteľné iba niektoré. V súvislosti so 

spracovaním výpisov v tomto formáte sú v programe 4 nové parametre, ktoré slúžia na určenie KS 

(konštantného symbolu) pri vybraných operáciách, pri ktorých štandardne banky platobné symboly 

neuvádzajú. Sú to tieto operácie:  

1. Hotovostné operácie,  

2. Kartové operácie,  

3. Poplatky a  

4. Úroky.  

Pre tieto KS je potom možné do KT ABO zapísať požadované predkontácie. V prípade kartových 

operácií program do VS preberie z výpisu číslo karty (prvých 6 a posledné 4 číslice), čo umožní v KT 

ABO zadať predkontáciu pre kartové operácie pre každú kartu samostatne, alebo pre všetky karty 

rovnako.  

 

EPS: Spracovanie SEPA - znaky < a/alebo > 

Spracovanie výpisu SEPA (camt.053) bolo rozšírené o ošetrenie prípadu, kedy banka uvedie znaky < 

a/alebo > vo vnútri hodnoty ľubovoľného tagu. Koncový tag tak spôsobí návrat na predchádzajúcu 

úroveň parsovania i v prípade, keby hodnota tagu mala formu lexikálne správneho alebo aj 

nesprávneho výrazu. Niektoré banky začali podobné označovanie používať v niektorých špeciálnych 

prípadoch kartových operácií alebo v prípade zvláštnych operácií (napr  platba cez PayPal). 
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EPS: Spracovanie SEPA - "Kuk do SDK" 

Pri spracovaní elektronických bankových výpisov vo formáte SEPA cmat.053 je v záverečnej časti pri 

finalizácii účtovného dokladu výrazne vylepšený spôsob dohľadania chýbajúcich informácií v SDK. 

Po stlačení tlačidla SDK sa program snaží dohľadať k príslušnej položke bankového výpisu záznam v 

SDK postupne podľa viacerých kritérií. Ak sa to nepodarí automaticky, užívateľ má mnoho ďalších 

možností na "manuálne" dohľadanie záznamu v SDK podľa VS, podľa sumy, podľa rôznych 

kombinácií účtu, COP, VS, sumy, .... Program priebežne farebne informuje o zhode párovacích údajov 

medzi pripraveným dokladom a aktuálnym záznamom v SDK. Pre tieto účely program vyberá a 

zobrazuje údaje zo saldokonta iba po obdobie, za ktoré sa SEPA výpis spracúva (Údaje budúcich 

období v SDK nie sú v procese dohľadávania viditeľné). 

 

EPS: import vo formáte CLF 

Program pre import dát EPS/Euro pre formát CLF (štandardný clearingový formát) bol upravený 

podľa aktuálneho nepopísaného rozšírenia, pri ktorom niektoré banky uvádzajú v správach DI:, KI:, 

UD: alebo UK: účet vo formáte IBAN alebo v klasickej forme (BBAN). Ak je v týchto správach 

uvedený IBAN SK alebo CZ, tak program automaticky dekóduje z tohoto zápisu BBAN formu a 

pripraví adekvátny podklad pre zaúčtovanie platby.  

 

2.5.2  Operatívne a tlačové výstupy 

 

Výber záznamov podľa kategórie OP v zostavách SDK 

Vo všetkých zostavách zo saldokonta, kde to má obsahový zmysel, bola doplnená možnosť výberu 

podľa kategórie obchodného partnera (údaj v číselníku obchodných partnerov: bežní, prepojení, s 

účasťou). Úprava sa týka týchto zostáv: Náklady a výnosy za organizácie, Zostatky v saldokontách, 

Nevypárované / Vypárované / Všetky, PaZ po lehote, Tabuľka PaZ, Platobná analýza PaZ a Súčty za 

organizácie. 

 

KV DPH: 

Oddiel B3 od 1.4.2016 

V zmysle novely zákona o DPH sa zmenil obsah a štruktúra oddielu B3 v prípade, ak suma dane v 

tomto oddieli je 3000 Eur a viac. Vtedy sa do oddielu B3 uvádza súhrnná suma základov dane, dane a 

odpočítanej dane za každého dodávateľa. Inak je obsah oddielu B3 nezmenený oproti predchádzajúcej 

verzii KVDPH. Uvedená úprava je účinná od 1.4.2016 

 

Spojenie B1 a B2 

Pri zostavovaní KV DPH je možnosť určiť požiadavku na spojenie údajov z oddielov B1 a B2 pre 

rovnaké ICDPH a CDD. Toto spojenie je vhodné vtedy, ak pre zápis / zaúčtovanie faktúr s prenosom 

daňovej povinnosti sa nepoužijú pre odpočítanie kódy napr AAU, AAM, ...., ale použijú sa kódy na 

odpočítanie bežnej DPH napr. NAT, NAS, ... . Požiadavka na spojenie záznamov v tomto prípade 

odpočítanie v B2 (napr. z kódu NAT) prenesie do odpočítania v príslušnom zázname v B1 a záznam v 

B2 sa zruší. Ak sa na vstupe vyskytnú kombinované faktúry, ktoré obsahujú aj riadne plnenia aj 

plnenia s prenosom daňovej povinnosti, tak pri takýchto faktúrach je potrebné použiť pre odpočítanie 

dane z riadnych položiek kódy NAS, NAT, ... a pre odpočítanie dane z prenosu daňovej povinnosti 

kódy AAU, AAM, .... a voľba spojenia B1 a B2 NESMIE byť zaškrtnutá. Vtedy program rozdelí 

faktúru do oddielov B1 a B2 tak, že do B1 dá iba plnenia s prenosom DP a do B2 bežné plnenia 

podliehajúce dani. 

 

 



Ročné školenie 2017 Zmeny v podsystéme UCT 

 

27 

Zostavenie KVDPH - priebežná kontrola 

V procese zostavovania KV DPH je možné stlačiť kláves "D", čím sa aktivuje kontrolný režim 

zostavenia. V tomto režime program dáva možnosť nahliadnúť do priebežne aktualizovaného 

pracovného súboru, v ktorom sa pripravujú dáta do KVDPH. V režime náhľadu do pracovných dát je 

možné vyhľadávanie záznamov podľa CDD, CD, IČDPH, názvu, kódu DPH, sumy základu dane, 

sumy dane a ďalších údajov. Aktivácia tohto režimu nemá žiaden vplyv na vyhotovené dáta, iba dáva 

možnosť kontrolovať priebežne postup zostavenia a nájsť ľahšie prípadné chyby v dátach. 

 

Triedenie XML 

Pri vytváraní XML súboru pre KV DPH sa použije to isté triedenie ako je zvolené pre triedenie 

tlačovej opisnej zostavy. Rovnako sa použije aj pri zotriedení súboru v prípade požiadavky na 

manuálne priradenie oddielov jednotlivým záznamom. V XML súbore je však triedenie 

kontrolovateľné pohľadom iba pri triedení podľa IČDPH alebo podľa čísla faktúry (CDD), nakoľko 

iné typy triedenia sú založené na údajoch, ktoré sa do KV DPH neprenášajú (napr. názov obchodného 

partnera). 

 

 

Kategória partnera vo výkazoch 

 
V definíciách účtovných výkazov je realizovaná nová možnosť: zadať požiadavku, že do daného 

riadku sa vyberú iba údaje zadanej kategórie obchodných partnerov, pričom jednotlivé kategórie 

možno zadať takto:  

B=bežní partneri,  

P=Prepojení partneri,  

U=Partneri s majetkovou účasťou.  

Pri výpočte výkazu potom program postupuje tak, že pre riadky, pri ktorých je zadaný tento spôsob 

výberu údajov, sa pre každý účet vstupujúci do daného riadku určí hodnota KS z HK a ďalej sa vyberú 

zo saldokonta zostatky na danom účte pre prepojených partnerov a partnerov s majetkovou účasťou. 

Zostatky sa vyberú k obdobiu, za ktoré sa zhotovuje výkaz. Ak je v riadku výberová podmienka "P", 

tak sa do hodnoty riadku započíta hodnota zostatku za prepojených partnerov. Ak je v riadku výberová 

podmienka "U", tak sa do hodnoty riadku započíta hodnota zostatku za partnerov s účasťou. Ak je v 

riadku výberová podmienka "B", tak sa do hodnoty riadku započíta hodnota zostatku z HK znížená o 

hodnotu zostatku za prepojených partnerov aj za partnerov s účasťou. Tento postup sa uplatní iba pre 

tie riadky definície, v ktorých výraz pre výpočet hodnoty riadku je PS (počiatočný stav) alebo KS 

(koncový stav).  

Táto nová možnosť umožní potom účtovať všetky pohľadávky / záväzky na analytické účty, ktoré 

nemusia byť rozčlenené podľa typu obchodného partnera.  

Táto nová možnosť definovania výberu údajov je použitá v distribuovanej definícii výkazu Úč POD v 

riadkoch 043 (P), 044 (U) a 045 (B), pričom sada účtov pre zostavenie výkazu je vo všetkých troch 

riadkoch rovnaká. Podobne sú definované ďalšie trojice riadkov: 055, 056, 057, 104, 105, 106 a 124, 

125, 126. Pri finálnej úprave definície výkazu k aktuálnemu vlastnému účtovnému rozvrhu však môžu 

nastať rôzne špeciálne prípady. Najčastejším môže byť prípad, kedy sa účtovalo napr o záväzkoch voči 

prepojeným partnerom na konkrétnom analytickom účte (napr 475200), ku ktorému sa ale nevedie 

saldokonto. Vtedy je možné do definície obsahu riadku 124 výkazu Úč POD zapísať účet 475200, ale 

zaznačiť, že sa nemá "testovať SDK". Vtedy sa do riadku 124 za tento účet započíta hodnota PS, resp. 

KS z hlavnej knihy. 
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2.5.3  Automatické operácie 

 

Mesačná uzávierka - kontrola kópií 

Počas mesačnej uzávierky sa veľmi zriedka stalo, že z rôznych technických dôvodov sa nevytvorila 

správne základná kópia dôležitých súborov UCT. Po prechode do ďalšieho mesiaca tak z technických 

dôvodov mohlo dôjsť aj k čiastočnej strate údajov. Preto bola do mesačnej uzávierky doplnená 

kontrola správnosti vytvorenia základnej kópie vybraných dôležitých súborov (denník, mesačné dáta, 

hlavná kniha, saldokonto a kalkulácie). U týchto súborov sa po procese vytvorenia kópie skontroluje, 

či bol súbor skutočne vytvorený a či má rovnaký počet záznamov, ako pôvodný súbor. Ak dôjde čo i 

len k jednému rozdielu, uzávierka sa preruší. Technickú príčinu nevytvorenia správnej kópie 

uvedeného súboru je potrebné zistiť a odstrániť a potom spustiť uzávierku znova. 

 

Automatické prevody - voliteľné storno v nasledujúcom mesiaci 

Vo všetkých voľbách výpočtu a následného zaúčtovania automatických účtovných prevodov (napr. 

výpočet a zaúčtovanie kurzových rozdielov) je doplnená nová možnosť: voliteľne určiť, či sa k 

vypočítanej dávke po zaúčtovaní má vytvoriť aj storno tohto zaúčtovania a ak áno, tak je možné určiť, 

do ktorého účtovného obdobia (štandardne sa ponúka nasledujúci mesiac). 

 

Automatické prevody – preúčtovanie neuplatniteľnej DPH 

V mesačnej uzávierke je v automatických prevodoch nová funkcia: Preúčtovanie neuplatniteľnej DPH. 

Táto časť programu vyberie za dane účtovné obdobie všetky záznamy z evidencie DPH, pri ktorých 

nie je možné uplatniť DPH v plnom rozsahu, teda typy "B", "C", "D" a záznamy s vyznačením, že 

DPH sa odpočítava "Pomerne". K týmto záznamom program vyhľadá v tom istom účtovnom období 

účtovný doklad s rovnakým číslom dokladu a z neho vyberie prvý záznam s vyhovujúcim nákladovým 

účtom. Ak sa taký nájde, tak na tento účet bude zaúčtovaná neuplatniteľná časť DPH. Ako súvzťažný 

účet sa použije účet pre príslušný typ neuplatniteľnej DPH z parametrov (ten je použitý pri zostavovaní 

priznania k DPH). 

 

2.5.4  Číselníky 

 

Bankové účty partnerov - archívny záznam 

V číselníku obchodných partnerov je nová možnosť, označiť jednotlivé záznamy bankových účtov 

partnera ako archívne. Tento príznak sa využije napr pri automatickom spracovaní elektronických 

bankových výpisov EPS a SEPA. 

 

Kontrola obsahu poľa MESTO 

V programe je nový parameter COPMESTO - Kontrola obsahu poľa MESTO. Rôzne nastavenia 

tohoto parametra umožnia vykonať kontrolu PSČ alebo mesta pri zápise adresy v číselníku 

obchodných partnerov. Špeciálna voľba umožní tiež skontrolovať, či zapísané mesto je v zozname 

registrovaných obcí pre účely vyplnenia výkazov pre NCZI (Národné centrum zdravotníckych 

informácií). Do aktualizácie číselníka obchodných partnerov bola tiež doplnená kontrola na 

prítomnosť (neprítomnosť) mesta v číselníku obcí MCZI 

 

Číselník DPH 

Do číselníka DPH bol doplnený nový kód STP určený pre dodanie tých stavebných prác, ktorých sa 

týka prenos daňovej povinnosti. Nový kód nevstupuje do daňového priznania, ale vstupuje do KVDPH 

do oddielu A2, avšak iba s minimálnymi údajmi (bez uvedenia množstva, mj, ...). 
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2.5.5  Iné prevádzkové zmeny 

 

Vylúčenie dokladu 

V programe je nová možnosť na prácu so zaúčtovanými dátami: vylúčenie dokladu. Táto nová voľba 

sa nachádza v menu "Kópie" hneď za vylúčením dávky. Vylúčenie dokladu umožní vybrať a následne 

vylúčiť ľubovoľný ucelený doklad. Pred vylúčením je možné do dokladu nahliadnúť. Počas 

vylučovania program dáva možnosť ku každému dokladu vytvoriť samostatnú kópiu a tú prípadne 

zaúčtovať s úpravami alebo bez úprav v pôvodnom alebo  inom období. 

 

Oprava zaúčtovaného dokladu 

Vo voľbe "Vstupy" je voľba "Oprava popisu dávok" zmenená na "Opravy v zaúčtovaných dátach". 

Táto inovovaná voľba obsahuje v sebe operácie: Vylúčenie dávok, Vylúčenie dokladov, Zmena popisu 

dávok, Oprava zaúčtovaného dokladu a Prezeranie opráv dokladov. Voľba "Oprava zaúčtovaného 

dokladu" umožňuje vykonať obmedzené úpravy v ľubovoľnom už zaúčtovanom doklade aktuálneho 

obdobia bez nutnosti jeho vylučovania, importu opravy a zaúčtovania. Podmienkou je, že počet 

záznamov v doklade sa nezmení. Pri úpravách obsahu dokladu sa priebežne kontrolujú vybrané údaje 

na formálnu správnosť voči číselníkom (UOS, CHS, COP, CTP, CKJ, KZM). Po úprave dokladu sa 

tento zapíše späť do mesačného súpisu účtovných dokladov, aktualizuje sa denník účtovania a všetky 

súvisiace účtovné knihy (HK, SDK, KAL, EDD) a o vykonaných zmenách sa vytlačí protokol. Všetky 

vykonané priame zmeny je možné prezerať vo voľbe "Prezeranie opráv dokladov". 

 

Zámena COP v dátach 

Vo voľbe "Servis / Špeciálne činnosti" je nová voľba "Zámena ID partnera v dátach". Touto operáciou 

sa vo všetkých dátových súboroch UCT zamení každý výskyt zadaného pôvodného ID partnera novým 

zadaným ID. Táto operácia je užitočná vtedy, keď z rôznych dôvodov vznikne v číselníku obchodných 

partnerov duplicitný záznam pre tú istú firmu a s oboma identifikátormi už existujú zaúčtované 

doklady. Program po zadaní pôvodného a nového ID vykoná opravu vo všetkých (aj archívnych) 

súboroch mesačných dát a vo všetkých "živých" súboroch, ktoré obsahujú pole "COP" (SDK, EDD, 

upomienky, .....). O vykonanej zámene program vytvorí záznam v protokole mesačného spracovania. 

 

Export pre EXCEL - výber verzie 

Pre určenie verzie EXCELu, pre ktorú sa majú vytvárať exporty pre EXCEL, je možné určiť novým 

parametrom "Typ exportu pre EXCEL". Vybrať je možné export pre EXCEL 2.0, EXCEL 95 alebo 

EXCEL 97 a vyššie alebo je možné si zvoliť (štandard), že verzia bude určená zadanou príponou pre 

meno výstupného súboru. Pri exporte pre EXCEL 97 je vo vytvorenom XLSX súbore prvý riadok 

farebne odlíšený a zamknutý a šírky stĺpcov sú prispôsobené rozsahu exportovaných údajov. Toto pri 

súboroch XLS technicky nebolo možné. 
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3.  DPH V ROKU 2016 A OD 1.1.2017 

3.1  Všeobecné zmeny v zákone 

V zákone o DPH bolo v priebehu roka vykonaných niekoľko „procesných úprav“, ktoré sa týkajú 

vrátenia dane zahraničným osobám, upravuje možnosť odpočítania dane niektorým zahraničným 

osobám v závislosti od toho, či na Slovensku majú alebo nemajú stálu prevádzkareň alebo miesto 

podnikania, vrátenie dane osobám z tretieho štátu, vrátenie dane osobám požívajúcim výsady imunity, 

odložená je účinnosť samozdanenia dovozu tovarov z tretích štátov, náhrada za zadržanie nadmerného 

odpočtu počas daňovej kontroly, .... Tieto úpravy nemajú vplyv na realizáciu zmien v programe 

FENIX.  

Z týchto zmien však upozorníme na novelizované ustanovenie viacerých častí zákona, ktorých 

dôsledkom je, že aj dodanie bežného tovaru od zahraničnej firmy predávajúcej na Slovensku môže 

podliehať prenosu daňovej povinnosti (napríklad ALZA, ktorá deklaruje, že dodáva BEZ dane!). Tieto 

zmeny sú realizovateľné využitím existujúcich možností programu. 

 

Niektoré zmeny zákona však vyžadovali zmenu v programe, a sú to tieto: 

- Zmena vo vykazovaní „drobných nákupov“ v KVDPH od 1.4.2016 

- Zmena definície podmienok prenosu daňovej povinnosti pri stavebných prácach „F“ 

 

3.2  Zmena vo vykazovaní „drobných nákupov“ 

 

Novelou ustanovenia §78a ods.6 vznikla povinnosť vykazovať odpočítanie dane zo zjednodušených 

faktúr osobitne za každého dodávateľa v prípade, ak celková suma odpočítania dane zo 

zjednodušených faktúr v danom zdaňovacom období bude aspoň 3000,00 €. Toto ustanovenie je  

účinné od 1.4.2016. Dňa 19.4.2016 FSSR zverejnilo novú štruktúru KV DPH. V zmysle novely zákona 

o DPH sa zmenil obsah a teda aj štruktúra oddielu B3 prípade, ak suma dane v tomto oddieli je 3000 

Eur a viac. Vtedy sa do oddielu B3 uvádza súhrnná suma základov dane, dane a odpočítanej dane za 

každého dodávateľa. Inak je obsah oddielu B3 nezmenený. Uvedená úprava je účinná od 1.4.2016, 

teda nová štruktúra sa použila prvýkrát pre KV DPH podávaný za apríl 2016 (najskôr 1.5.2016) alebo 

za 2. štvrťrok 2016 (najskôr 1.8.2016).  

 

3.3  Stavebné práce od 1.1.2017 

 

Novela zákona o DPH okrem iných zmien zavádza aj nový pohľad na prenos daňovej povinnosti pri 

stavebných prácach, ktoré patria do kategórie „F“. Úprava je v §69 ods.17: 

 

Ak platiteľ dodá stavebné práce alebo dodá tovar s inštaláciou alebo montážou a má za to, že tieto 

stavebné práce alebo tovar s inštaláciou alebo montážou sú plnením podľa odseku 12 písm. j) a 

vyhotovená faktúra obsahuje slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“, platiteľ, ktorý je 

príjemcom plnenia, je osobou povinnou platiť daň. 

 

MFSR opatrením 26/2016 ustanovilo nový vzor KV DPH. Oproti predchádzajúcemu sa líši iba v 

obsahovom vymedzení oddielu A2, v ktorom bude od januára 2017 potrebné uvádzať aj vyšlé faktúry 

za dodania stavebných prác, ktoré patria do sekcie F klasifikácie produktov CPA. V programe je na 

tento účel zavedený nový kód DPH STP, ktorý nevstupuje do daňového priznania, ale vstupuje do 
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KVDPH do oddielu A2 iba s minimálnymi údajmi (bez uvedenia množstva, mj, ...). V čase písania 

tejto informácie neboli na portáli FSSR ani v produkte eDane upravené kontroly v KVDPH ani 

zverejnené aktualizované poučenie k podávaniu KV DPH, a preto nebolo možné podanie nového 

KVDPH odskúšať. 

Príjemca takejto faktúry má povinnosť tuzemského samozdanenia, a teda daňovú povinnosť 

zaznamená kódom TPD a odpočítanie dane kódmi AAU, ... alebo NAT (ale v tomto prípade musí pri 

zostavovaní KVDPH zvoliť, že údaje z B1 a B2 sa majú spojiť – viď nasledujúci bod). 

 

 

3.4  Zostavenie KV DPH 

 

Spojenie údajov z oddielov B1 a B2 

Pri zostavovaní KV DPH je možnosť určiť požiadavku na spojenie údajov z oddielov B1 a B2 pre 

rovnaké IČDPH a CDD. Toto spojenie je vhodné vtedy, ak pre zápis / zaúčtovanie faktúr s prenosom 

daňovej povinnosti sa nepoužijú pre odpočítanie kódy AAU, AAM, ...., ale použijú sa kódy na 

odpočítanie bežnej DPH napr. NAT, NAS, ... . Požiadavka na spojenie záznamov v tomto prípade 

odpočítanie v B2 (napr. z kódu NAT) prenesie do odpočítania v príslušnom zázname v B1 a záznam v 

B2 sa zruší. Ak sa na vstupe vyskytnú kombinované faktúry, ktoré obsahujú aj riadne plnenia aj 

plnenia s prenosom daňovej povinnosti, tak pri takýchto faktúrach je potrebné použiť pre odpočítanie 

dane z riadnych položiek kódy NAS, NAT, ... a pre odpočítanie dane z prenosu daňovej povinnosti 

kódy AAU, AAM, .... a voľba spojenia B1 a B2 NESMIE byť zaškrtnutá. Vtedy program rozdelí 

faktúru do oddielov B1 a B2 tak, že do B1 dá iba plnenia s prenosom DP a do B2 bežné plnenia 

podliehajúce dani. 
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4.  PODSYSTÉM   FIN 
 

V roku 2016 bolo v podsystéme FIN vykonaných množstvo drobných zmien najmä z dôvodu podpory 

nových požiadaviek z reálneho života a z dôvodu finalizácie prechodu na SEPA. Hlavné zmeny, ktoré 

boli v PS FIN, sú tieto:  

4.1  Spoločné číselníky a parametre 

 

Bankové účty partnerov - archívny záznam 

V číselníku obchodných partnerov je nová možnosť, označiť jednotlivé záznamy bankových účtov 

partnera ako archívne. Tento príznak sa využije napr pri automatickom spracovaní elektronických 

bankových výpisov EPS a SEPA. 

 

Kontrola obsahu poľa MESTO 

V programe je nový parameter COPMESTO - Kontrola obsahu poľa MESTO. Rôzne nastavenia 

tohoto parametra umožnia vykonať kontrolu PSČ alebo mesta pri zápise adresy v číselníku 

obchodných partnerov. Špeciálna voľba umožní tiež skontrolovať, či zapísané mesto je v zozname 

registrovaných obcí pre účely vyplnenia výkazov pre NCZI (Národné centrum zdravotníckych 

informácií). Do aktualizácie číselníka obchodných partnerov bola tiež dopnená kontrola na prítomnosť 

(neprítomnosť) mesta v číselníku obcí MCZI 

 

Aktualizácia IČDPH – synchronizácia 

V programe pre aktualizáciu číselníka platných IČ DPH bola vykonaná úprava na synchronizáciu 

viacerých procesov, ktoré dostali požiadavku na aktualizáciu tohoto číselníka. Synchronizácia sa 

realizuje iba v režime "P" - teda automatická aktualizácia číselníka prvým programom, ktorý je v daný 

deň spustený - a to tak, že tento proces sa spustí vždy v priebehu 15 minút iba raz. Dôsledkom je, že sa 

nespustia automaticky súčasne dva alebo viaceré procesy aktualizácie IČ DPH, čo mohlo mať za 

následok, že oba procesy vykonávali síce to isté, ale mohli sa navzájom príliš zdržovať (bežali veľmi 

pomaly). 

 

4.2  Bankové operácie 

 

V oblasti bankových operácií nosnými zmenami bola opakovaná úprava SEPA formátov s postupným 

upresňovaním štruktúr a obsahu zo strany jednotlivých bánk. I keď mal byť SEPA formát jednotný pre 

všetky Európske banky, nie je to bohužiaľ v praxi pravdou ani len v rámci Slovenska. Preto vzniklo 

niekoľko variantov SEPA, z ktorých zatiaľ najuniverzálnejšie použitie vykazuje variant  

„D-MULTICASH SK“ 

Program naďalej umožňuje tlačiť prevodné príkazy aj na papier. Niektoré banky v súvislosti s koncom 

prechodu na SEPA zmenili (aj viackrát) svoje vzory prevodných príkazov v listinnej forme. Tie, 

o ktorých sme sa dozvedeli, sú v programe aktualizované. 
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Najväčším problémom v čase finalizácie nábehu na SEPA bolo najprv pridanie údaja BIC/SWIFT ako 

doporučeného, potom povinného, neskôr voliteľného až zakázaného – samozrejme v každej banke 

inak a v inom čase. Povinný je samozrejme pri platbách smerovaných mimo územia SK. 

Vo formátoch EPS (ktoré zostávajú v platnosti pre iné ako SEPA platby) bolo vykonaných niekoľko 

drobných úprav na základe informácií o zmenách vykonaných na strane bánk. 

 

 

4.3  Došlé faktúry 

Výber polí pri exporte KDF 

Ak si zvolíme export do EXCELU pri tlači KDF všeobecnej, tak sa do exportu dostanú iba tie polia, 

ktoré sú určené/vybrané pre tlač. Ak sa pre tlač požaduje aj tlač údajov položiek alebo iných ďalších 

údajov zviazaných s faktúrami, tieto doplnkové údaje sa do exportu pre EXCEL nezahrnú. Údaje v 

exportovanom súbore sú v tom poradí, v akom boli zaradené do zostavy na základe požiadavky na 

triedenie. Súčty a medzisúčty sa do exportovaného súboru nezaraďujú.  

 

Zamknutie súborov pri účtovaní DF 

V program je nový parameter, ktorý umožní nastaviť režim účtovania DF a/alebo LLF za súčasného 

povolenia práce s týmito dátami. V takom prípade je ale potrebné organizačne zabezpečiť, že sa počas 

účtovania nebude aktívne pracovať s tou množinou dát, ktorá sa práve účtuje, inak by mohlo dôjsť k 

vytvoreniu nekorektného účtovného súboru (s nevyrovnanými obratmi). 

 

4.4  Vyšlé faktúry 

 

Možnosť určiť platiteľa 

V oblasti vyšlých faktúr je program rozšírený o možnosť zadať platiteľa faktúry - je to ďalší subjekt, 

voči ktorému vzniká účtovná pohľadávka. Subjektom pre DPH i v prípade zadania platiteľa zostáva 

príjemca faktúry. Pre možnosť ponuky platiteľa je v číselníku obchodných partnerov nový údaj "ID 

fin. partnera". Vlastné zadanie platiteľa, možnosť dohľadania prípadne preskočenia sa zadáva v 

parametroch zápisu vyšlých faktúr. Pre tlač faktúry je v prípade zadávania platiteľa možné vybrať, 

ktorý zo subjektov bude zobrazený v adresnej časti faktúry. Pre tlač faktúr so zadaním platiteľa je v 

distribúcii definovaný nový formulár pre tlač faktúr s označením 4PL. 

 

Spôsob použitia vyúčtovania zálohy v tabuľke DPH 

V program je nový parameter VFVZVTDPH - Vyúčtovanie zálohy v tab. DPH, ktorým sa určí, či 

DPH z položiek vyúčtovania zálohy (typ "V") majú byť v záverečnej tabuľke DPH zaradené do súčtu 

v riadkoch s príslušnou sadzbou dane, alebo či majú tvoriť samostatné riadky podľa sadzieb. 

Samostatné riadky majú označenie, že ide o vyúčtovanie zálohy. Samozrejme ide iba o tie zálohy, pri 

ktorých sa uvádza DPH, teda ku ktorým bola vystavená faktúra k prijatej platbe vopred. 

 

Výber polí pri exporte KVF 

Ak si zvolíme export do EXCELU pri tlači KVF všeobecnej, tak sa do exportu dostanú iba tie polia, 

ktoré sú určené/vybrané pre tlač. Ak sa pre tlač požaduje aj tlač údajov položiek alebo iných ďalších 

údajov zviazaných s faktúrami, tieto doplnkové údaje sa do exportu pre EXCEL nezahrnú. Údaje v 

exportovanom súbore sú v tom poradí, v akom boli zaradené do zostavy na základe požiadavky na 

triedenie. Súčty a medzisúčty sa do exportovaného súboru nezaraďujú.  
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Zrealizované úhrady 

Pri zápise vyšlých faktúr je možné k vytlačeným faktúram prezerať alebo zapisovať zrealizované 

úhrady. Program pre ich zápis bol upravený tak, aby ihneď po zápise úhrady bol aktualizovaný a 

zobrazený operatívny zostatok faktúry v domácej aj cudzej mene. 

 

 

 

4.5  Systémové a prevádzkové zmeny 

 

INTRASTAT - zmena schémy 

XSD schéma pre definovanie štruktúry súboru typu INSTAT.xml (pre priame podávanie hlásení 

INTRASTAT cez portál finančnej správy) sa mierne zmenila. Tejto zmene zodpovedá úprava v 

programe pre generovanie hlásenia INTRASTAT vo formáte INSTAT. 

 

Export pre EXCEL - výber verzie 

Pre určenie verzie EXCELu, pre ktorú sa majú vytvárať exporty pre EXCEL, je možné určiť novým 

parametrom "Typ exportu pre EXCEL". Vybrať je možné export pre EXCEL 2.0, EXCEL 95 alebo 

EXCEL 97 a vyššie alebo je možné si zvoliť (štandard), že verzia bude určená zadanou príponou pre 

meno výstupného súboru. Pri exporte pre EXCEL 97 je vo vytvorenom XLSX súbore prvý riadok 

farebne odlíšený a zamknutý a šírky stĺpcov sú prispôsobené rozsahu exportovaných údajov. Toto pri 

súboroch XLS technicky nebolo možné. 
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5.  ZMENY V PODSYSTÉME MAJETOK 
 

VSTUP DÁT 

Zobrazovanie údajov súboru PUM (Prírastky a úbytky majetku) v časti "Vstupy / Kmeňový 

súbor" a "Operatíva / Kmeňový súbor" je rozšírené o hodnoty oprávok, ročného odpisu a 

mesačného odpisu v rovine účtovnej a daňovej. 

TLAČOVÉ ZOSTAVY 

Tlač účtovného súboru je rozšírená o voľbu "Mesačný účtovný súbor -> výber  polí". 

Uvedená voľba umožňuje obsahovo definovať tlačovú zostavu účtovného súboru z vybraných 

polí a takúto definíciu vrátane triedenia a súčtovania uložiť formou pomenovaného uloženia. 

Zostava je okrem vlastných dát účtovného súboru doplnená o možnosť tlačiť názov účtu. 

INVENTÚRNE ČINNOSTI  

Do programu je doplnená možnosť vykonania priebežnej inventúry majetku po útvaroch. 

Program pracuje bez nutnosti uzamykania kmeňového súboru a bez vytvárania textových 

súborov zo snímača čiarových kódov a ich následného dávkového prenosu. Inventúra sa 

začína voľbou "Zahájenie inventúrnych činností". Touto činnosťou sa vymažú polia dátum 

inventúry a  identifikácia osoby ktorá vykonáva inventúru v číselníku útvarov a v kmeňovom 

súbore DMA. Súčasne sa v parametrickom súbore do hodnoty parametra "Dátum začiatku 

inventúry" zapíše zadaný dátum začiatku inventúry. Vo voľbe "Vstup fyzických stavov po 

útvaroch" sa pre každý útvar ponúkne z kmeňového súboru DMA priradený majetok. 

Následne je umožnené manuálne alebo pomocou snímača čiarových kódov zadať príznak, či 

majetok prešiel inventúrou a prípadne zmeniť polia stredisko, zákazka, osobné číslo a 

výrobné číslo. Priamo z obrazovky pre inventúru je možnosť vytlačiť štítok s čiarovým 

kódom. V procese "Potvrdenie inventúrnych stavov" sa ukončuje inventúra za útvar. Zapíše 

sa dátumu inventúry do číselníka útvarov a do položiek majetku ktoré prešli inventúrou. Do 

kmeňového súboru sa zapíšu prípadné zmeny polí stredisko, zákazka, osobné číslo a výrobné 

číslo. Vygeneruje sa doklad so všetkými položkami ktoré majú zmenu v poliach stredisko, 

zákazka, osobné číslo a vytlačí sa inventarizačný súpis. Pracovný súbor inventúry za útvar sa 

odloží do archívneho súboru s údajmi za celkovú inventúru. Po spracovaní inventúry za 

všetky útvary sa inventúra ukončuje voľbou "Ukončenie inventúrnych činností", ktorou sa v 

parametrickom súbore zruší hodnota parametra "Dátum začiatku inventúry". 
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P O Z N Á M K A: 

Vlastný proces inventúry sa doporučuje vykonávať spustením programu MAJETOK v režime 

diaľkového pripojenia z prenosného zariadenia (notebook, tablet) na server. Vlastný proces 

snímania čiarových kódov sa doporučuje realizovať bezdrôtovou rádiovou čítačkou. V prípade 

potreby by k prenosnému zariadeniu mala byť pripojená tlačiareň pre tlač štítkov s čiarovým 

kódom. 

SYSTÉMOVÉ A PREVÁDZKOVÉ ZMENY 

Ak je podsystém MAJ prevádzkovaný spolu s podsystémom MZDY, využíva sa spoločný 

číselník pracovníkov. Číselník je v tomto režime umožnené aktualizovať iba v prostredí 

podsystému MZD. Nastavením parametra "Typ kontroly pre osobné číslo" na hodnotu "1" sa 

v podsystéme MAJ pre kontrolu osobného čísla používa jednoduchý jednoúrovňový 

prehliadač, ktorý má možnosti dohľadávania, výberu a zmeny triedenia (osobné číslo resp. 

priezvisko). Nastavením parametra "Typ kontroly pre osobné číslo" na hodnotu "2" sa v 

podsystéme MAJ pre kontrolu osobného čísla používa dvojúrovňový prehliadač, ktorý má 

možnosti zobrazenia dátového okna, dohľadávania, výberu a zmeny triedenia (osobné číslo 

resp. priezvisko). Nastavením parametra "Typ otvorenia číselníka CPRAC" na hodnotu "S" je v 

podsystéme MAJ číselník pracovníkov otváraný v zdieľanom režime "SHARE", teda na čítanie 

a aktualizáciu. Nastavením parametra "Typ otvorenia číselníka CPRAC" na hodnotu "R" je v 

podsystéme MAJ číselník pracovníkov otváraný v režime "READ ONLY", teda iba na čítanie. 

Nastavením parametra "Typ otvorenia číselníka CPRAC" na hodnotu "W" sa v podsystéme 

MAJ vytvorí pracovná kópia číselníka pracovníkov ktorá je otváraná v režime "EXCLUSIV", 

teda výhradne. 

 

Pre určenie verzie EXCELu, pre ktorú sa majú vytvárať exporty pre EXCEL, je možné určiť 

novým parametrom "Typ exportu pre EXCEL". Vybrať je možné export pre EXCEL 2.0, EXCEL 

95 alebo EXCEL 97 a vyššie alebo je možné si zvoliť (štandard), že verzia bude určená 

zadanou príponou pre meno výstupného súboru. Pri exporte pre EXCEL 97 je vo vytvorenom 

XLSX súbore prvý riadok farebne odlíšený a zamknutý a šírky stĺpcov sú prispôsobené 

rozsahu exportovaných údajov. Toto pri súboroch XLS technicky nebolo možné. 
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5.1  Inventarizácia majetku pomocou čítačky a etikiet 

s čiarovým kódom 

Pri tvorbe programu boli stanovené tieto základné ciele: 

1. požiadavka na vytvorenie programu pre vykonanie priebežnej  inventúry majetku s 

možnosťou použitia snímača čiarových kódov a etikiet s čiarovým kódom bez nutnosti 

uzamykania kmeňového súboru 

2. bez vytvárania a dávkového prenosu textových súborov zo snímača čiarových kódov 

3. pre každý útvar ponúknuť z kmeňového súboru priradený majetok a následne umožniť 

zmeniť polia útvar, stredisko, zákazka, osobné číslo, výrobné číslo 

4. priamo v tomto procese vyriešiť stav, keď sa na útvare vyskytne majetok, ktorý nie je na 

ňom evidovaný 

5. priamo v tomto procese vyriešiť kolízne stavy presunu na útvar alebo z útvaru počas 

prebiehajúcej inventúry na danom útvare 

ZAHÁJENIE INVENTÚRNYCH ČINNOSTÍ 

Inventúra sa začína voľbou "Zahájenie inventúrnych činností". Touto činnosťou sa vymažú 

polia dátum inventúry a  identifikácia osoby ktorá vykonáva inventúru v číselníku útvarov a v 

kmeňovom súbore DMA. Tieto hodnoty sa môžu v číselníku útvarov a v kmeňovom súbore 

DMA nachádzať z poslednej ukončenej inventúry. Súčasne sa v parametrickom súbore do 

hodnoty parametra "Dátum začiatku inventúry" zapíše zadaný dátum začiatku inventúry. 

 

Z procesu zahájenia inventúrnych činností sa vytlačí protokol. 

VSTUP FYZICKÝCH STAVOV PO ÚTVAROCH 

Vo voľbe "Vstup fyzických stavov po útvaroch" sa pre zadaný útvar zapíše z kmeňového 

súboru DMA do inventúrneho súboru útvaru priradený majetok. Číslo útvaru môže byť 

zadané manuálne alebo môže byť zosnímané z etikety s čiarovým kódom. Následne je 
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umožnené manuálne alebo pomocou snímača čiarových kódov zadať príznak, či majetok 

prešiel inventúrou. 

 

 

Popis vstupnej obrazovky: 

Na začiatku spracovania sa kurzor nachádza v poli "Evidenčné číslo". Do tohoto poľa sa 

pomocou čítačky čiarových kódov načíta čiarový kód z etikety DMA (čítačku čiarových kódov 

je potrebné nastaviť tak, aby po prečítaní čiarového kódu generovala aj jeho potvrdenie). Do 

vstupného poľa sa prenesie údaj o čísle majetku tak, ako je uložený v čiarovom kóde. 

Následne sa pomocou individuálneho programu rozloží na údaj "Evidenčné číslo" a "Doplnok 

evidenčného čísla" tak, aby bolo možné dohľadanie majetku v kmeňovom súbore DMA. Meno 

programu na spracovanie čiarového kódu pre inventúru DMA je určené hodnotou parametra 

"PRGSPRBC - Spracovanie čiarového kódu". Týmto je zabezpečená univerzálnosť 

inventúrneho programu a jeho nezávislosť od štruktúry dát v čiarovom kóde. Príznak, či 

majetok prešiel inventúrou je možné zadať aj manuálne kliknutím na zaškrtávacie pole 

v príslušnom riadku (napr. v prípade poškodenia etikety s čiarovým kódom). 

V pravom hornom rohu vstupnej obrazovky sú zobrazené údaje z kmeňového súboru DMA 

pre aktuálny majetok z inventúrneho súboru. Kľúčové z hľadiska spracovania inventúry sú 

polia stredisko, zákazka, osobné číslo a výrobné číslo. Inventúrny súbor (na obrazovke s 

bielym pozadím) je prvotne vytvorený z údajov kmeňového súboru DMA, z ktorého sú 

000000001000 10 
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prevzaté aj údaje stredisko, zákazka, osobné číslo a výrobné číslo. Hodnoty strediska 

a zákazky z číselníka pracovníkov sú zobrazené vpravo (na obrazovke s modrým pozadím). 

Pomocou tlačidiel v spodnej časti obrazovky je možné zmeniť v inventúrnom súbore hodnoty 

strediska alebo zákazky prevzatím z personálneho súboru alebo z kmeňového súboru DMA. 

Aktívne sú iba tie tlačidlá, pri ktorých je v príslušnom súbore rozdiel v hodnotách strediska 

alebo zákazky oproti inventúrnemu súboru. V prípade, že pri potvrdení inventúrnych stavov 

bude v inventúrnom súbore rozdiel v poliach osobné číslo, stredisko alebo zákazka, generuje 

sa pred vytlačením inventarizačného protokolu presunový doklad. 

Vzhľadom k tomu, že inventúra prebieha bez nutnosti uzamykania kmeňového súboru DMA 

a pri prevádzke programu môžu byť realizované presuny majetku, môže nastať prípad, že 

z etikety sa prečíta čiarový kód obsahujúci číslo majetku ktorý sa nenachádza v inventúrnom 

súbore. Pokiaľ sa takýto majetok nachádza v kmeňovom súbore na rovnakom útvare ako je 

útvar na ktorom prebieha inventúra, majetok je doplnený do inventúrneho súboru a je 

zobrazený zvýrazneným písmom (podčiarknutá kurzíva). Z procesu doplnenia majetku do 

inventúrneho súboru sa vytlačí protokol. Pokiaľ sa takýto majetok nenachádza v kmeňovom 

súbore na rovnakom útvare ako je útvar na ktorom prebieha inventúra, generuje sa 

presunový doklad, majetok je doplnený do inventúrneho súboru a je zobrazený zvýrazneným 

písmom (podčiarknutá kurzíva). Z presunu sa vytlačí doklad a z procesu doplnenia majetku 

do inventúrneho súboru sa vytlačí protokol. 

Inventúrny súbor je možné aktualizovať pomocou služieb "Oprava", "Nový", "Kópia", "Zrušiť" 

a " Zrušiť všetko". Priamo zo vstupnej obrazovky pre inventúru je možnosť vytlačiť etiketu 

s čiarovým kódom. 

Služba programu "Kontrola INV -> DMA" sa môže vykonať manuálne alebo sa aktivuje 

automaticky vždy pred potvrdením inventúrnych stavov. Kontroluje sa stav inventúrneho 

súboru a kmeňového súboru DMA za daný útvar. Nesúlad medzi súbormi môže nastať ako 

dôsledok realizovaných presunov z útvaru alebo na útvar v čase po prvotnom vytvorení 

inventúrneho súboru. Chýbajúce záznamy v inventúrnom súbore môžu byť doplnené 

a prevyšujúce záznamy môžu byť zrušené.  V prípade že proces kontroly prebehne bez 

chybových oznamov, môže sa pokračovať v nasledujúcom kroku, ktorým je potvrdenie 

inventúrnych stavov. 

 V procese "Potvrdenie inventúrnych stavov" sa ukončuje inventúra za útvar. Zapíše sa 

dátumu inventúry do číselníka útvarov a do položiek majetku ktoré prešli inventúrou. Do 

kmeňového súboru sa zapíšu prípadné zmeny polí stredisko, zákazka, osobné číslo a výrobné 
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číslo. Vygeneruje sa doklad so všetkými položkami ktoré majú zmenu v poliach stredisko, 

zákazka, osobné číslo a vytlačí sa inventarizačný súpis. Pracovný súbor inventúry za útvar sa 

odloží do archívneho súboru s údajmi za celkovú inventúru. 

UKONČENIE INVENTÚRNYCH ČINNOSTÍ 

Po spracovaní inventúry za všetky útvary sa inventúra ukončuje voľbou "Ukončenie 

inventúrnych činností", ktorou sa v parametrickom súbore zruší hodnota parametra "Dátum 

začiatku inventúry". 

P O Z N Á M K A: 

Vlastný proces inventúry sa doporučuje vykonávať spustením programu MAJETOK v režime 

diaľkového pripojenia z prenosného zariadenia (notebook, tablet) na server.  

Vlastný proces snímania čiarových kódov sa doporučuje realizovať bezdrôtovou rádiovou 

čítačkou. V prípade potreby by k prenosnému zariadeniu mala byť pripojená tlačiareň pre tlač 

štítkov s čiarovým kódom. 
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6.  ZMENY V PODSYSTÉME ODBYT 

ČÍSELNÍKY 

Číselník "Tovar/Materiál/Služby" je rozšírený o zápis zmien skladovej ceny, predajnej ceny a 

kódu DPH do protokolu mesačného spracovania. 

TLAČOVÉ ZOSTAVY 

Tlač účtovného súboru je rozšírená o voľbu "Mesačný účtovný súbor -> výber  polí". 

Uvedená voľba umožňuje obsahovo definovať tlačovú zostavu účtovného súboru z vybraných 

polí a takúto definíciu vrátane triedenia a súčtovania uložiť formou pomenovaného uloženia. 

Zostava je okrem vlastných dát účtovného súboru doplnená o možnosť tlačiť názov účtu. 

VYŠLÉ FAKTÚRY 

V oblasti vyšlých faktúr je program rozšírený o možnosť zadať platiteľa faktúry - je to ďalší 

subjekt, voči ktorému vzniká účtovná pohľadávka. Subjektom pre DPH i v prípade zadania 

platiteľa zostáva príjemca faktúry. Pre možnosť ponuky platiteľa je v číselníku obchodných 

partnerov nový údaj "ID fin. partnera". Vlastné zadanie platiteľa, možnosť dohľadania 

prípadne preskočenia sa zadáva v parametroch zápisu vyšlých faktúr. Pre tlač faktúry je v 

prípade zadávania platiteľa možné vybrať, ktorý zo subjektov bude zobrazený v adresnej 

časti faktúry. Pre tlač faktúr so zadaním platiteľa je v distribúcii definovaný nový formulár pre 

tlač faktúr s označením 4PL. 

 

Pri zápise vyšlých faktúr je možné k vytlačeným faktúram prezerať alebo zapisovať 

zrealizované úhrady. Program pre ich zápis bol upravený tak, aby ihneď po zápise úhrady bol 

aktualizovaný a zobrazený operatívny zostatok faktúry v domácej aj cudzej mene. 

 

V programe je nový parameter VFVZVTDPH - Vyúčtovanie zálohy v tab. DPH, ktorým sa určí, 

či DPH z položiek vyúčtovania zálohy (typ "V") majú byť v záverečnej tabuľke DPH zaradené 

do súčtu v riadkoch s príslušnou sadzbou dane, alebo či majú tvoriť samostatné riadky podľa 

sadzieb. Samostatné riadky majú označenie, že ide o vyúčtovanie zálohy. Samozrejme ide iba 

o tie zálohy, pri ktorých sa uvádza DPH, teda ku ktorým bola vystavená faktúra k prijatej 

platbe vopred. 
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SYSTÉMOVÉ A PREVÁDZKOVÉ ZMENY 

Pre určenie verzie EXCELu, pre ktorú sa majú vytvárať exporty pre EXCEL, je možné určiť 

novým parametrom "Typ exportu pre EXCEL". Vybrať je možné export pre EXCEL 2.0, EXCEL 

95 alebo EXCEL 97 a vyššie alebo je možné si zvoliť (štandard), že verzia bude určená 

zadanou príponou pre meno výstupného súboru. Pri exporte pre EXCEL 97 je vo vytvorenom 

XLSX súbore prvý riadok farebne odlíšený a zamknutý a šírky stĺpcov sú prispôsobené 

rozsahu exportovaných údajov. Toto pri súboroch XLS technicky nebolo možné. 

 

V číselníku obchodných partnerov je nová možnosť, označiť jednotlivé záznamy bankových 

účtov partnera ako archívne. 

 

V programe pre aktualizáciu číselníka platných IČ DPH bola vykonaná úprava na 

synchronizáciu viacerých procesov, ktoré dostali požiadavku na aktualizáciu tohoto číselníka. 

Synchronizácia sa realizuje iba v režime "P" - teda automatická aktualizácia číselníka prvým 

programom, ktorý je v daný deň spustený - a to tak, že tento proces sa spustí vždy v 

priebehu 15 minút iba raz. Dôsledkom je, že sa nespustia automaticky súčasne dva alebo 

viaceré procesy aktualizácie IČ DPH, čo mohlo mať za následok, že oba procesy vykonávali 

sice to isté, ale mohli sa navzájom príliš zdržovať (bežali veľmi pomaly). 

 

V programe je nový parameter COPMESTO - Kontrola obsahu poľa MESTO. Rôzne nastavenia 

tohoto parametra umožnia vykonať kontrolu PSČ alebo mesta pri zápise adresy 

 v číselníku obchodných partnerov. 

 

V číselníku SKB (Smerovacie kódy bánk) je aktivovaná nová možnosť cez tlačidlo "Iné": 

prevzatie štandardných nastavení údajov pre České a Slovenské banky. Po zvolení tejto voľby 

sa nastavia údaje kód banky, názov banky a SWIFT/BIC kód na základe zverejnených a 

aktualizovaných údajov o bankách na stránkach NBS a ČNB. 
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7.  ZMENY V PODSYSTÉME POKLADŇA 

ZÁPIS DOKLADOV 

Položky pokladničných dokladov sú rozšírené o možnosť zápisu údajov "Číslo daňového 

dokladu" a "Číslo pôvodného dokladu". Tieto polia sa spolu s hodnotou údaja "Vlastné 

IČDPH" prenášajú cez poznámku účtovného súboru do súboru EDD. Pôvodne pole "Daňový 

doklad / ČPD" je premenované na "Variabilný symbol". Hodnota údaja "Variabilný symbol" sa 

naďalej prenáša do súboru saldokonta. 

TLAČOVÉ ZOSTAVY 

Tlačová zostava "Pokladničná kniha" je vo výberovej maske rozšírená o možnosť užívateľsky 

určiť triedenie dokladov. Štandardná hodnota, zodpovedajúca stavu pred úpravou programu, 

je "D-Dátum zápisu dokladu".  Program je rozšírený o možnosť triedenia "C-Číslo dokladu". 

Táto voľba má využitie iba v prípade, ak je pre príjmové a výdajové doklady použité rovnaké 

počítadlo pre prideľovanie čísla dokladu. 

SYSTÉMOVÉ A PREVÁDZKOVÉ ZMENY 

V číselníku obchodných partnerov je nová možnosť, označiť jednotlivé záznamy bankových 

účtov partnera ako archívne. 

 

V programe pre aktualizáciu číselníka platných IČ DPH bola vykonaná úprava na 

synchronizáciu viacerých procesov, ktoré dostali požiadavku na aktualizáciu tohoto číselníka. 

Synchronizácia sa realizuje iba v režime "P" - teda automatická aktualizácia číselníka prvým 

programom, ktorý je v daný deň spustený - a to tak, že tento proces sa spustí vždy v 

priebehu 15 minút iba raz. Dôsledkom je, že sa nespustia automaticky súčasne dva alebo 

viaceré procesy aktualizácie IČ DPH, čo mohlo mať za následok, že oba procesy vykonávali 

sice to isté, ale mohli sa navzájom príliš zdržovať (bežali veľmi pomaly). 

 

V programe je nový parameter COPMESTO - Kontrola obsahu poľa MESTO. Rôzne nastavenia 

tohoto parametra umožnia vykonať kontrolu PSČ alebo mesta pri zápise adresy 

 v číselníku obchodných partnerov.  

 

V číselníku SKB (Smerovacie kódy bánk) je aktivovaná nová možnosť cez tlačidlo "Iné": 

prevzatie štandardných nastavení údajov pre České a Slovenské banky. Po zvolení tejto voľby 
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sa nastavia údaje kód banky, názov banky a SWIFT/BIC kód na základe zverejnených a 

aktualizovaných údajov o bankách na stránkach NBS a ČNB. 

 

Pre určenie verzie EXCELu, pre ktorú sa majú vytvárať exporty pre EXCEL, je možné určiť 

novým parametrom "Typ exportu pre EXCEL". Vybrať je možné export pre EXCEL 2.0, EXCEL 

95 alebo EXCEL 97 a vyššie alebo je možné si zvoliť (štandard), že verzia bude určená 

zadanou príponou pre meno výstupného súboru. Pri exporte pre EXCEL 97 je vo vytvorenom 

XLSX súbore prvý riadok farebne odlíšený a zamknutý a šírky stĺpcov sú prispôsobené 

rozsahu exportovaných údajov. Toto pri súboroch XLS technicky nebolo možné. 
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