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1.  PODSYSTÉM ÚČTOVNÍCTVO  

1.1  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 hospodárkseho 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: 

• 212  december 2012 

• 213  ultimum 2012 

• 214  záver 2012 

• 301  január 2013 

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 obodbí bude: 

• 305  máj 2013 

• 313  ultimum 2013 

• 314  záver 2013 

• 306  jún 2013 
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1.1.1  Technický postup ročnej uzávierky 

 

1.  ZAÚČTUJEME VŠETKY DOKLADY PATRIACE DO DECEMBRA 2012. 

2.  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 2012 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  

 

3.  RIADNE UZATVORÍME SPRACOVANIE ZA DECEMBER 2012. 

 

Uzatvorením spracovania za mesiac december sa program dostane do 13. obdobia 

(Ultimum), v ktorom je potrebné zaúčtovať závierkové účtovné operácie. 

 

4.  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 saldokonte. V súlade s aktuálnymi postupmi účtovania 

sa nové ohodnotenie neúčtuje k prijatým alebo zaplateným preddavkom. Preto by 
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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 31.12.2012.  

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.  

 

5.  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 31.12.2012. 

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. 

 

6.  KONTROLA ZOSTATKOV VYBRANÝCH Ú ČTOV HK. 

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

 

7.  NASTAVÍME TABU ĽKU 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: 

 
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 
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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 

 
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. 

 

8.  ZAÚČTUJEME UZÁVIERKOVÉ Ú ČTOVNÉ 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 
napísaná samostatná krátka kapitola) 

• 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 

2013 – dávka sa vygeneruje s opačnými = mínusovými hodnotami). To sa dá využiť 
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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. 

 

9.  UPRAVÍME HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK NA ZÁKLAD DANE 

A VYPOČÍTAME DA ŇOVÚ POVINNOSŤ. 

Na základe údajov z účtovníctva vypočítame výsledok hospodárenia ako rozdiel medzi 

výnosmi a nákladmi (okrem účtovej triedy 59*). 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“. 

 

10.  VYPOČÍTAME A ZAÚ ČTUJEME 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. 
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11.  VYTLA ČÍME 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. Program má možnosť vytlačiť aj prílohu podľa opatrenia MF 4455/2003-92. 

Toto opatrenie bolo 25.10.2011 výraze aktualizované opatrením MF 24013/2011-74. 

Zapracovanie zmien pre pr9lohu ya rok 2012 predpokladáme do polovice februára 

2013. K spôsobu vytvorenia prílohy nájdete samostatnú krátku kapitolu. 

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. 

 

12.  RIADNE UZATVORÍME SPRACOVANIE ZA ULTIMUM  2012. 

 

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

v ktorom je možné vykonať iba technické účtovné operácie súvisiace s ročnou 

uzávierkou. 

 

13.  ZREALIZUJEME RO ČNÉ 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. 

 

14.  ZREALIZUJEME RO ČNÉ 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 
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prevody realizovať priamymi automatickými úpravami v HK/HKD alebo vygenerovaním 

a zaúčtovaním dokladu k RUP. 

 

15.  ZREALIZUJEME RO ČNÉ 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. 

 

16.  ZREALIZUJEME RO ČNÉ 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. 

 

17.  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 
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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 2011 je 

 
OPIS PREVODOVÉHO MÔSTIKA - ÚČTY 
=============================== 
Organizácia : DEMO-TEST 
Dátum tla če : 18.01.2013 03:21:55 
------------------------- 
PÔVODNÝ ÚČET NOVÝ ÚČET 
------------------------- 
71010        43110 
71020        43110 
------------------------- 
Vyhotovil : Test TEST 

 
 

18.  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. Po vykonaní  všetkých uzávierkových 

činností (archivácia dát, kompresia súborov,...) sa program nastaví do obdobia Január 

2013. 

 

19.  UPRAVÍME POČIATO ČNÉ 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  
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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. 

 

20.  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 2012/13 

 

 

Tým sú vykonané všetky kroky potrebné k prechodu z roka 2012 do roka 

2013 a môžeme začať riadne bežné účtovanie roka . 

 

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

možné účtovné prípady roka  2013 zaúčtovať i pred vykonaním vyššie uvedených 

operácií. 
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1.1.2  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. 
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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. 

 

POZOR!!! 

Nikdy nemeňte parameter pre zmenu hospodárskeho roka 

v obdobiach Ultimum ani Záver. 
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1.1.3  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), 
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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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1.2  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 1-12/2012. 

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 
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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. 

 

Pre správny výpočet ročného vysporiadania koeficientu musíme mať všetky výkazy roka 

2012 (aj opravné a dodatočné) uložené v archíve priznaní. 

 



Ročné školenie 2013 UCT – DPH/RVK 

podpis 

22 

 

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 2012 a platí pre rok 

2013 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           pokracov. nazvu               Strana:     2 

Obdobie        : December 2012                            Dátum tlače:18.01.2013 

                                                                       01:25:20 

Výpočet ročného vysporiadania odpočítania dane:                                                                

                                       daň 20%    odpočítanie        daň 10%    odpočítanie                    

Daň celkom v skupine A                17656.45       17656.45         111.11         111.11                    

Daň celkom v skupine B                    0.00           0.00           0.00           0.00                    

Daň celkom v skupine C                 1900.00        1900.00           0.00           0.00                    

Daň celkom v skupine D                    0.00           0.00           0.00           0.00                    

Ročný koeficient                        1.0000                                                                 

Celkový nárok na odpočítanie dane                    19556.45                        111.11                    

Doteraz odpočítaná daň                               17661.20                         14.43                    

        z období 201,203,204,205,212                                                                           

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

Ročné vysporiadanie odpočítania                       1895.25                         96.68                    

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

Vyhotovil: TEST Test                                    * SW : UCT COMPEKO (R) * 
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1.3  Zostavenie prílohy 

V programe je aktivovaná príprava niektorých údajov do prílohy k ročnej závierke. 

Program umožňuje pripraviť prílohu v dvoch variantoch, každý s iným obsahom pripravených 

dát. 

Program pripraví do príloh tieto údaje: 

údaje označené znakom *) sa neprenášajú do prílohy v zjednodušenej forme 

údaje označené znakom **) sa neprenášajú do prílohy v rozšírenej forme 

 

Titulná strana, časť A, tabuľka E d) Spôsob zostavenia odpisového plánu: 

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 prílohy 

za nasledujúci rok. 

 

D. b) c) d) e) Vybrané údaje zo súvahy a výsledovky za 2011/13 *) 

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

 

D. g) Údaje na podsúvahových účtoch *) 

Program pripraví a umožní upraviť koncové stavy na systetických účtoch 75-79. 

 

D. k) Údaje o prehľade zmien vlastného imania *) 

Program priamo prevezme údaje z riadkov 067,068,073,080,084 a 087 zo súvahy vytvorenej 

v ultime vykazovaného roka tak, ako boli vytlačené. 

 

F. a) j) Údaje o majetku  **) 

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

a predchádzajúceho roka. 

Vo voľbe "Údaje zo súvahy xxxx" je možné tieto údaje čiastočne upraviť. Údaje však 

program vie preniesť iba do zjednodušenej verzie prílohy (celkom 6 tabuliek) 
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F. q/2) Pohľadávky 

Program prevezme a umožní upraviť pohľadávky zo saldokonta rozdelené na pohľadávky do 

lehoty a po lehote splatnosti 

 

F. r) Veková štruktúra pohľadávok 

Program prevezme a umožní upraviť pohľadávky zo saldokonta a súvahy ulitma 

vykazovaného roka rozdelené obsahovo podľa vybraných riadkov z 039 - 054 (dáta vyberie 

na základe účtov prevzatých z definície súvahy) a rozdelené na pohľadávky do lehoty a po 

lehote splatnosti. 

 

G. c) Záväzky 

Program prevezme a umožní upraviť záväzky zo saldokonta rozdelené na  záväzky do lehoty 

a po lehote splatnosti 

 

G. d) Veková štruktúra záväzkov  *) 

Program prevezme a umožní upraviť záväzky zo saldokonta a súvahy z ultima vykazovaného 

roka rozdelené obsahovo podľa riadkov 094 - 118 (dáta vyberie na základe účtov prevzatých 

z definície súvahy) a rozdelené podľa zostatkovej doby splatnosti do 1, do 5 a nad 5 rokov. 

 

Poznámky sú technicky pripravované tak, aby bolo možné podávať ich elektronicky. 

Aktualizovaný formulár pre poznámky za rok 2012 nebol v čase písania tohto materiálu 

k dispozícii. 

 

Povinné vkladanie závierok do registra účtovných závierok je však o rok posunuté. Ak 

nenastane zmena, tak sa povinné elektronické vkladanie do registra závierok bude týkať 

účtovných závierok zostavených k 31.12.2013. 

Odložením fungovania registra závierok sa de facto predlžuje súčasná povinnosť 

predkladania závierok v nezmenej podobe (s daňovým priznaním, do bierky listín prípadne do 

OR). 
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V programe je práca s poznámkami vo voľbe: 

Uzávierky / Tla čivá RUZ 

Základné možnosti pre prípravu údajov prílohy sú v tomto okne: 

 

Príprava a aktualizácia údajov sa vykonáva v údajovom okne ... 
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Potrebný výstup sa vytvorí ako PDF dokument ... 
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1.4  Zmeny v podsystéme WUCT 

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

v roku 2011. 

1.4.1  Inštalácia 

V niektorých prípadoch sa v prostredí WIN 7 stalo, že inštalačný program spustený pod 

užívateľom, ktorý nie je administrátor, nemal umožnený prístup k sieťovým alebo inak 

mapovaným diskom. V takom prípade inštalačný program ohlásil chybu "Invalid path or 

filename" napriek skutočnosti, že zadaný disk a adresár existujú. Problém zo strany 

užívateľského programu nie je možné vyriešiť, a preto bola do inštalačného programu daná 

možnosť na vytvorenie lokálnej kópie celej "rozbalenej" inštalačnej sady do fixného adresára 

C:\FENIX.INS\FIN. Ak sa následne spustí inštalačný program C:\FENIX.INS\FIN\FININS.EXE, 

problém s prístupom na sieťové disky sa neprejaví a inštalácia prebehne riadnym spôsobom. 

 

1.4.2  Vstupy dát 

Bankové doklady . aktivácia SDK 

Ak sa pri zápise bankových dokladov požaduje aktivácia vstupu do saldokonta po zapísaní VS, 

tak sa táto aktivácia vykoná iba v prípade, že VS je zadaný (t.j. jeho hodnota >0).  

 

Doklady s DPH - hodnota dane 

V zápise dokladov s DPH bola vykonaná úprava, ktorá umožní zapísať aj atypické hodnoty 

daní (iné, ako hodnoty vypočítané zo základu dane a sadzby dane). Program upozorní na 

rozdiel, ale dovolí zapísanú hodnotu ponechať. Táto vlastnosť sa dá využiť napríklad pri 

priamom účtovaní opravy dane k dodaniu z minulého roka, ak bola daň uplatňovaná s 

použitím koeficientu alebo pri oprave odpočítanej dane 10%.  

 

1.4.3  Operatívne a tlačové výstupy 

Operatíva - priebeh spracovania 
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V operatívnom prehľade priebehu spracovania je nová možnosť výberu protokolov aj z 

viacerých období súčasne. Zobrazený prehľad je možné nechať zotriediť podľa obdobia, 

dátumu, textu operácie, identifikácie operátora alebo označenia počítača jednoduchým 

klikom na hlavičku príslušného stĺpca prehľadu.  

 

Zostavy zo saldokonta - obch.partner 

Vo všetkých zostavách a operatívach, ktoré sa tvoria z údajov saldokont, je možné pre 

vyplnenie názvu alebo ČBÚ obchodného partnera využiť ponuku z číselníka po stlačení F2 

alebo po kliknutí na "lupu" pri údaji ČBÚ alebo názov.  

 

Elektronické podanie priznania k DPH a SV DPH 

Dňa 15.2.2012 boli na portáli DRSR aktivované ďalšie nové možnosti pri podávaní daňových 

priznaní a iných dokumentov elektronicky. V programe sú tieto možnosti zapracované tak, že 

pri vytvorení priznania k DPH sa ponúkne možnosť podať priznanie elektronicky ľubovoľným 

z troch spôsobov: cez aplikáciu EZU (nová aplikácia s využitím elektronického identifikátora – 

táto možnosť bola zo strany DS funkčná do 1.12.2012), cez aplikáciu eDane (táto aplikácia s 

sama naštartuje, aktivuje sa formulár pre DPH a naplní sa údajmi z pripraveného XML súboru 

- následne je možné odoslanie dokumentu s využitím ZEP alebo elektronickej značky) alebo 

cez elektronickú podateľnu (stará aplikácia využívajúca ZEP aj elektronickú značku). Podanie 

je možné urobiť postupne i viacerými spôsobmi (ak by niektorý práve nefungoval) a program 

dáva priamo možnosť editovať XML súbor (v prípade drobných opráv ako telefónne číslo, ...).  

 

 

1.4.4  Automatické a uzávierkové operácie 

Rozvrhovanie réžií – strediská 

V definícii rozvrhovania réžií je možné pri určení rozvrhovej základne zadať aj masku pre 

výber stredísk.  

 

Príloha 

Program obsahuje podporu na základné vyplnenie údajov do prílohy k závierke. Viac detailov 

je v samostatnej časti  o prílohe. 
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1.4.5  Číselníky 

Číselník DPH - nový kód OTM 

Do číselníka DPH bol pridaný nový kód OTM - "Odoslanie tovaru s montážou" pre zachytenie 

dodávok tovaru s montážou do iného členského štátu. Dodanie sa neuvádza v daňovom 

priznaní ani v súhrnnom výkaze, ale musí sa evidovať v daňovej evidencii. Samostatný kód je 

vytvorený kvôli možnosti vybrať z daňovej evidencie tieto dodania pre vlastnú potrebu alebo 

potrebu kontrolných orgánov.  

1.4.6  Iné systémové a prevádzkové zmeny 

Označenie stredísk písmenami 

V programe je zabudovaná podpora, ktorá umožní využívať písmená na označovanie kódov 

stredísk. Pre uplatnenie tejto možnosti je potrebné v parametroch nastaviť vhodnú masku 

strediska (napr. "!!!!!!!!" umožní zadávať písmená na všetkých 8 pozíciách a všetky budú 

zmenené na veľké, "99X99" umožní zapisovať 5-miestny kód strediska s tým, že iba 3. 

pozícia sa dá využiť na zápis písmena, ktoré nebude zmenené na veľké).  

 

Úpravy pre RO / PO 

V programe boli vykonané drobné technické úpravy pre podporu použitia pre RO/PO 

(Rozpočtové a príspevkové orgranizácie). Úpravy sa týkajú použitia účtu v dĺžke až do 32 

znakov. Požadovaná dĺžka účtu sa nastavuje vo voľbe "Definičné číselníky / Dátový slovník" 

pre pole UCET. Po jeho zmene doporučujeme vykonať reinštaláciu, ktorá zabezpečí zmenu 

dĺžky účtu vo všetkých súboroch. Detailnejší popis nastavenia celého systému pre používanie 

v RO/PO je na www.compeko.sk v sekcii "Podpora / How to".  

 

Výber v číselníku "Obchodní partneri" 

Výber v číselníku "Obchodní partneri" je rozšírený o možnosti výberu podľa existencie 

záznamu v zviazaných číselníkoch "Poštová adresa", "Zahraničný platobný styk", "Počet dní 

splatnosti" a "Poznámka".  

 



Ročné školenie 2013 D P H 

 

 

30 

 

2.  DPH V ROKU 2012 A OD 1.1.2013 

REGISTRÁCIA PLATITE ĽA ZÁBEZPEKA NA DA Ň: 

DÚ vykoná dobrovoľnú alebo povinnú registráciu na základe žiadosti 

• Do 30 dní 

• Do 60 dní pre ZDO, ktorá je povinná zložiť zábezpeku (rizikovú ZDO) 

  t.j., nie každá ZDO je povinná zložiť zábezpeku 

• Výška zábezpeky je 1000 – 500 000 € 

• Trvanie zábezpeky: 12 mesiacov 

• Zložením na účet správcu dane alebo bankovou zárukou Bez výhrady 

• Vrátenie: do 30 dní po uplynutí 12M, alebo započítanie ... 

• Nie je nárok na úroky 

• Kedy vzniká povinnosť zloženia zábezpeky: §4 ods.1 

Ak žiadajúca ZDO je „prepojená“ so ZDO,  

– ktorá má alebo mala nedoplatky na dani aspoň 1000€ 

– ktorej bola zrušená registrácia podľa §81 ods.4 (nečinnosť, neplnenie 

povinností,...) 

• Nezloženie zápezpeky: 

– Dobrovoľná registrácia: zamietnutie 

– Povinná registrácia: vymáhanie podľa daňového poriadku 

DODANIE STAVBY ALEBO POZEMKU : 

Ak ZDO dodá stavbu, jej časť (napr. byt) alebo stavebný pozemok alebo príjme platbu pred 

ich dodaním a z dodania sa má dosiahnuť obrat najmenej 49790 €, ZDO sa stáva platiteľom 

tým dňom, ktorý nastane skôr. (Nejde o registráciu!) 

Výnimky: 

• Ide o príležitostný predaj 

• Ide o predaj oslobodený od dane (t.j. uplynulo 5 rokov od prvej kolaudácie 

predávanej stavby alebo časti). 
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DLHODOBÝ PRENÁJOM DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV : 

• 30 a viac dní (90 a viac pre plavidlá) 

• Pre zdaniteľnú osobu: podľa §15 ods.1 

• Pre nezdaniteľnú osobu 

o Výletná loď: miesto dodania je miesto, kde sa dá výletná loď fyzicky 

zákazníkovi, ak tam má poskytovateľ sídlo alebo prevádzkáreň (ak tam 

prevádzkareň ani sídlo nemá, tak §16 ods.2 = sídlo, bydlisko, ... zákazníka) 

o Iný DP: miesto dodania je sídlo, bydlisko, .... zákazníka 

VÝVOZ DO EÚ - PREUKAZOVANIE SPLNENIA PODMIENOK : 

§43 ods.5 znie: 

Platiteľ je povinný preukázať, že sú splnené podmienky oslobodenia od dane podľa 

odsekov 1 až 4 

• Kópiou faktúry 

• Dokladom o odoslaní tovaru, ak prepravu ........ 

• Potvrdením o prijatí tovaru odberateľom (meno ...., množstvo, adresa, EČ, ...) 

• Inými dokladmi (zmluva, dodací list, prijatie platby, platby za prepravu, ...) 

DOVOZ TOVARU – ZABEZPEČENIE DANE : 

§48b: 

• CÚ môže žiadať zabezpečenie dane pri dovoze tovaru, pri ktorom sa uplatňuje 

oslobodenie od dane podľa §48 ods.3 .... 

• CÚ rozhodnutím určí výšku ... Nie je možné podať odvolanie 

• CÚ uvoľní zabezpečenie do 10 dní od predloženia dôkazu o tom, že preprava sa 

skončila v IČŠ 

• Ak sa dôkaz nepredloží do 60 dní, CÚ vyrúbi daň a na úhradu použije 

zabezpečenie. 
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TUZEMSKÝ PRENOS DAŇOVEJ POVINNOSTI : 

• Kovový odpad a šrot od platiteľa 

• Prevod emisných kvót 

• Dodanie nehnuteľnosti alebo jej časti, ktorú sa dodávateľ rozhodol zdaniť podľa 

§38 ods.1 (t.j. po 5 rokoch s DPH) 

• Dodanie nehnuteľnosti alebo jej časti pri nútenom predaji 

• Predaj predmetu záruky zabezpečujúcej pohľadávku veriteľa – ide o dve 

samostatné dodania 

RUČENIE ZA DA Ň 

• Odberateľ ručí za daň na faktúre z predchádzajúceho stupňa, ak 

o Dodávateľ túto daň nezaplatil 

o Odberateľ vedel alebo mohol vedieť, že daň zaplatená nebude. 

• Dostatočným dôvodom na to, že odberateľ mohol vedieť ..., sú: 

o Cena je neprimerane vysoká alebo nízka 

o Pokračovanie v obchodoch aj po uverejnení dodávateľa v registri osôb, u 

ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie 

o Personálne prepojení obchodní partneri (štatutármi, spoločníkmi, ...) 

• Zánik dodávateľa bez právneho nástupcu ručenie nezruší 

• DÚ miestne príslušný dodávateľovi rozhodnutím uloží ručiteľovi povinnosť uhradiť 

nezaplatenú daň do 8 dní. Odvolanie nemá odkladný účinok. 

• Uplatní sa na faktúry splatné po 1.10.2012 

• Ťažká úloha DÚ: preukázať jednoznačne, z ktorej faktúry daň  nebola uhradená 

VEDENIE ZÁZNAMOV  

Platiteľ vedie podrobné záznamy podľa zdaňovacích období o dodaní podľa 

• §8 ods.3 (osobná spotreba tovaru a služieb) 

• §8 ods.4 (premiestnenie tovaru) 

• §9 ods.2 a 3 (užívanie majetku na osobnú spotrebu) 

 

Kúpa pozemného motorového vozidla z iného ČŠ na účel ďalšieho predaja: 
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• >48ccm alebo >7,2kW určené na prepravu osôb a nákladu 

• Je alebo bolo v evidencii vozidiel v IČŠ 

• Od osoby identifikovanej pre daň 

• Vedenie detailných záznamov o vozidle 

• Doručenie týchto záznamov v lehote na podanie daňového priznania 

 

Uchovávanie daňových záznamov: 10 rokov 

 

FAKTÚRA ………… 

 

– Čo je faktúra 

� každý doklad alebo oznámenie, ktoré je vyhotovené v listinnej forme alebo 

elektronickej forme podľa tohto zákona alebo zákona platného v inom 

členskom štáte upravujúceho vyhotovenie faktúry 

– Čo je elektronická faktúra 

� Elektronickou faktúrou je faktúra, ktorá obsahuje povinné údaje podľa zákona 

o DPH a je vydaná a prijatá v akomkoľvek elektronickom formáte; 

elektronickú faktúru možno vydať len so súhlasom príjemcu tovaru 

alebo služby. 

– Zabezpečenie vierohodnosti pôvodu a neporušenosti obsahu 

– Osoby povinné vyhotoviť faktúru (§72): 

� (1) Platiteľ je povinný vyhotoviť faktúru podľa tohto zákona pri 

• a) dodaní tovaru alebo služby s miestom dodania v tuzemsku inej 

zdaniteľnej osobe alebo právnickej osobe, ktorá nie je zdaniteľnou osobou,   

• b) dodaní tovaru alebo služby s miestom dodania v inom členskom štáte, 

keď je osobou povinnou platiť daň príjemca tovaru alebo služby, a to aj, ak 

je dodanie tovaru alebo služby oslobodené od dane,  

• c) dodaní tovaru alebo služby s miestom dodania v treťom štáte pre 

zdaniteľnú osobu, 

• d) dodaní tovaru formou zásielkového predaja s miestom dodania v 
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tuzemsku, 

• e) dodaní tovaru oslobodeného od dane podľa § 43, 

• f) prijatí platby pred dodaním tovaru podľa písmen a) až d), 

• g) prijatí platby pred dodaním služby podľa písmen a) až c). 

� (2) Zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom a ktorá dodá službu s miestom 

dodania podľa § 15 ods. 1 v inom členskom štáte alebo treťom štáte, je povinná 

vyhotoviť faktúru podľa tohto zákona pri dodaní služby a prijatí platby pred 

dodaním služby. 

� (3) Každá osoba, ktorá dodá nový dopravný prostriedok z tuzemska do iného 

členského štátu, je povinná vyhotoviť o dodaní nového dopravného prostriedku 

faktúru podľa tohto zákona. 

� (4) Faktúru môže v mene a na účet dodávateľa tovaru alebo služby vyhotoviť 

odberateľ alebo tretia osoba. Odberateľ môže vyhotoviť faktúru v mene a na účet 

dodávateľa, ak medzi dodávateľom a odberateľom je uzavretá písomná dohoda o 

vyhotovovaní faktúr, ktorá musí obsahovať podmienky, ktoré musia byť splnené, 

aby dodávateľ akceptoval faktúry vyhotovené odberateľom. Faktúru v mene a na 

účet dodávateľa vyhotovuje odberateľ podľa zákona členského štátu, v ktorom je 

miesto dodania tovaru alebo služby. 

� (5) Za správnosť údajov vo faktúre a za včasnosť jej vyhotovenia zodpovedá 

dodávateľ tovaru alebo služby, a to aj, ak je faktúra vyhotovená odberateľom 

alebo treťou osobou. 

� (6) Povinnosť vyhotoviť faktúru podľa odsekov 1 a 2 sa nevzťahuje na dodanie 

tovaru alebo služby s miestom dodania v tuzemsku, ktoré sú oslobodené od dane 

podľa § 28 až 42 a na dodanie poisťovacích služieb podľa § 37 a finančných 

služieb podľa § 39 s miestom dodania v inom členskom štáte alebo treťom štáte. 

�  

o Lehota na vyhotovenie faktúry 

o Obsah faktúry 

� Doklad vyhotovený ERP je faktúrou, ak cena zplatená v hotovosti <= 1000€ alebo 

pri platbe prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť <= 1600 € 

o Zjednodušená faktúra 
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o Súhrnná faktúra 

o Uchovávanie faktúr 

� zo zákona vypadla povinnosť uchovávať faktúry v takom tvare, v akom boli prijaté 

� pri elektronickej archivácii je povinnosť daňového subjektu umožniť daňovej 

kontrole prístup k faktúram 

 

ZDAŇOVACIE OBDOBIE  

 

o Kalendárny mesiac 

o Kalendárny štvrťrok iba za podmienok: 

o uplynulo viac ako 12 mesiacov od konca mesiaca registrácie 

o obrat za 12 mesiacov nedosiahol 100 000 € 

o Platiteľ sa môže rozhodnúť, že obdobie bude Q : je povinný toto oznámiť 

o Prechod M -> Q iba k prvému dňu nasledujúceho Q (s oznámením) 

o Prechod Q -> M  ... Q končí posledným dňom mesiaca, v ktorom prestali platiť 

podmienky (nič sa neoznamuje, podá sa správne daňové priznanie) 

o Prechodné ustanovenie: 

o Kto je k 30.9.2012 Q, môže zostať Q najviac do konca Q, v ktorom prestane 

plniť nové podmienky (to môže platiť i niekoľko rokov) 

 

SÚHRNNÝ VÝKAZ §80 ODS.6: 

Ak dodávateľ služby do uplynutia lehoty na podanie SV nemá IČ DPH príjemcu a príjemca ho 

informoval o tom, že požiadal o pridelenie IČ DPH, uvedie dodávateľ dodanie do SV za 

obdobie, v ktorom bolo IČ DPH príjemcovi služby pridelené. 

ZRUŠENIE REGISTRÁCIE §81: 

� Platiteľ je povinný požiadať o zrušenie registrácie pre daň, keď skončí v tuzemsku 

činnosť, ktorá je predmetom dane 

� Právnická osoba, ktorá sa zrušuje bez likvidácie, je povinná túto skutočnosť oznámiť DÚ 

pred svojim zánikom. 
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DÚ môže zrušiť registráciu ak subjekt 

� Nevykonáva činnosť 

� Opakovane v kalendárnom roku porušuje povinnosti 

o Podať daňové priznanie 

o Zaplatiť vlastnú daňovú povinnosť 

� Opakovane marí výkon daňovej kontroly 

o Nie je zastihnuteľný na žiadnej známej adrese 

o Porušuje povinnosti pri výkone daňovej kontroly 

Ak nastali dôvody na zrušenie registrácie, FS ho zverejní v zozname takýchto osôb na portáli 

FS 

DAŇOVÉ PRIZNANIE  

sa pre rok 2013 zatiaľ nemení. Naďalej sa používa tlačivo, ktoré bolo platné v roku 2012. 

Možnosť elektronického podania je cez eDane alebo eTax. 
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2.1  Elektronická komunikácia s FSSR 

V novembri 2012 oznámilo finančné riaditeľstvo používateľom systému EZU (Elektronický 

zber údajov), že od 1.12.2012 končí funčnosť systémeu EZU a všetci užívatelia EZU budú 

automaticky presmerovaní do systémov eDane a eTax. Súčasne im bude vygenerovaný a 

doručený nový ID a prístupový kód. Ďalšia elektronická komunikácia s FSSR bude možná už 

iba cez systémy eDane alebo eTax. 

V programe sa táto skutočnosť prejaví iba tým, že možnosť odoslania XML dokumentov cez 

EZU bude dočasne zablokovaná. 

 

 

Novelou zákona 563/2009 Z.z. (daňový poriadok) sa povinnosť výhradne elektronického 

doručovania podaní pre vymedzený okruh osôb posúva na dátum 1.1.2014. 
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3.  PODSYSTÉM   FIN 
Zmeny v podsystéme v roku 2012. 

V roku 2012 bolo v podsystéme FIN vykonaných množstvo drobných zmien najmä z dôvodu 

podpory nových požiadaviek z reálneho života. Hlavné zmeny, ktoré boli v PS FIN, sú tieto:  

3.1  Inštalácia 

V niektorých prípadoch sa v prostredí WIN 7 stalo, že inštalačný program spustený pod 

užívateľom, ktorý nie je administrátor, nemal umožnený prístup k sieťovým alebo inak 

mapovaným diskom. V takom prípade inštalačný program ohlásil chybu "Invalid path or 

filename" napriek skutočnosti, že zadaný disk a adresár existujú. Problém zo strany 

užívateľského programu nie je možné vyriešiť, a preto bola do inštalačného programu daná 

možnosť na vytvorenie lokálnej kópie celej "rozbalenej" inštalačnej sady do fixného adresára 

C:\FENIX.INS\FIN. Ak sa následne spustí inštalačný program C:\FENIX.INS\FIN\FININS.EXE, 

problém s prístupom na sieťové disky sa neprejaví a inštalácia prebehne riadnym spôsobom. 

 

3.2  Bankové operácie 

Výber pre úhrady - on-line triedenia 

Vo výbere pre úhrady z KDF je možné zvoliť triedenie zobrazenej časti KDF podľa 

ľubovoľného z prvotne zobrazených stĺpcov.  

  

3.3  Došlé faktúry 

Zápis DF pre iné registrácie DPH 

V programe je vytvorená podpora pre zápis DF k prijatým plneniam, ktoré boli objednané 

(zrealizované) pod iným IČ DPH (napr. pod registráciou v ČR). V skupinách DF je možné 

určiť, či sa pri zápise DF má zadávať aj vlastné IČ DPH a tiež je možné určiť IČ DPH, ktoré 
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bude pre túto skupinu DF ponúknuté pri zápise DF. Zápis IČ DPH sa aktivuje až vtedy, ak 

číselník vlastných IČ DPH obsahuje viac ako jeden záznam. Program pri zápise nerobí 

prepočty hodnoty DPH zo základu podľa pravidiel platných v tom-ktorom štáte, ani nerobí 

prepočty a zaokrúhľovania z cudzej meny. Dáva "iba" možnosť zaevidovať DPH prislúchajúcu 

k inej registrácii, aby bolo možné vytvoriť stranovo vyrovnaný účtovný doklad a súčasne, aby 

DPH viazaná na tieto doklady nebola zahrnutá do priznania k DPH pre základnú registráciu (v 

SR).  

 

Úpravy pre RO / PO 

V programe boli vykonané drobné technické úpravy pre podporu použitia pre RO/PO 

(Rozpočtové a príspevkové organizácie).  

 

 

Nové (pasívne) oprávnenie pre zápis DF 

V heslách, v časti pre nastavenie oprávnení, je pre došlé faktúry nová voľba "Iba zápis DF". 

Ak má príslušný pracovník nastavenú túto voľbu, tak program mu umožní iba zápis a opravu 

nových faktúr a nedovolí presun, vrátenie ani iné funkcie a operácie s KDF. Zápis alebo tlač 

LLF program umožní na základe samostatných povolení pre tlač LLF resp zápis LLF.  

 

Nové vlastnosti pre režim potvrdzovania faktúr: 

V zápise došlej faktúry v poli "Potvrdenie" dáva program novú možnosť: klik na lupu vpravo 

od údaja alebo pri stlačení F2 program dá možnsoť vybrať zo zoznamu pracovníkov toho, kto 

je určený na obsahové potvrdenie správnosti faktúry. Ďalšia možnosť pohodlného zápisu 

mena je tá, že do mena "potvrditeľa" je možné zapísať skratku pracovníka (z hesiel). Ak je 

skratka platná (nezáleží ne veľkých / malých písmenách), tak sa do údaja prevezme 

automaticky meno (alebo časť mena) pracovníka so zapísanou skratkou.  

Počas potvrdzovania faktúr je možné zvoliť novú voľbu na zobrazenie iba "vlastných" faktúr 

(t.j. faktúr, ktoré sú určené na potvrdenie prihlásenému pracovníkovi).  

V zostavách z KDF je nová zostava "Potvrdené faktúry". Zostava je súpisom faktúr s 

uvedením dátumu a výsledku potvrdenia.  
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SCAN došlých faktúr 

Pri zápise došlých faktúr je možné k faktúre pridať aj zoskenovaný obraz faktúry (prípadne 

dalších súvisiacich dokumentov). Tieto obazy dokumentov je potom možné prehliadať pri 

potvrdzovaní faktúr a v operatíve KDF. Pri prehliadaní je možnosť aj vytlačiť zoskenovaný 

obraz dokumentov.  

 

Hromadná tlač vyplnených LLF 

V skupine zostáv z došlých faktúr je nová zostava "Tlač opisu vyplnených LLF", ktorá 

umožňuje hormadne vytlačiť vyplnené likvidačné listy došlých faktúr. Pre tlač je možné 

vybrať LLF podľa skupny DF, obdobia DF alebo obdobia LLF, dátumu zápisu LLF a ďalších 

parametrov. Pre tlač sa využíva rovnaký číselník formulárov vyplnených LLF ako pri 

jednotlivej tlači zo zápisu DF.  

  

3.4  Vyšlé faktúry a vyšlé splátkové listy 

Elektronická faktúra 

Možnosti odosielania elektronickej faktúry boli rozšírené o možnosť upraviť mail pred 

odoslaním. V rámci úpravy je možné zmeniť alebo doplniť adresu príjemcu (adresáta), zadať 

adresu pre odoslanie kópie a prípadne "slepej" kópie, pridať ďalšiu prílohu, zobraziť prílohu, 

zmeniť predmet mailu a zmeniť text mailu a upraviť požiadavku na spätné potvrdenie o 

prečítaní mailu s faktúrou. V rámci úpravy sa môžme rozhodnúť, že mail neodošleme ... Po 

úspešnom odoslaní sa do knihy vyšlých faktúr zapíše adresa príjemcu, dátum a čas odoslania 

faktúry mailom. Túto informáciu je vidno v operatíve KVF.  

 

Tlač faktúr - rozúčtovanie na faktúre 

Pri tlači vyšlých faktúr (jednotlivo aj hromadne) je možné zadať požiadavku na tlač 

rozúčtovania na prvej faktúre. Ak je táto požiadavka zvolená (zaškrtnuté príslušné 

zaškrtávacie políčko), tak sa na prvom tlačenom exemplári faktúry zobrazí zjednodušené 

rozúčtovanie faktúry (účet, MD,DAL). Na druhom a ďalších exemplároch sa rozúčtovanie 

netlačí. Rozúčtovanie sa objaví na faktúre pri použití distribuovaných formátov faktúr. Ak sa 

používajú vlastné formuláre a požaduje sa tlač rozúčtovania, je potrebné ich upraviť 
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(prekopírovať do nich zo štandardných formulárov objekt pre tlač rozúčtovania).  Na 

elektronickej faktúre sa rozúčtovanie neobjaví. 

 

Tlač faktúr jednotlivo - dodací list 

Pri jednotlivej tlači faktúr (z režimu zápisu vyšlých faktúr) je možné zvoliť počet vytlačených 

exemplárov faktúry, počet exemplárov dodacieho listu a požiadavku na tlač likvidačného listu 

(rozúčtovania) vyšlej faktúry. Pre tlač dodacích listov je v programe nový číselník formátov 

dodacích listov, v skupinách VF a vo faktúre je kód formátu dodacieho listu. Formát 

dodacieho listu (rovnako ako formát faktúry) je možné pri tlači zmeniť. Štandardný dodací 

list je distribuovaný rovnako ako faktúry v 4 jazykových mutáciách (slovenčina, čeština, 

angličtina a nemčina) a v troch variantoch (základný, profesionálny a elegantný). Dodací list 

je možné vytvoriť aj pri elektronickej faktúre. 

 

Daňové režimy DPH 

Novela zákona o DPH účinná od 1.1.2013 ustanovuje nové požiadavky na obsah prípadne 

formu faktúry. Z toho vyplynula potreba vo vymedzených prípadoch uvádzať na faktúre 

presný text vymedzený zákonom (prenesenie daňovej povinnosti, oslobodenie od dane, ....). 

Tieto texty aj v jazykových verziách (slovenčina, čestina, angličtina a čiastočne nemčina) sa 

nachádzajú v novom spoločnom číselníku "Daňové režimy DPH". V tomto číselníku je možné 

upraviť si text príslušného režimu okrem slovenčiny. Ten je pevne daný. Následne je 

upravený aj zápis vyšlej faktúry a vyšlého splátkového listu tak, že do hlavičky sa povinne 

uvádza kód daňového režimu. Príslučný text (v požadovanej jazykovej verzii) sa potom objaví 

aj na faktúre určenej pre tlač aj v elektronickej (html) faktúre.  

V číselníku "Skupiny vyšlých faktúr" je na záložke "Účtovanie" doplnený nový údaj 

"Štandardný daňový režim". Tento sa využije pri zápise novej faktúry tej-ktorej skupiny 

faktúr ako ponuka daňového režimu konkrétnej faktúry.  

Uvádzanie presne určených textov je povinné od 1.1.2013. 

3.5  Iné zmeny 

Operatíva - priebeh spracovania 

V operatívnom prehľade priebehu spracovania je nová mžnosť výberu protokolov aj z 
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viacerých období súčasne. Zobrazený prehľad je možné nechať zotriediť podľa obdobia, 

dátumu, textu operácie, identifikácie operátora alebo označenia počítača jednoduchým 

klikom na hlavičku príslušného stĺpca prehľadu.  

 

Výber v číselníku "Obchodní partneri" 

Výber v číselníku "Obchodní partneri" je rozšírený o možnosti výberu podľa existencie 

záznamu v zviazaných číselníkoch "Poštová adresa", "Zahraničný platobný styk", "Počet dní 

splatnosti" a "Poznámka".  

 

Štatistika objemu dát 

Vo voľbe "Servis" je nová voľba "Štatistika objemu dát" pre zpbrazenie počtov faktúr, 

položiek faktúr a položiek pre INTRASTAT v každom zo zadaných mesiacov.  
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4.  ZMENY V  PODSYSTÉME MAJETOK 

INŠTALÁCIA 

V niektorých prípadoch sa v prostredí WIN 7 stalo, že inštalačný program spustený pod 

užívateľom, ktorý nie je administrátor, nemal umožnený prístup k sieťovým alebo inak 

mapovaným diskom. V takom prípade inštalačný program ohlásil chybu "Invalid path or 

filename" napriek skutočnosti, že zadaný disk a adresár existujú. Problém zo strany 

užívateľského programu nie je možné vyriešiť, a preto bola do inštalačného programu daná 

možnosť na vytvorenie lokálnej kópie celej "rozbalenej" inštalačnej sady do fixného adresára 

C:\FENIX.INS\MAJ. Ak sa následne spustí inštalačný program 

C:\FENIX.INS\MAJ\MAJINS.EXE, problém s prístupom na sieťové disky sa neprejaví a 

inštalácia prebehne riadnym spôsobom. 

VSTUP DÁT 

Kmeňový súbor DMA je v časti vstup dát a operatíva rozšírený o zadávanie, resp. zobrazenie 

hodnoty neuplatneného odpisu z prvého roku odpisovania. 

 

Pohybový súbor DMA je pre pohyby typy "Prevod DMA (strediská,osoby,útvary)" vo svojej 

štruktúre rozšírený o polia pre zápis pôvodných hodnôt útvaru a osobného čísla. Zároveň sú 

polia pre zápis pôvodných hodnôt strediska, útvaru, zákazky a osobného čísla sprístupnené 

pre výber do tlačových zostáv pohybového súboru DMA. 

 

Neúčtovné zmeny DMA v časti "Vstupy", "Kmeňový súbor" majú sprísnené oprávnenia na 

aktualizáciu kmeňového súboru DMA tak, že okrem doteraz nutného oprávnenia "Neúčtovné 

zmeny DMA" zo skupiny oprávnení "Operácie MAJ" je súčasne potrebné aj oprávnenie 

"Údržba dát" zo skupiny oprávnení "Spoločné operácie a číselníky". 

 

Zápis dokladov "Technické zhodnotenie" a "Zrušenie technického zhodnotenia" majú 

upravenú ponuku a kontrolu zadaných hodnôt odpisových vzorcov. Povolený je zápis iba tých 

odpisových vzorcov, pri ktorých interval období určujúci platnosť vzorca zodpovedá obdobiu 
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odvodenému z dátumu zaradenia [RRRRMM]. Znamená to, že pre majetok zaradený do 

31.12.2011 budú sprístupnené odpisové vzorce s platnosťou do obdobia 201113 a pre 

majetok zaradený od 1.1.2012 budú sprístupnené odpisové vzorce s platnosťou od obdobia 

201201. Pôvodne bol povolený zápis iba tých odpisových vzorcov, pri ktorých interval období 

určujúci platnosť vzorca zodpovedal obdobiu zadanému na hlavičke dokladu. Na základe toho 

mohla nastať situácia, že pre majetok zaradený do 31.12.2011 boli ponúknuté odpisové 

vzorce s platnosťou od 1.1.2012. 

 

Číselníky "Odpisové vzorce účtovné" a "Odpisové vzorce daňové" majú doplnený interval 

období určujúci platnosť odpisového vzorca. Zápis dokladov DMA, SHV a DDM "Zaradenie" 

majú upravenú ponuku a kontrolu zadaných hodnôt odpisových vzorcov. Povolený je zápis 

iba tých odpisových vzorcov, pri ktorých interval období určujúci platnosť vzorca zodpovedá 

obdobiu zadanému na hlavičke dokladu. 

VÝPOČET ODPISOV 

Do programu boli zapracované zmeny pre potreby zrýchleného odpisovania dlhodobého 

majetku zaradeného do úživania po 31.12.2011 pre prípad vykonania technického 

zhodnotenia, resp. viacnásobného technického zhodnotenia. Ak počas doby zrýchleného 

odpisovania hmotného majetku bolo vykonané technické zhodnotenie, neuplatnená pomerná 

časť z ročného odpisu z prvého roku odpisovania zvyšuje zostatkovú cenu tohto majetku v 

roku vykonania technického zhodnotenia. Kmeňový súbor majetku je rozšírený o údaj 

evidencie poradia technického zhodnotenia. Na základe tohoto údaja sa pri prvom 

vykonanom technickom zhodnotení zvýši zostatková cena majetku o neuplatnenú pomernú 

časť z ročného odpisu z prvého roku odpisovania. Pri nasledujúcich technických 

zhodnoteniach (druhom a vyššom) sa už zostatková cena majetku o neuplatnenú pomernú 

časť z ročného odpisu z prvého roku odpisovania nezvyšuje. Hodnota údaja evidencie 

poradia technického zhodnotenia sa automaticky aktualizuje pri potvrdení dokladu 

technického zhodnotenia. Pre správny výpočet hodnoty zrýchleného odpisu v prípade 

technického zhodnotenia, resp. viacnásobného technického zhodnotenia boli obsahovo 

upravené odpisové vzorce v distribučnej sade označené ako číslo 112, 114, 116 a 118. 

Uvedené odpisové vzorce je potrebné po inštalácii prevziať z distribučnej sady a nahradiť tak 

pôvodné odpisové vzorce. Prevzatie odpisových vzorcov z inštalačnej sady sa vykoná 
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pomocou služby "Iné" v číselníku odpisových vzorcov. Priamy spôsob dohľadania 

distribuovaného súboru odpisových vzorcov je pomocou tlačidla "F3", ktoré ponúkne  

distribuovaný súbor odpisových vzorcov. Následne je potrebné označiť na prevzatie vzorce 

číslo 112, 114, 116 a 118 a pomocou tlačidla "Prevzatie" nahradiť pôvodné vzorce novými. 

Na sprehľadnenie výsledku prevzatia odpisových vzorcov z distribučnej sady je zmenené 

pôvodné označenie vzorcov "Degresívny odpis..." na "Zrýchlený odpis...". 

OPERATÍVA 

V operatívnom prehľade priebehu spracovania je nová možnosť výberu protokolov aj z 

viacerých období súčasne. Zobrazený prehľad je možné nechať zotriediť podľa obdobia, 

dátumu, textu operácie, identifikácie operátora alebo označenia počítača jednoduchým 

klikom na hlavičku príslušného stĺpca prehľadu. 

TLA ČOVÉ ZOSTAVY 

Tlačová zostava "Rozloženie majetku na účtoch" má upravený export pre EXCEL tak, že 

okrem kumulatívnych údajov rozloženia vstupnej ceny alebo oprávok na účtoch exportný 

súbor obsahuje aj do zostavy vybrané polia zo súboru dlhodobého majetku. 

 

Tlačová zostava DMA "Inventárne karty" má pre požiadavku "Rozpis odpisov v jednotlivých 

rokoch dopočítať do nulovej zostatkovej ceny ?" pre odpisové vzorce s požiadavkou výpočtu 

ročnej sadzby odpisu súčtom hodnoty mesačných odpisov zmenený výpočet pre bežný rok. V 

prvom kroku sa napočítajú hodnoty mesačných odpisov zo spočítaných mesiacov bežného 

roka. V druhom kroku sa pripočíta hodnota mesačného odpisu z aktuálneho mesiaca (ak bol 

v aktuálnom mesiaci vykonaný výpočet odpisov). V treťom kroku sa dopočítajú hodnoty 

mesačných odpisov z nespočítaných mesiacov bežného roka. Zmena výpočtu zabezpečí 

správny výpočet účtovných odpisov tvorených súčtom hodnoty mesačných odpisov aj v 

prípade technického zhodnotenia vykonaného v rámci bežného roka (zvýšená vstupná cena, 

zmenený odpisový vzorec). 

 

Tlačová zostava DMA "Inventárne karty" má požiadavku "Dopočet odpisov v inventárnych 

kartách vypočítať súčtom hodnoty mesačných odpisov" definične presmerovanú do číselníkov 

odpisových vzorcov. Definovanie tejto požiadavky v číselníkoch odpisových vzorcov umožňuje 
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súčasnú tlač inventárnych kariet s rôznym nastavením vlastnosti pre dopočet odpisov. 

 

Tlačová zostava DMA "Prírastky a úbytky" je rozšírená o možnosť napočítavania úbytkových 

pohybov formou záporných hodnôt. Užívateľsky sa možnosť aktivuje na základe voľby 

"Pohyby PRE,VYR,ZNI,ZZH napočítať ako záporné hodnoty ?". 

ÚČTOVNÝ  SÚBOR 

Vytvorenie účtovného súboru dlhodobého drobného majetku (DDM) je pre typ pohybu "ZVY-

Zvýšenie vstupnej ceny DDM" a "ZNI-Zníženie vstupnej ceny DDM" upravené tak, aby 

účtovná väzba vznikla z položiek pohybových dokladov (DPP) aj bez nutnosti existencie 

zápisu v súbore intervalov (DPI). 

SYSTÉMOVÉ A PREVÁDZKOVÉ  ZMENY 

Výber v číselníku "Obchodní partneri" je rozšírený o možnosti výberu podľa existencie 

záznamu v zviazaných číselníkoch "Poštová adresa", "Zahraničný platobný styk", "Počet dní 

splatnosti" a "Poznámka". 

 

Do programu bola doplnená podpora účtovania v rozpočtových organizáciách. Na základe 

nastavenia rozsahu poľa "UCET" v definičnom číselníku "Pojmy" sa použitím služby 

"Vytvorenie/oprava všetkých súborov" v definičnom číselníku "Súbory" v programe vo 

všetkých súboroch automaticky nastaví rozsah polí súvisiacich s účtovaním podľa 

definovaného rozsahu poľa "UCET". 

 

V programe je nový parameter CAPTYPE - Typ záhlavia programu, ktorým je možné určiť 

formu a obsah záhlavia programu (horná lišta okna programu a text úlohy na lište bežiacich 

úloh). Táto vlastnosť sa dá využiť najmä pri spracúvaní väčšieho počtu licencií na efektívne 

rozlíšenie bežiacich licencií na lište úloh. Popis možných nastavení je priamo v popise 

príslušného parametra, ktorý sa nachádza v skupine "Interné pre PS CPK". 
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5.  ZRÝCHLENÉ ODPISOVANIE A TECHNICKÉ 

ZHODNOTENIE  
 

PROGRAMOVÉ  ZMENY 

 Do programu boli zapracované zmeny pre potreby zrýchleného odpisovania 

dlhodobého majetku zaradeného do úživania po 31.12.2011 pre prípad vykonania 

technického zhodnotenia, resp. viacnásobného technického zhodnotenia. Ak počas doby 

zrýchleného odpisovania hmotného majetku bolo vykonané technické zhodnotenie, 

neuplatnená pomerná časť z ročného odpisu z prvého roku odpisovania zvyšuje zostatkovú 

cenu tohto majetku v roku vykonania technického zhodnotenia. Kmeňový súbor majetku je 

rozšírený o údaj evidencie poradia technického zhodnotenia. Na základe tohoto údaja sa pri 

prvom vykonanom technickom zhodnotení zvýši zostatková cena majetku o neuplatnenú 

pomernú časť z ročného odpisu z prvého roku odpisovania. Pri nasledujúcich technických 

zhodnoteniach (druhom a vyššom) sa už zostatková cena majetku o neuplatnenú pomernú 

časť z ročného odpisu z prvého roku odpisovania nezvyšuje. Hodnota údaja evidencie 

poradia technického zhodnotenia sa automaticky aktualizuje pri potvrdení dokladu 

technického zhodnotenia. 

 Pre správny výpočet hodnoty zrýchleného odpisu v prípade technického zhodnotenia, 

resp. viacnásobného technického zhodnotenia boli obsahovo upravené odpisové vzorce v 

distribučnej sade označené ako číslo 112, 114, 116 a 118. Uvedené odpisové vzorce je 

potrebné po inštalácii prevziať z distribučnej sady a nahradiť tak pôvodné odpisové vzorce. 

Prevzatie odpisových vzorcov z inštalačnej sady sa vykoná pomocou služby "Iné" v číselníku 

odpisových vzorcov. Priamy spôsob dohľadania distribuovaného súboru odpisových vzorcov 

je pomocou tlačidla "F3", ktoré ponúkne distribuovaný súbor odpisových vzorcov. Následne je 

potrebné označiť na prevzatie vzorce číslo 112, 114, 116 a 118 a pomocou tlačidla 

"Prevzatie" nahradiť pôvodné vzorce novými. Na sprehľadnenie výsledku prevziatia 

odpisových vzorcov z distribučnej sady je zmenené pôvodné označenie vzorcov "Degresívny 

odpis..." na "Zrýchlený odpis...". 



Ročné školenie 2013 Odpisovanie v MAJ 

 

 

48 

 

ZRÝCHLENÉ  ODPISOVANIE  – VZORCE  PRE VÝPOČET 

ZOSTATKOVEJ  CENY 

 

1. Zrýchlený odpis: 

ZCvo = (VC - OPR k 1.1.) - ON 

 

2. Zrýchlený odpis + technické zhodnotenie 

ZCvo = (VC - OPR k 1.1.) + TZ              v roku prvého technického zhodnotenia 

ZCvo = (VC - OPR k 1.1.) + TZ – ON      v druhom a vyššom roku prvého technického   

                                                          zhodnotenia alebo pri druhom a vyššom technickom   

                                                          zhodnotení  

 

 

Legenda: 

ZCvo         – zostatková cena pre výpočet odpisov 

VC            – vstupná cena  

OPR k 1.1. – oprávky k 1.1. bežného roka 

TZ             – technické zhodnotenie 

ON            – neuplatnená časť odpisu z prvého roku odpisovania 

 

Poznámka: 

V roku technického zhodnotenia (prvého) sa vo vzorcoch neodpočíta neuplatnená časť 

odpisu z prvého roku odpisovania. V zmysle ZDP neuplatnená časť odpisu z prvého roku 

odpisovania zvyšuje v roku technického zhodnotenia (prvého) zostatkovú cenu majetku. 



Ročné školenie 2013 Odpisovanie v MAJ 

 

 

49 

 

ZRÝCHLENÉ  ODPISOVANIE  - TECHNICKÉ  ZHODNOTENIE  1 

RAZ 

 

VC: 26550 

Dátum nadobudnutia 5/2012   

TZ rok 2013: 2800 

Neuplatnený odpis v prvom roku: 6638-4425=2213 

 

1. Výpočet zo ZC pre výpočet odpisov (rozdielom ZC pre VO) 

 Rok                   Výpočet odpisov Odpis ZC skut. ZC pre výpočet odpisov 

2012 (26550/4)x8/12 4425 22125  19912   (26550-6638) 

2013 (19912+2800+2213)x2/4     12463 12462  10249   (19912+2800-12463) 

2014 (10249x2)/(4-1) 6833 5629    3416   (10249-6833) 

2015 (3416x2)/(4-2) 3416 2213         0   (3416-3416) 

2016 neuplatnená čast 2213   

 

2. Výpočet zo ZC pre výpočet odpisov (s rozpisom ZC pre VO) 

 Rok                   Výpočet odpisov Odpis ZC skut. ZC pre výpočet odpisov 

2012 (26550/4)x8/12 4425 22125  19912    (26550-6638) 

2013 (19912+2800+2213)x2/4     12463 12462  10249   (19912+2800-12463) 

2014 (10249x2)/(4-1) 6833 5629    3416   (19912+2800-12463-6833) 

2015 (3416x2)/(4-2) 3416 2213         0   (19912+2800-12463-6833-3416) 

2016 neuplatnená čast 2213   

 

3. Výpočet zo skutočnej zostatkovej ceny (s korekciou o neuplatnený odpis) 

 Rok                   Výpočet odpisov Odpis ZC skut. ZC pre výpočet odpisov 

2012 (26550/4)x8/12 4425 22125  19912   (26550-6638) 

2013 (26550-4425+2800)x2/4 12463 12462  10249   (19912+2800-12463) 

2014 ((29350-4425-12463-2213)x2)/(4-1) 6833 5629    3416   (19912+2800-12463-6833) 

2015 ((29350-4425-12463-6833-2213)x2)/(4-2) 3416 2213         0   (19912+2800-12463-6833-3416) 

2016 neuplatnená čast 2213   
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ZRÝCHLENÉ  ODPISOVANIE  – TECHNICKÉ  ZHODNOTENIE  2 

RAZY 

 

VC: 26550 

Dátum nadobudnutia 5/2012   

TZ rok 2013: 2800  +  TZ rok 2015: 3000  

Neuplatnený odpis v prvom roku: 6638-4425=2213 

 

1. Výpočet zo ZC pre výpočet odpisov (rozdielom ZC pre VO) 

 Rok                   Výpočet odpisov Odpis ZC skut.                 ZC pre výpočet odpisov 

2012 (26550/4)x8/12 4425 22125  19912  (26550-6638) 

2013 (19912+2800+2213)x2/4     12463 12462  10249  (19912+2800-12463) 

2014 (10249x2)/(4-1) 6833 5629    3416  (10249-6833) 

2015 (3416+3000)x2/4 3208 5421    3208  (19912+2800+3000-22504) 

2016 (3208x2)/(4-1) 2139 3282    1069  (3208-2139) 

2017 (1069x2)/(4-2) 1069 2213         0   (1069-1069) 

2018 neuplatnená čast 2213   

 

2. Výpočet zo ZC pre výpočet odpisov (s rozpisom ZC pre VO) 

 Rok                   Výpočet odpisov Odpis ZC skut.                ZC pre výpočet odpisov 

2012 (26550/4)x8/12 4425 22125  19912  (26550-6638) 

2013 (19912+2800+2213)x2/4     12463 12462  10249  (19912+2800-12463) 

2014 (10249x2)/(4-1) 6833 5629    3416  (19912+2800-12463-6833) 

2015 (3416+3000)x2/4 3208 5421    3208  (19912+2800+3000-12463-6833-3208) 

2016 (3208x2)/(4-1) 2139 3282    1069  (19912+2800+3000-12463-6833-3208-2139) 

2017 (1069x2)/(4-2) 1069 2213         0    (1069-1069) 

2018 neuplatnená čast 2213   

 

3. Výpočet zo skutočnej zostatkovej ceny (s korekciou o neuplatnený odpis) 

 Rok                         Výpočet odpisov Odpis ZC                    ZC pre výpočet odpisov 

2012 (26550/4)x8/12 4425 22125  19912  (26550-6638) 
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2013 (26550-4425+2800)x2/4 12463 12462  10249  (19912+2800-12463) 

2014 ((29350-4425-12463-2213)x2)/(4-1) 6833 5629    3416  (19912+2800-12463-6833) 

2015 (32350-4425-12463-6833-2213)x2/4 3208 5421    3208  (19912+2800+3000-12463-6833-3208) 

2016 ((32350-4425-12463-6833-3208-2213)x2)/(4-1) 2139 3282    1069  (19912+2800+3000-12463-6833-3208-2139) 

2017 ((32350-4425-12463-6833-3208-2139-2213)x2)/(4-2) 1069 2213          0  (19912+2800+3000-12463-6833-3208-2139-1069) 

2018 neuplatnená čast 2213   

 

 

PRÍKLAD  PRE ROVNOMERNÉ  ODPISOVANIE 

 

Rovnomerné odpisovanie  
  

VC: 26550 
Rok Vst.cena  Odpis M  Odpis R  Korekcia  Odpis R  Oprávky  Odpis N  

2012 26550 553 4424 1 4425 4425 2213 
2013 26550 553 6636 2 6638 11063 2213 
2014 26550 553 6636 2 6638 17701 2213 
2015 26550 553 6636 2 6638 24339 2213 
2016 26550 184 2208 3 2211 26550 2213 

Spolu      26540 10 26550 26550   
        

VC: 26550 / TZ r.2013/09: 2800 
Rok Vst.cena  Odpis M  Odpis R  Korekcia  Odpis R  Oprávky  Odpis N  

2012 26550 553 4424 1 4425 4425 2213 
2013 29350 611 6910 428 7338 11763 2213 
2014 29350 611 7332 6 7338 19101 2213 
2015 29350 611 7332 6 7338 26439 2213 
2016 29350 238 2911 0 2911 29350 2213 

Spolu      28909 441 29350 29350   
         

VC: 26550 / TZ r.2013/09: 2800 + TZ r.2015/09: 3000 
Rok Vst.cena  Odpis M  Odpis R  Korekcia  Odpis R  Oprávky  Odpis N  

2012 26550 553 4424 1 4425 4425 2213 
2013 29350 611 6910 428 7338 11763 2213 
2014 29350 611 7332 6 7338 19101 2213 
2015 32350 674 7637 451 8088 27189 2213 
2016 32350 430 5160 1 5161 32350 2213 

Spolu      31463 887 32350 32350   
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PRÍKLAD  PRE ZRÝCHLENÉ  ODPISOVANIE 

 

 

Zrýchlené odpisovanie  
  

VC: 26550 
Rok Vst.cena  Odpis M  Odpis R  Korekcia  Odpis R  Oprávky  Odpis N  ZC-skut.  ZC-VO 

2012 26550 553 4424 1 4425 4425 2213 22125 19912 
2013 26550 830 9960 -4 9956 14381 2213 12169 9956 
2014 26550 553 6636 2 6638 21019 2213 5531 3318 
2015 26550 277 3324 -6 3318 24337 2213 2213 0 
2016 26550 184 2208 5 2213 26550 2213 0   

Spolu      26552 -2 26550 26550       
          

VC: 26550 / TZ r.2013/09: 2800 
Rok Vst.cena  Odpis M  Odpis R  Korekcia  Odpis R  Oprávky  Odpis N  ZC-skut.  ZC-VO 

2012 26550 553 4424 1 4425 4425 2213 22125 19912 
2013 29350 1039 10971 1492 12463 16888 2213 12462 10249 
2014 29350 569 6828 5 6833 23721 2213 5629 3416 
2015 29350 285 3420 -4 3416 27137 2213 2213 0 
2016 29350 184 2208 5 2213 29350 2213 0   

Spolu      27851 1499 29350 29350       
           

VC: 26550 / TZ r.2013/09: 2800 + TZ r.2015/09: 3000 
Rok Vst.cena  Odpis M  Odpis R  Korekcia  Odpis R  Oprávky  Odpis N  ZC-skut.  ZC-VO 

2012 26550 553 4424 1 4425 4425 2213 22125 19912 
2013 29350 1039 10971 1492 12463 16888 2213 12462 10249 
2014 29350 569 6828 5 6833 23721 2213 5629 3416 
2015 32350 267 3310 -102 3208 26929 2213 5421 3208 
2016 32350 178 2136 3 2139 29068 2213 3282 1069 
2017 32350 89 1068 1 1069 30137 2213 2213 0 
2018 32350 184 2208 5 2213 32350 2213 0   

Spolu      30945 1405 32350 32350       
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6.  ZMENY V  PODSYSTÉME ODBYT 

INŠTALÁCIA 

V niektorých prípadoch sa v prostredí WIN 7 stalo, že inštalačný program spustený pod 

užívateľom, ktorý nie je administrátor, nemal umožnený prístup k sieťovým alebo inak 

mapovaným diskom. V takom prípade inštalačný program ohlásil chybu "Invalid path or 

filename" napriek skutočnosti, že zadaný disk a adresár existujú. Problém zo strany 

užívateľského programu nie je možné vyriešiť, a preto bola do inštalačného programu daná 

možnosť na vytvorenie lokálnej kópie celej "rozbalenej" inštalačnej sady do fixného adresára 

C:\FENIX.INS\ODB. Ak sa následne spustí inštalačný program 

C:\FENIX.INS\ODB\ODBINS.EXE, problém s prístupom na sieťové disky sa neprejaví a 

inštalácia prebehne riadnym spôsobom. 

 

HOTOVOSTNÝ  PREDAJ 

Predajný bloček pre hotovostný predaj je rozšírený o informáciu o spôsobe platby. Spôsob 

platby môže byť hotovosť alebo platba pomocou platobnej karty. 

 

Hotovostný predaj je v časti vrátenie tovaru v prípade zápisu údajov v hlavičke dokladu 

rozšírený o možnosť zadávania rôznych kódov príjmových pohybov. 

 

V programe "Hotovostný predaj" boli vykonané úpravy v časti spracovania finančných 

operácií "Príjem úhrady faktúry" a "Vrátenie úhrady faktúry" tak, aby počas zápisu bolo 

možné zadávať aj príjemcu faktúry. 

ÚČTOVNÝ  SÚBOR 

Hotovostný predaj je v časti vytvárania účtovného súboru rozšírený o atribúty účtovania "FIH 

hotovostný predaj-hotovosť" a "FIP hotovostný predaj-platobná karta". Atribúty umožňujú 

nadefinovať rôzne účtovanie tržieb z predaja tovaru pre úhradu v hotovosti alebo pre úhradu 

platobnou kartou. V prípade použitia atribúty "FIH hotovostný predaj-hotovosť" a "FIP 
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hotovostný predaj-platobná karta" nahrádzajú pôvodný atribút "FIS hotovostný predaj". 

OPERATÍVA 

V operatívnom prehľade priebehu spracovania je nová možnosť výberu protokolov aj z 

viacerých období súčasne. Zobrazený prehľad je možné nechať zotriediť podľa obdobia, 

dátumu, textu operácie, identifikácie operátora alebo označenia počítača jednoduchým 

klikom na hlavičku príslušného stĺpca prehľadu. 

TLA ČOVÉ ZOSTAVY 

Tlač dodacích listov z výdajových dokladov je rozšírená o možnosť výberu polí "Termín 

expedície" a "Dátum expedície", ktoré sú do dodacieho listu preberané z položiek výdajových 

dokladov. 

ČÍSELNÍKY 

Číselník skladov je rozšírený o triedenie podľa názvu skladu. Funkcie vyhľadávania a 

inkrementálneho vyhľadávania prepínajú triedenie číselníka podľa čísla skladu alebo názvu 

skladu. 

 

V časti "Servis", "Špeciálne činnosti" bola do programu doplnená služba "Presun T/M/S do 

archívu", ktorá je určená na hromadný presun záznamov číselníka Tovar/Materiál/Služby do 

archívu. V prípade požiadavky je možné zároveň do archívu presúvať aj zodpovedajúce 

záznamy skladových kariet. 

VYŠLÉ  FAKTÚRY 

Novela zákona o DPH účinná od 1.1.2013 ustanovuje nové požiadavky na obsah prípadne 

formu faktúry. Z toho vyplynula potreba vo vymedzených prípadoch uvádzať na faktúre 

presný text vymedzený zákonom (prenesenie daňovej povinnosti, oslobodenie od dane, ....). 

Tieto texty aj v jazykových verziách (slovenčina, čestina, angličtina a čiastočne nemčina) sa 

nachádzajú v novom spoločnom číselníku "Daňové režimy DPH". V tomto číselníku je možné 

upraviť si text príslušného režimu okrem slovenčiny. Ten je pevne daný. Následne je 

upravený aj zápis vyšlej faktúry, predaj na faktúru a automatické vystavenie vyšlých faktúr 

tak, že do hlavičky sa povinne uvádza kód daňového režimu. Príslušný text (v požadovanej 
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jazykovej verzii) sa potom objaví aj na faktúre určenej pre tlač, aj v elektronickej (html) 

faktúre. Uvádzanie presne určených textov je povinné od 1.1.2013. 

 

V číselníku "Skupiny vyšlých faktúr" je na záložke "Účtovanie" doplnený nový údaj 

"Štandardný daňový režim". Tento sa využije pri zápise novej faktúry tej-ktorej skupiny 

faktúr ako ponuka daňového režimu konkrétnej faktúry. 

 

Pri tlači vyšlých faktúr (jednotlivo aj hromadne) je možné zadať požiadavku na tlač 

rozúčtovania na prvej faktúre. Ak je táto požiadavka zvolená (zaškrtnuté príslušné 

zaškrtávacie políčko), tak sa na prvom tlačenom exemplári faktúry zobrazí zjednodušené 

rozúčtovanie faktúry (účet, MD,DAL). Na druhom a ďalších exemplároch sa rozúčtovanie 

netlačí. Rozúčtovanie sa objaví na faktúre pri použití distribuovaných formátov faktúr. Ak sa 

používajú vlastné formuláre a požaduje sa tlač rozúčtovania, je potrebné ich upraviť 

(prekopírovať do nich zo štandardných formulárov objekt pre tlač rozúčtovania). 

 

Pri jednotlivej tlači faktúr (z režimu zápisu vyšlých faktúr) je možné zvoliť počet vytlačených 

exemplárov faktúry, počet exemplárov dodacieho listu a požiadavku na tlač likvidačného listu 

(rozúčtovania) vyšlej faktúry. Pri aktivovaní zápisu vyšlých faktúr z prostredia PS ODBYT je 

obsah a forma dodacieho listu riadená nastaveniami definovanými v PS ODBYT so 

zachovaním možnosti aktivovania doplnkových programov pre individuálnu úpravu obsahu 

dodacieho listu. 

 

SYSTÉMOVÉ A PREVÁDZKOVÉ  ZMENY 

Výber v číselníku "Obchodní partneri" je rozšírený o možnosti výberu podľa existencie 

záznamu v zviazaných číselníkoch "Poštová adresa", "Zahraničný platobný styk", "Počet dní 

splatnosti" a "Poznámka". 

 

Do programu bola doplnená podpora účtovania v rozpočtových organizáciách. Na základe 

nastavenia rozsahu poľa "UCET" v definičnom číselníku "Pojmy" sa použitím služby 

"Vytvorenie/oprava všetkých súborov" v definičnom číselníku "Súbory" v programe vo 

všetkých súboroch automaticky nastaví rozsah polí súvisiacich s účtovaním podľa 
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definovaného rozsahu poľa "UCET". 

 

V programe je nový parameter CAPTYPE - Typ záhlavia programu, ktorým je možné určiť 

formu a obsah záhlavia programu (horná lišta okna programu a text úlohy na lište bežiacich 

úloh). Táto vlastnosť sa dá využiť najmä pri spracúvaní väčšieho počtu licencií na efektívne 

rozlíšenie bežiacich licencií na lište úloh. Popis možných nastavení je priamo v popise 

príslušného parametra, ktorý sa nachádza v skupine "Interné pre PS CPK". 

 

Pri kontrole prekryvu číselných radov počas definície nových počítadiel pre rok 2013 program 

spracoval počítadlá platné pre rok 2013 a pre rok 2003 ako počítadlá z toho istého obdobia a 

ohlásil chybu prekryvu hodnôt. Problém bol identifikovaný a odstránený. 
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7.  ZMENY V  PODSYSTÉME POKLAD ŇA 

INŠTALÁCIA 

V niektorých prípadoch sa v prostredí WIN 7 stalo, že inštalačný program spustený pod 

užívateľom, ktorý nie je administrátor, nemal umožnený prístup k sieťovým alebo inak 

mapovaným diskom. V takom prípade inštalačný program ohlásil chybu "Invalid path or 

filename" napriek skutočnosti, že zadaný disk a adresár existujú. Problém zo strany 

užívateľského programu nie je možné vyriešiť, a preto bola do inštalačného programu daná 

možnosť na vytvorenie lokálnej kópie celej "rozbalenej" inštalačnej sady do fixného adresára 

C:\FENIX.INS\POK. Ak sa následne spustí inštalačný program 

C:\FENIX.INS\POK\POKINS.EXE, problém s prístupom na sieťové disky sa neprejaví a 

inštalácia prebehne riadnym spôsobom. 

ZÁPIS DOKLADOV 

Do programu bol doplnený nový parameter "Výdaj v ZM->priemerný kurz". Ak požadujeme 

pri výdaji v zahraničnej mene použiť pri prepočte hodnoty výdaja v zahraničnej mene na 

hodnotu v domácej mene priemerný kurz, nastavíme  hodnotu parametra na <A>.  

Priemerný kurz sa vypočíta ako podiel celkového stavu pokladne v zahraničnej mene a 

celkového stavu pokladne v domácej mene. Nastavenie parametra na hodnotu " <N> 

dohľadáva kurz v číselníku "Zahraničné meny". 

 

Do programu bola doplnená podpora pre zápis dokladov pri registrácii plátcu DPH v zahraničí 

tak, aby sa takéto pokladničné doklady so zápisom DPH dostali do evidencie DPH a zároveň 

nevstupovali do priznania DPH pre domácu registráciu. Programová podpora je realizovaná 

na úrovni zápisu položky pokladničného dokladu pridaním vstupného poľa "Vlastné IČDPH", 

ktoré predstavuje vlastné IČDPH zahraničnej registrácie, pod ktorým bola dodávka 

realizovaná. Vstupné pole "Vlastné IČDPH" sa v položke pokladničného dokladu so zápisom 

DPH sprístupní v prípade, ak je v číselníku "Vlastné IČ DPH" zapísaný aspoň jeden záznam. 

 



Ročné školenie 2013 POKLADŇA 

 

 

58 

 

 OPERATÍVA 

V operatívnom prehľade priebehu spracovania je nová možnosť výberu protokolov aj z 

viacerých období súčasne. Zobrazený prehľad je možné nechať zotriediť podľa obdobia, 

dátumu, textu operácie, identifikácie operátora alebo označenia počítača jednoduchým 

klikom na hlavičku príslušného stĺpca prehľadu. 

 

Operatívne prehľady "Pokladničné doklady" a "Položky pokladničných dokladov" sú rozšírené 

o zobrazenie dátumu vytvorenia účtovnej väzby. 

 TLA ČOVÉ ZOSTAVY 

Tlač rozúčtovania pokladničného dokladu je upravená tak, že nevynecháva položky dokladu, 

pre ktoré už bola vytvorená účtovná väzba. Znamená to, že tlačová zostava obsahuje vždy 

rozúčtovanie všetkých položiek pokladničného dokladu. 

 

Do parametrického súboru bol pridaný parameter  "Popisné číslo sídla organizácie". Všetky 

tlačové reporty pre tlač pokladničných dokladov boli upravené tak, že zohľadňujú zadanú 

hodnotu parametra "Popisné číslo sídla organizácie". 

 

ÚČTOVNÝ  SÚBOR 

V prípade zadania pokladničnej operácie (jediný údaj z výberovej masky, ktorý je zapisovaný 

na položke pokladničného dokladu) ako výberového kritéria pre vytváranie riadneho 

účtovného súboru, program zapíše príznak vytvorenia účtovnej väzby iba pre tie položky 

dokladov, ktoré majú pokladničnú operáciu zodpovedajúcu zadanému výberovému kritériu. 

Príznak vytvorenia účtovnej väzby na hlavičke dokladu sa zapíše iba pre tie doklady, ktoré 

majú príznak vytvorenia  

účtovnej väzby zapísaný na všetkých položkách. 

 

SYSTÉMOVÉ A PREVÁDZKOVÉ  ZMENY 

Výber v číselníku "Obchodní partneri" je rozšírený o možnosti výberu podľa existencie 

záznamu v zviazaných číselníkoch "Poštová adresa", "Zahraničný platobný styk", "Počet dní 
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splatnosti" a "Poznámka". 

 

Do programu bola doplnená podpora účtovania v rozpočtových organizáciách. Na základe 

nastavenia rozsahu poľa "UCET" v definičnom číselníku "Pojmy" sa použitím služby 

"Vytvorenie/oprava všetkých súborov" v definičnom číselníku "Súbory" v programe vo 

všetkých súboroch automaticky nastaví rozsah polí súvisiacich s účtovaním podľa 

definovaného rozsahu poľa "UCET". 

 

V programe je nový parameter CAPTYPE - Typ záhlavia programu, ktorým je možné určiť 

formu a obsah záhlavia programu (horná lišta okna programu a text úlohy na lište bežiacich 

úloh). Táto vlastnosť sa dá využiť najmä pri spracúvaní väčšieho počtu licencií na efektívne 

rozlíšenie bežiacich licencií na lište úloh. Popis možných nastavení je priamo v popise 

príslušného parametra, ktorý sa nachádza v skupine "Interné pre PS CPK". 
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