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1.  GDPR 
 

1.1  Cieľ a zmysel 

Nové nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR) je evolučným pokračovaním a 
nahradením už zastaralej legislatívy upravujúcej ochranu osobných údajov v Európe. 
 
Jeho hlavným cieľom je: 

• zaviesť jednotné pravidlá pre ochranu osobných údajov občanov Európy bez ohľadu 
na to, kto ich spracúva (teda i subjekty mimo EÚ) najmä v „kybernetickom“ svete 

• dať občanom EÚ výrazne väčšie práva pri kontrole toho, čo sa s ich údajmi deje 
• Stimulovať spracovateľov a sprostredkovateľov na prijatie zmysluplných, potrebných a 

technicky realizovateľných opatrení a postupov na primeranú ochranu 
spracúvaných a ukladaných osobných údajov 

• Stimulovať spracovateľov a sprostredkovateľov k takým postupom, aby zbierali, 
spracúvali a ukladali iba tie osobné údaje, ktoré sú skutočne k splneniu 
vymedzeného cieľa potrebné, a to iba na minimálnu nutnú dobu 

 
V čom sa líši od súčasnej legislatívnej úpravy? 

• Nariadenie nie je priamo vykonateľné, ale vyžaduje si konkretizáciu v národných 
legislatívnych úpravách (napr. zákon o ochrane osobných údajov) 

• Nariadenie má účinnosť od 25.5.2018 a nie je zrušiteľné žiadnym ustanovením 
národnej legislatívy, t.j. má účinnosť aj bez podpory národnej legislatívy 

• Zavádza množstvo nových termínov a pojmov 
• Rozširuje pojem „osobný údaj“ (chránený údaj) na akýkoľvek údaj, ktorý umožní 

priamo alebo nepriamo identifikovať konkrétnu fyzickú osobu (okrem doterajších 
údajov to môže byť aj IP adresa, údaje o pohybe, lokalizačné údaje, údaje o pobyte, 
rôzne profily – typy nákupov, náboženské prejavy, fotografia tváre, rohovky, 
biometrické údaje, .....) 

• Zavádza špeciálnu ochranu osobných údajov detí a maloletých osôb 

• Vo vymedzených prípadoch je povinnosť zriadiť pozíciu inšpektora na ochranu dát 
• Zavedenie oznamovacej povinnosti pri bezpečnostnom incidente voči príslušným 

inštitúciám, ale aj voči dotknutým osobám 
• Posilnenie práv dotknutých osôb (prenos dát, zabudnutie) 
• Zavedenie kontroly na cezhraničný prenos osobných dát 
• Kto chce spracúvať osobné údaje, musí jasne deklarovať účel spracovania a 

uchovávania a na ten musí získať jasný a vedomý súhlas dotknutej osoby 
 

GDPR stanovuje všeobecné povinnosti, ktoré ale nie sú taxatívne vymenované ani nie sú 
striktne určené techniky na ich realizáciu. Nové povinnosti sú napríklad: 

• Povinnosť určenia zodpovednej osoby 
• Predchádzanie k neoprávnenému prístupu k osobným dátam 
• Zavedenie anonymizácie osobných údajov 
• Zabezpečenie prevencie pred únikom dát 
• Zabezpečenie realizácie práva na zabudnutie (vymazanie dát) 
• Zabezpečenie realizácie práva na výpis / prenos dát 
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• Monitorovanie aktivít pri práci s osobnými údajmi 
• Schopnosť identifikovať, analyzovať a dokumentovať bezpečnostné incidenty s 

povinnosťou ich bezodkladného ohlásenia 
 

Čo treba spraviť (v organizácii), aby boli požiadavky GDPR splnené? 
• Vytvoriť internú smernicu pre narábanie s dátami, ktorá má pre všetkých pracovníkov 

a spolupracovníkov daného subjektu stanoviť: 
– Ktoré dáta sú chránené a ktoré nie 
– Posúdenie nutnosti spracúvania osobných údajov vzhľadom na naplnenie cieľa 
– Analýza vplyvu spracúvania osobných údajov na ich ochranu, možnosť vzniku 

incidentu, .... 
– Aké procesy a postupy uplatňovať pri práci s chránenými dátami (preberanie a 

odovzdávanie  písomností, mailov, tvorba vlastných poznámok, ......) 
– Ako realizovať jednotlivé požiadavky GDPR (napr. ako realizovať právo na 

zabudnutie, ako realizovať právo na výpis / prenos dát, ako realizovať 
iniciatívne vymazanie nepotrebných dát, ...) 

– Ako spracúvať a narábať s protokolmi o zrealizovaní požiadaviek GDPR (napr. 
ako uchovávať protokoly o vymazaní údajov – protokol tiež obsahuje chránené 
dáta) 

– Aké technické podporné prostriedky sa majú používať (akú podporu pre 
procesy GDPR poskytujú rôzne softvérové produkty používané v organizácii, 
ako sa aktivujú dané podporné procesy, kto je za aktiváciu zodpovedný, ....) 

• Treba stanoviť, ako sa priebežne kontroluje dodržiavanie internej smernice 
• Treba stanoviť, kedy a ako sa interná smernica má aktualizovať, dopĺňať, ... 
• Byť pripravený na kontrolu dodržiavania ustanovení GDPR ktorýmkoľvek Európskym 

komisárom 
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1.2  Podpora procesov GDPR v produktoch FENIX 

 

Nové parametre 
 
Pre podporu procesov GDPR v systéme FENIX je parametrický súbor každého podsystému 
rozšírený o parametre 

– GDPRRQ -"Podpora GDPR"  
– týmto parametrom sa aktivuje podpora GDPR v každom podsystéme 

samostatne 
– štandardná hodnota je "N"- bez aktivovania podpory GDPR 

– GDPRRDUD -"Retenčná doba účtovných dokladov“ 
– týmto parametrom sa určuje základná retenčná doba účtovných dokladov v 

mesiacoch 
– štandardná hodnota je 120 mesiacov 

– GDPRSPD -"Štandardná premlčacia doba“ 
– týmto parametrom sa určuje základná retenčná doba na uchovávanie 

protokolov GDPR (napríklad protokol o vymazaní údajov, protokol o exporte 
údajov, ...) 

– štandardná hodnota je 48 mesiacov 
 
Nové údaje 

– V každom zázname, ktorým sa identifikuje doklad (faktúra, pokladničný doklad, 
objednávka, karta majetku, interný účtovný doklad, ...), je nový údaj   „Dátum 
uchovania“, ktorým sa určuje, do ktorého dátumu je potrebné príslušný záznam 
uchovať (nezmazať). 

– V číselníku obchodných partnerov sú nové údaje: 
– Dátum uchovania 
– Dátum použitia 
– ID podsystému použitia 
– Referencia dokladu k použitiu 

– V číselníku DPH je nový údaj „Retenčná doba“ (v mesiacoch) 
– V rôznych definičných číselníkoch (skupiny faktúr, položky faktúr, skladové pohyby, 

definície súborov, ...) sú nové údaje: 
– Algoritmus výpočtu retenčnej doby 
– Retenčná doba (v mesiacoch) 

– V dátovom slovníku je pre polia PS MZDY nový údaj „Retenčná doba“ 
 
 
Nové procesy 
 
Funkcie na podporu procesov GDPR sa vo všetkých podsystémoch nachádzajú v novej voľbe 

 

Servis / G.D.P.R 

V tejto voľbe sú tieto funkcie: 
– Základná informácia o G.D.P.R 
– Iniciatívne vymazanie 
– Analýza výskytu – výpis záznamov 
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– Export údajov 
– Právo na zabudnutie 
– Správa protokolov o vymazaní údajov 

 
 
Detailný popis postupov práce, nastavení, logiky údajov a ďalšie potrebné informácie k 
maximálnej podpore procesov GDPR sa nachádza v prezentáciách, ktoré sú pripravené pre 
každý podsystém samostatne a sú prístupné na stránke www.compeko.sk v sekcii Novinky 
alebo na seminároch, ktoré firma Compeko organizuje..  
S postupným upresňovaním našej lokálnej legislatívy budú tieto materiály priebežne 
aktualizované tak, aby podporovali požiadavky legislatívy v maximálnej technicky 
realizovateľnej miere. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.compeko.sk/
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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: 

• 712  december 2017 
• 713  ultimum 2017 

• 714  záver 2017 
• 801  január 2018 

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: 

• 805  máj 2018 
• 813  ultimum 2018 

• 814  záver 2018 
• 806  jún 2018 
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2.2  Technický postup ročnej uzávierky 

 

1.  ZAÚČTUJEME VŠETKY DOKLADY PATRIACE DO DECEMBRA 2017. 

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 v sekcii FAQ alebo v materiáloch z ročného školenia 2015 – 
Účtovanie časových rozlíšení). 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 daň 
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 2017 vo voľbe Výkaz DPH s ročným 
vysporiadaním koeficientu, dostávame automaticky i ročné vysporiadanie DPH – popis 
výpočtu sa tlačí v prílohe k zostaveniu 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 JANUÁR - DECEMBER 2017. 

 
Na technické uzatvorenie všetkých mesiacov až po december (vrátane) môžeme použiť 
novú voľbu „Všetky mesačné závierky“, ktorá vykoná všetky závierky až do konca roka 
v jednom kroku. Bližší popis je v kapitole o zmenách v podsystéme UCT. Tým sa 
program dostane do 13. obdobia (Ultimum), v ktorom je potrebné zaúčtovať 
závierkové účtovné operácie. 
 

http://www.compeko.sk/
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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 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 31.12.2017. Ak nám niektoré kurzy chýbajú, môžeme ich dopísať manuálne 
alebo nechať program automaticky ich prebrať priamo z webovej lokality ECB 
(Európskej centrálnej banky). 

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 31.12.2017. Ak nám niektoré kurzy chýbajú, môžeme ich dopísať manuálne 
alebo nechať program automaticky ich prebrať priamo z webovej lokality ECB 
(Európskej centrálnej banky). 

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. 
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7.  KONTROLA ZOSTATKOV VYBRANÝCH ÚČTOV HK. 

Skontrolujeme 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: 

 

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 
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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. 

 

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 (pozri 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 
2018 – 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 

http://www.compeko.sk/
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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. 

 

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 2017 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. 



Ročné školenie 2018 UCT 

podpis 

16 

Tento výkaz je na portáli možné po kontrolách uložiť ako „rozpracovaný“, 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 2017. 

 
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. 

 

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. 
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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 2017 je 

 
OPIS PREVODOVÉHO MÔSTIKA - ÚČTY 
=============================== 
Organizácia : DEMO-TEST 
Dátum tlače : 22.01.2018 23:16:30 
------------------------- 
PÔVODNÝ ÚČET NOVÝ ÚČET 
------------------------- 
71010        43110 
71020        43110 
------------------------- 
Vyhotovil : Test TEST 

 

 

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 2018. 

 

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 



Ročné školenie 2018 UCT 

podpis 

18 

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 
2017/13 alebo o pripravené dávky preúčtovania zostatku časového rozlíšenia 
pripravené z účtovania predošlých období. 
 
 
Tým sú vykonané všetky kroky potrebné k prechodu z roka 2017 do roka 
2018 a môžeme začať riadne bežné účtovanie roka . 
 
Ak sa využívajú možnosti účtovania v paralelných účtovných obdobiach, je samozrejme 
možné účtovné prípady roka  2018 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 1-12/2017. 

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 
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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 
2017 (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 2017 a platí pre rok 
2018 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 2017                            Dátum tlače:22.01.2018 

                                                                       03:33:06 

Výpočet ročného vysporiadania odpočítania dane za obdobie:201701-201712                      

                                                                                             

                                   Zákl.sadzba    odpočítanie    Zníž.sadzba    odpočítanie  

Daň celkom v skupine A                 4040.00        4040.00           0.00           0.00  

Daň celkom v skupine B                    0.00           0.00           0.00           0.00  

Daň celkom v skupine C                  550.00         528.00           0.00           0.00  

Daň celkom v skupine D                    0.00           0.00           0.00           0.00  

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

Celkový nárok na odpočítanie dane                     4568.00                          0.00  

Doteraz odpočítaná daň                                4507.50                          0.00  

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

Ročné vysporiadanie odpočítania                         60.50                          0.00  

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

                                                                                             

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

201701 - 201712                                                                              

                                                                                             

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

s hodnotou             0.9600                                                                

                                                                                             

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

701R,702R,703R,704R,705R,706R,707R,708R,709R,710R,711R,712  

=========================================================================================== 
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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 2017 
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 2017. Vzhľadom na relatívne malý počet zmien v legislatíve boli iniciované dozvukmi 
zavedenia SEPA, drobnými zmenami v oblasti DPH a najmä požiadavkami zo strany 
používateľov. 
 

2.5.1  Vstupy dát 

 
Hlavička SEPA dokladu 
Pri tlači opisu vygenerovaných účtovných zápisov pri spracovaní SEPA výpisov je upravená 
hlavička aj obsah riadku: namiesto údaja ČBÚ sa v zostave uvádza už iba COP. 

2.5.2  Operatívne a tlačové výstupy 

 

Hlavička účtovného denníka 
Pri tlači denníka účtovania je upravená hlavička aj obsah riadku: namiesto údaja ČBÚ sa v 
zostave uvádza už iba COP. 

 

Prevodné príkazy k záväzkom 
V skupine zostáv zo saldokonta (Pohľadávky a záväzky) je nová zostava "Príkaz na úhradu 
záväzkov". Táto zostava umožní vybrať podľa rôznych kritérií zostatky faktúr v súbore 
saldokont (spravidla sa vyberajú záväzky) a k nim je možné pripraviť príkazy na úhradu vo 
výške záväzku vo forme Súpisu, Súpisu s QR kódmi na úhradu a vo forme SEPA XML. 
Vytvorené príkazy sa v programe ďalej neevidujú a neupravuje sa o ich hodnotu zostatok v 
SDK. 
 

DPH: 

KV DPH: 
Podmienky pre zostavenie KV DPH, najmä v súvislosti s novým tuzemským prenosom 
daňovej povinnosti pri stavebných prácach – kód STP – boli zo strany FSSR niekoľkokrát aj 
protichodne menené. Program postupne kopíroval aktuálny stav požiadaviek. V súčasnosti je 
už stav ustálený. 
 
Účtovanie Dodatočného DP DPH rozdielovo 
Pri zostavení dodatočného priznania k DPH program dáva možnosť zaúčtovať iba zmenu 
(obsah riadku 37) alebo zaúčtovať kompletné zaúčtovanie zostavenia priznania k DPH. Podľa 
obsahu vykonaných zmien je potrebné kvalifikovane sa rozhodnúť, či postačí iba rozdielové 
zaúčtovanie, alebo či je potrebné pôvodnú dávku zaúčtovania vylúčiť a DPH so zmenami 
zaúčtovať v plnom rozsahu.  
 

 

2.5.3  Uzávierky 
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Hromadné uzávierky do konca roka 
V programe je v časti "Uzávierky" doplnená nová voľba "Všetky mesačné závierky", ktorá 
umožňuje v jednej operácii vykonať všetky mesačné závierky od aktívneho obdobia až po 
ultimum. Všetky voľby pre všetky uzávierky ako aj základné kontroly všetkých období sa 
vykonajú pred spustením tejto operácie, takže počas postupného uzatvárania jednotlivých 
mesiacov sa program na nič nepýta a samostatne preje až do obdobia Ultimum. 
 

2.5.4  Iné prevádzkové zmeny 

 

Podpora virtualizácie DPI 
V programe sú nové parametre, ktoré podporujú niektoré nastavenia na riešenie problému 
virtualizácie DPI (nastavenie veľkých rozlíšení monitora a následné upravovanie veľkosti 
jednotlivých objektov na monitore). Sú to parametre v skupine "PC prostredie" s označením 
"Program si sám riadi DPI", "Kvocient zväčšenia objektov" a "Automatické zväčšenie 
objektov". Detailnejšie vysvetlenie ich použitia je priamo v ich popise alebo v FAQ na 
www.compeko.sk. 
 
Export súborov v tvare TXT, CSV, DBF, EXCEL 
V časti "Číselníky", "Definičné číselníky", "Súbory" bola do programu doplnená služba pre 
export obsahu súborov. Export obsahu súborov je možný v tvare TXT, CSV, DBF alebo 
EXCEL. Pri exporte v tvare TXT a CSV je možné zadať metódu kódovania diakritiky (kódová 
stránka, UTF-8 alebo UNICODE), oddeľovač a ďalšie definície pre vytvorenie rôznych 
variantov CSV súboru. Export v tvare EXCEL zohľadňuje nastavenie parametra "Typ exportu 
pre EXCEL". 
 
Import z iCompeko 
Z dôvodu zvyšovania bezpečnosti internetu a následného pridávania rôznych bezpečnostných 
záplat sa mohlo stať, že v niektorých prípadoch import údajov z iCompeko neprebehol a buď 
iba sa neprebrali žiadne dáta, alebo daný proces vyhlásil chybu. Proces importu bol 
prepracovaný tak, aby pracoval spoľahlivo vo všetkých v súčasnosti známych prostrediach 
Windows. 
 
Možnosť použitia TLS pri mailoch 
V skupine parametrov pre odosielanie elektronických príkazov na úhradu DPH je nový 
parameter UCT_SMTPT, ktorým je možné určiť, či sa v procese odosielania mailov má alebo 
nemá použiť šifrovanie pomocou protokolu TLS.  
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3.  DPH V ROKU 2017 A OD 1.1.2018 

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, spresňujú sa podmienky požadovania daňovej 
zábezpeky, spresňujú sa podmienky ručenia za daň, ruší sa limit 5000,00 Eur pre tuzemský 
prenos daňovej povinnosti pri niektorých dodávkach, spresnili sa podmienky odpočítania 
dane v režime Cash Flow a mnohé ďalšie. Tieto úpravy nemajú vplyv na realizáciu zmien 
v programe FENIX.  
Na niektoré z týchto zmien však upozorníme v nasledujúcom texte. 
 
Niektoré zmeny zákona alebo iných predpisov však vyžadovali zmenu v programe, a sú to 
tieto: 
- Drobné upresnenia v zostavovaní KV DPH (atribúty ku kódu STP) 
- Určenie nového tlačiva daňového priznania s platnosťou od prvého zdaňovacieho obdobia 

v roku 2018 
 

3.2  Zrušenie limitu 5000 Eur v § 69  ods.12 f), g) 

 
Novelou zákona sa v uvedených častiach zákona ruší limit 5000 Eur, čo v praxi znamená, že 
dodávky definované v §69 ods.12 písm. f) a g) sa majú realizovať režimom tuzemského 
prenosu daňovej povinnosti bez ohľadu na sumu dodávky. Týka sa to: 

• dodania tovarov patriacich do kapitol 10 (obilniny) a 12 (olejnaté semená ...) 
• dodania tovarov patriacich do kapitoly 72 (železo a oceľ) a položiek 7301, 7308 

a 7314 (predmety zo železa alebo ocele: štetovnice zo železa a ocele ; konštrukcie a 
časti konštrukcií; tkaniny, sieťovina, pletivo, ...) 

 

3.3  Ručenie za daň 

 
Novela zákona o DPH zrušila ručenie za daň v prípadoch, keď dodávateľ je na „čiernej 
listine“. Touto zmenou úplne zaniká problematické riešenie finančných vzťahov pre prípad, že 
sa dodávateľ (aj bez vlastného zavinenia) dostane na „čiernu listinu“. 
 

3.4  Úprava odpočítanej dane 

 
V §54 ods. 2 písm. b) a c) sa mení definícia tak, že namiesto pojmu „budova“ sa používa 
pojem „stavba“. V praxi to znamená, že  sledovanie účelu použitia IM a prípadnú opravu 
odpočítanej dane podľa vzorca v prílohe zákona bude potrebné robiť pri  väčšom počte 
objektov (napr. aj reklamné stavby, technologické stavby, ...) 
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3.5  Nové tlačivo k priznaniu dane 

 
Nový vzor tlačiva pre podanie priznania k DPH je už zverejnený v listinnej podobe, v podobe 
PDF/FDF súborov a v novej štruktúre XML súboru pre elektronické podanie DP. 
Zmeny sú iba na prvej strane priznania: 

• Doplnený je nový typ postavenia osoby ...: zástupca podľa §69aa 
• Telefón už nie je delený na predčíslie a číslo 
• Uvádza sa aj mail  

 
 

 
. 
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4.  PODSYSTÉM   FIN 
 
V roku 2017 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  Podpora procesov GDPR 

4.1.1  VŠEOBECNÉ ZMENY 

Pre podporu procesov GDPR v systéme FENIX je parametrický súbor každého podsystému 
rozšírený o parametre 

– GDPRRQ -"Podpora GDPR"  
– týmto parametrom sa aktivuje podpora GDPR v každom podsystéme 

samostatne 
– štandardná hodnota je "N"- bez aktivovania podpory GDPR 

– GDPRRDUD -"Retenčná doba účtovných dokladov“ 
– týmto parametrom sa určuje základná retenčná doba účtovných dokladov v 

mesiacoch 
– štandardná hodnota je 120 mesiacov 

– GDPRSPD -"Štandardná premlčacia doba“ 
– týmto parametrom sa určuje základná retenčná doba na uchovávanie 

protokolov GDPR (napríklad protokol o vymazaní údajov, protokol o exporte 
údajov, ...) 

– štandardná hodnota je 48 mesiacov 
 
Číselník "Účtovanie DPH" je rozšírený o údaj "Štandardná retenčná doba (v mesiacoch) pre 
doklady s touto DPH", ktorým sa určuje štandardná retenčná doba (doba povinného 
uchovania v mesiacoch) pre doklady, v ktorých je použitý príslušný kód DPH. 
 
V novej voľbe "Servis / G.D.P.R" sú všetky funkcie na podporu procesov GDPR vrátane 
prezerania / tlače / exportu centrálnych protokolov o zrušení a exporte údajov fyzických 
osôb.  
 
Viac informácií nájdete na www.compeko.sk. 
 

4.1.2  DOŠLÉ FAKTÚRY 

Pre podporu procesov GDPR v došlých faktúrach je číselník "Skupiny došlých faktúr" rozšírený 
o vstupné polia "Retenčná doba", ktorým sa určuje retenčná doba faktúry v mesiacoch a 
"Algoritmus výpočtu RD", ktorým sa určuje základné nastavenie výpočtu a zdroje retenčných 
dôb. Voľby základného nastavenia výpočtu retenčnej doby: 

• Bez výpočtu retenčnej doby - nastaví algoritmus výpočtu RD na hodnotu "---". Dátum 
povinného uchovania faktúry bude zapísaný ako prázdny. 
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• Okamžité ukončenie retenčnej doby - nastaví algoritmus výpočtu RD na hodnotu 
"XXX". Dátum povinného uchovania faktúry bude zhodný s dátumom dodania v 
hlavičke faktúry. 

• Podľa STD retenčnej doby účtovných dokladov - nastaví algoritmus výpočtu RD na 
hodnotu "UCT". Dátum povinného uchovania faktúry bude výsledkom pripočítania 
hodnoty parametra "Retenčná doba účtovných dokladov" k dátumu dodania. Upravený 
dátum povinného uchovania faktúry je posunutý ku dňu 31.12. v roku z prvotne 
vypočítaného dátumu. 

• Užívateľské nastavenie algoritmu výpočtu - sprístupní zdroje retenčných dôb a umožní 
v nich užívateľský výber. Retenčná doba faktúry sa určí ako maximum retenčných dôb 
z vybraných údajov. Pre výber údajov máme tieto možnosti: 

o "Skupina došlých faktúr" (z kódu skupiny faktúry v KDF). Do algoritmu sa zapíše 
písmeno „S“. 

o  "Číselník DPH" (z kódov DPH použitých vo faktúre). Do algoritmu sa zapíše 
písmeno „D“  

Upravený dátum povinného uchovania faktúry je posunutý ku dňu 31.12. v roku z 
prvotne vypočítaného dátumu. 

 
Výpočet retenčnej doby sa aktivuje pri každej aktualizácii záznamu došlej faktúry. 
  
V prípade, ak je vypočítaný dátum povinného uchovania faktúry vyšší ako dátum povinného 
uchovania zodpovedajúceho záznamu v číselníku "Obchodní partneri", do zodpovedajúceho 
záznamu v číselníku "Obchodní partneri" sa zapíšu údaje: 

• dátum povinného uchovania záznamu 
• dátum zápisu údajov 
• identifikácia podsystému (ODB) 

• úplná referencia dokladu (zdroj dát DFA, interné číslo faktúry, číslo faktúry) 
 

4.1.3  VYŠLÉ FAKTÚRY 

Pre podporu procesov GDPR vo vyšlých faktúrach je číselník "Typy položiek vyšlých faktúr" 
rozšírený o vstupné pole "Retenčná doba", ktorým sa určuje retenčná doba faktúry v 
mesiacoch. Číselník "Skupiny vyšlých faktúr" je rozšírený o vstupné polia "Retenčná doba", 
ktorým sa určuje retenčná doba faktúry v mesiacoch a "Algoritmus výpočtu RD", ktorým sa 
určuje základné nastavenie výpočtu a zdroje retenčných dôb. Voľby základného nastavenia 
výpočtu retenčnej doby: 

• Bez výpočtu retenčnej doby - nastaví algoritmus výpočtu RD na hodnotu "---". Dátum 
povinného uchovania faktúry v hlavičke faktúry bude zapísaný ako prázdny. 

• Okamžité ukončenie retenčnej doby - nastaví algoritmus výpočtu RD na hodnotu 
"XXX". Dátum povinného uchovania faktúry v hlavičke faktúry bude zhodný s 
dátumom dodania v hlavičke faktúry. 

• Podľa STD retenčnej doby účtovných dokladov - nastaví algoritmus výpočtu RD na 
hodnotu "UCT". Dátum povinného uchovania faktúry v hlavičke faktúry bude 
výsledkom pripočítania hodnoty parametra "Retenčná doba účtovných dokladov" k 
dátumu dodania v hlavičke faktúry. Upravený dátum povinného uchovania faktúry je 
posunutý ku dňu 31.12. v roku z prvotne vypočítaného dátumu. 

• Užívateľské nastavenie algoritmu výpočtu - sprístupní zdroje retenčných dôb a umožní 
v nich užívateľský výber. Retenčná doba faktúry sa určí ako maximum retenčných dôb 
z vybraných údajov. Pre výber údajov máme tieto možnosti: 
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o "Skupina vyšlých faktúr" (z kódu skupiny faktúry použitom na hlavičke faktúry). 
Do algoritmu sa zapíše písmeno „S“. 

o  "Typy položiek vyšlých faktúr" (z typov položiek faktúr použitých v položkách 
faktúry). Do algoritmu sa zapíše písmeno „P“ 

o "Číselník DPH" (z kódov DPH použitých v položkách faktúry). Do algoritmu sa 
zapíše písmeno „D“  

Upravený dátum povinného uchovania faktúry je posunutý ku dňu 31.12. v roku z 
prvotne vypočítaného dátumu. 

 
Výpočet retenčnej doby sa aktivuje pri tlači faktúry. 
  
V prípade, ak je vypočítaný dátum povinného uchovania v hlavičke vyšlej faktúry  vyšší ako 
dátum povinného uchovania zodpovedajúcich záznamov v číselníku "Obchodní partneri", do 
zodpovedajúceho záznamu v číselníku "Obchodní partneri" sa zapíšu údaje: 

• dátum povinného uchovania záznamu 
• dátum zápisu údajov 

• identifikácia podsystému (ODB) 
úplná referencia dokladu (zdroj dát VFA, číslo faktúry, interné číslo faktúry, informácia či bolo 
vyplnené pole "Príjemca tovaru" alebo "Príjemca faktúry") 
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4.2  Fantozzi / Pina 

Systém Fantozzi / Pina je nový systém bezpečného doručovania elektronických faktúr medzi 
subjektmi: 

• Fantozzi je webová aplikácia na doručovanie e-faktúr 
• Pina je komunikačná vrstva k systému Fantozzi, ktorá beží na lokálnom počítači 

používateľa systému 
Subjekt, ktorý odosiela aj prijíma faktúru musí byť účastníkom systému Fantozzi. Pre 
jednoznačnú identifikáciu má v systéme Fantozzi každý subjekt svoj vlastný jedinečný 
identifikátor. Pre odosielanie a prijímanie faktúr sa zatiaľ využíva formát ISDOC. 
Pre aktiváciu komunikácie so systémom Fantozzi je potrebné nastaviť niekoľko parametrov: 

• Vlastný identifikátor Fantozzi 
• Cesta pre import z Fantozzi 
• Cesta pre export do Fantozzi 

Pre obchodných partnerov, ktorým chceme zasielať e-faktúry prostredníctvom Piny je 
potrebné do číselníka obchodných partnerov zadať ID tohto obchodného partnera v systéme 
Fantozzi.  

 
 
V zápise vyšlých faktúr je nová možnosť „Fantozzi“, ktorou sa priamo vytvoria potrebné 
súbory pre jednoduché odoslanie e-faktúry príjemcovi. Po stlačení tohto tlačidla sa vytvoria 
potrebné súbory a program o tom vypíše krátku informáciu: 

 
O ostatné (odoslanie do systému Fantozzi, odloženie do archívu, ....) sa už postará Pina. 
 
Na strane príjmu faktúr je vo FIN podpora importu vo voľbe 
 
 

Vstupy / Integrujúce väzby / Import KDF – Fantozzi 

 

Príslušný program si sám v adresári pre import dát z Fantozziho nájde zatiaľ nespracované 
faktúry, predspracuje ich obsah a zobrazí prevzaté údaje. 
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V tomto režime si môžeme každú faktúru samostatne prezrieť (aktivuje sa program ISDOC 
Reader), môžeme si prezrieť a upraviť dáta pripravené na zápis do KDF. Po stlačení tlačidla 
!Import! sa označené faktúry priamo naimportujú do KDF do období podľa dátumu dodania. 
Ďalšia práca s faktúrami už je rovnaká, ako keby boli zapísané ručne. 
 

 
 

4.3  Vstupy dát 

 
Zápis debetného účtu do KDF 
Pri zápise faktúry do KDF (knihy došlých faktúr) je umožnené zapísať aj debetný bankový 
účet (účet, z ktorého sa v budúcnosti má daná faktúra uhradiť). Ak tento údaj zostane 
nevyplnený, tak pri vytváraní prevodného príkazu na úhradu tejto faktúry sa použije účet 
uvedený v príslušnej skupine DF. Ak je uvedený, tak sa pri vytváraní prevodného príkazu na 
úhradu tejto faktúry použije tento zapísaný účet. 
 
Zápis cudzej meny v LLF 
Ak sa v LLF použije účet, pri ktorom sa vyžaduje účtovanie aj v cudzej mene, tak sa v zápise 
LLF otvoria nové polia, do ktorých je možné zapísať kód zahraničnej meny a hodnotu v 
zahraničnej mene. Ak tieto údaje ešte nie sú vyplnené, tak ich program predplní: do kódu 
zahraničnej meny zapíše kód z príslušnej došlej faktúry a hodnotu v ZM vypočíta z hodnoty v 
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EUR s použitím kurzu z došlej faktúry. Ak sú už údaje vyplnené, program ich už nemení a 
použije ich na vytvorenie účtovnej väzby. 
 
EPS:SEPA - variant BELLIN 
Do programu je pridaná podpora pre generovanie SEPA príkazov vo variante pre bankový 
systém BELLIN (niektoré pobočky nemeckých bánk). 
 
Tlač QR kódov na realizáciu PP 
Vo formulári pre prípravu a realizáciu prevodných príkazov je nová možnosť: priamo zobraziť 
/ vytlačiť QR kódy na okamžitú realizáciu pripravených prevodných príkazov. 
 
Splátkové listy - zrušenie položiek 
V položkách splátkových listov je rozšírená ponuka na rušenie položiek splátkových listov, 
ktorá umožňuje hromadne zrušiť všetky predchádzajúce, nasledujúce alebo nasledujúce 
rovnaké položky splátkového listu. 
 
Priame zaúčtovanie dát do UCT 
V programe, v časti "Vstupy / Integrujúce väzby / Väzba do účtovníctva z DF, VF, VSL" je 
doplnená nová možnosť "Zaúčtovanie". Touto voľbou sa pripravený účtovný súbor priamo 
zaúčtuje do účtovníctva namiesto vytvorenia väzobného súboru, ktorý treba v UCT spracovať 
ako import. Pre aktiváciu tejto možnosti je potrebné do nového parametra UCTPTH zapísať 
cestu, kde sa nachádzajú dáta podsystému UCT. Tento adresár musí byť prístupný z 
programu FIN. 
 

4.4  Operatíva a tlačové výstupy 

 
Nastavenie podpisového záznamu pre EVF 
V servisných činnostiach (voľba "Servis / Nástroje") je nová funkcia na určenie obrázka, ktorý 
sa má používať ako podpisový záznam pri vyhotovovaní elektronických VF. 
 
Zrýchlenie operatívy KDF a KVF 
Práca pri prezeraní KDF a KVF (operatíva) bola hlavne pre sieťové prostredie zrýchlená 
použitím techniky "SnapShot". Táto technika umožní citeľné zrýchlenie, ale jej dôsledkom je, 
že zápis úhrad v operatíve nie je možný (umožniť sa dá iba pasívne prezeranie) a tiež, že 
zmeny vykonané z iných počítačov sa zobrazia až pri nasledujúcom spustení operatívneho 
prehľadu KDF alebo KVF. 
 

4.5  Číselníky 

V číselníkoch, s ktorými pracuje PS FIN, boli realizované iba zmeny súvisiace s podporou 
procesov GDPR. Tam sú príslušné zmeny popísané. 
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4.6  Systémové a prevádzkové zmeny 

 
Podpora virtualizácie DPI 
V programe sú nové parametre, ktoré podporujú niektoré nastavenia na riešenie problému 
virtualizácie DPI (nastavenie veľkých rozlíšení monitora a následné upravovanie veľkosti 
jednotlivých objektov na monitore). Sú to parametre v skupine "PC prostredie" s označením 
"Program si sám riadi DPI", "Kvocient zväčšenia objektov" a "Automatické zväčšenie 
objektov". Detailnejšie vysvetlenie ich použitia je priamo v ich popise alebo v FAQ na 
www.compeko.sk. 
 
EVF: možnosť použitia TLS 
V skupine parametrov pre EVF (odosielanie elektronických vyšlých faktúr) je nový parameter 
EVF_SMTPT, ktorým je možné určiť, či sa v procese odosielania mailov má alebo nemá 
použiť šifrovanie pomocou protokolu TLS. 
 
Export súborov v tvare TXT, CSV, DBF, EXCEL 
V časti "Číselníky", "Definičné číselníky", "Súbory" bola do programu doplnená služba pre 
export obsahu súborov. Export obsahu súborov je možný v tvare TXT, CSV, DBF alebo 
EXCEL. Pri exporte v tvare TXT a CSV je možné zadať metódu kódovania diakritiky (kódová 
stránka, UTF-8 alebo UNICODE), oddeľovač a ďalšie definície pre vytvorenie rôznych 
variantov CSV súboru. Export v tvare EXCEL zohľadňuje nastavenie parametra "Typ exportu 
pre EXCEL". 
 
 
 

http://www.compeko.sk/
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5.  ZMENY V PODSYSTÉME MAJETOK 
 

5.1. PODPORA PROCESOV GDPR  

5.1.1. PODPORA PROCESOV GDPR – VŠEOBECNÉ ZMENY 

Pre podporu procesov GDPR v systéme FENIX je parametrický súbor každého podsystému 

rozšírený o parametre GDPRRQ -"Podpora GDPR", GDPRRDUD -"Retenčná doba účtovných 

dokladov" a GDPRSPD -"Štandardná premlčacia doba". 

1. Parametrom "Podpora GDPR" sa aktivuje podpora GDPR v každom podsystéme 

samostatne. Štandardná hodnota je "N" -bez aktivovania podpory GDPR.  

2. Parametrom "Retenčná doba účtovných dokladov" sa určuje základná retenčná doba 

účtovných dokladov v mesiacoch. Štandardná hodnota je 120 mesiacov. 

3. Parametrom "Štandardná premlčacia doba" sa určuje základná retenčná doba na 

uchovávanie protokolov GDPR (napr. protokol o vymazaní údajov, protokol o exporte 

údajov, ...). Štandardná hodnota je 48 mesiacov. 

 

Číselník "Účtovanie DPH" je rozšírený o údaj "Štandardná retenčná doba (v mesiacoch) pre 

doklady s touto DPH", ktorým sa určuje štandardná retenčná doba (doba povinného 

uchovania v mesiacoch) pre doklady, v ktorých je použitý príslušný kód DPH. 

 

V novej voľbe "Servis / G.D.P.R" sú všetky funkcie na podporu procesov GDPR vrátane 

prezerania / tlače / exportu centrálnych protokolov o zrušení a exporte údajov fyzických 

osôb. Funkčné vlastnosti ostatných funkcií v tejto novej voľbe sú však pre každý podsystém 

iné. Viac informácií nájdete na www.compeko.sk. 

5.1.2. PODPORA PROCESOV GDPR – ZÁPIS DOKLADOV 

Pre podporu procesov GDPR v pohybových dokladoch DMA a DDM je číselník "Odpisové 

skupiny" rozšírený o vstupné pole "Retenčná doba", ktorým sa určuje retenčná doba dokladu 

v mesiacoch. Číselník "Druh pohybu" je rozšírený o vstupné polia "Retenčná doba", ktorým sa 

určuje retenčná doba dokladu v mesiacoch a "Algoritmus výpočtu RD", ktorým sa určuje 

základné nastavenie výpočtu a zdroje retenčných dôb. Voľby základného nastavenia výpočtu 

retenčnej doby: 
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1. Bez výpočtu retenčnej doby - nastaví algoritmus výpočtu RD na hodnotu "---". Dátum 

povinného uchovania dokladu v hlavičke dokladu je zapísaný ako prázdny. 

2. Okamžité ukončenie retenčnej doby - nastaví algoritmus výpočtu RD na hodnotu 

"XXX". Dátum povinného uchovania dokladu v hlavičke dokladu je zhodný s dátumom 

zápisu dokladu. 

3. Podľa STD retenčnej doby účtovných dokladov - nastaví algoritmus výpočtu RD na 

hodnotu "UCT". Dátum povinného uchovania dokladu v hlavičke dokladu je výsledkom 

pripočítania hodnoty parametra "Retenčná doba účtovných dokladov" k dátumu zápisu 

dokladu. Upravený dátum povinného uchovania dokladu je posunutý ku dňu 31.12. v 

roku z prvotne vypočítaného dátumu. 

4. Užívateľské nastavenie algoritmu výpočtu - sprístupní zdroje retenčných dôb a umožní 

v nich užívateľský výber. Retenčná doba dokladu sa určí ako maximum retenčných 

dôb z číselníka "Druh pohybu" (z kódu pohybu použitom na hlavičke dokladu) a 

číselníka "Odpisové skupiny" (z kódov odpisových skupín použitých v položkách 

dokladu). Výber "Druh pohybu" prenesie do algoritmu výpočtu RD hodnotu "P". Výber 

"Odpisové skupiny" prenesie do algoritmu výpočtu RD hodnotu "S". Upravený dátum 

povinného uchovania dokladu je posunutý ku dňu 31.12. v roku z prvotne 

vypočítaného dátumu. 

 

Výpočet retenčnej doby počas zápisu dokladov DMA sa aktivuje iba v prípade, ak je 

v položkách dokladu zadané niektoré zo vstupných  polí "Výrobca", "Dodávateľ" alebo 

"Zodpovedná osoba". 

Výpočet retenčnej doby počas zápisu dokladov DDM sa aktivuje iba v prípade, ak je 

v intervaloch dokladu zadané niektoré zo vstupných  polí "Výrobca", "Dodávateľ" alebo 

"Zodpovedná osoba". 

 

V prípade, ak je vypočítaný dátum povinného uchovania v hlavičke dokladu DMA lebo DDM 

vyšší ako dátum povinného uchovania zodpovedajúceho záznamu v číselníku "Obchodní 

partneri", do zodpovedajúceho záznamu v číselníku "Obchodní partneri" sa zapíšu údaje: 

1. dátum povinného uchovania záznamu 

2. dátum zápisu údajov 

3. identifikácia podsystému (MAJ) 
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4. úplná referencia dokladu (zdroj dát DMA/DDM, číslo dokladu, interné číslo dokladu, 

informácia či bolo vyplnené pole "Výrobca" alebo "Dodávateľ") 

 

V prípade, ak je podsystém MAJ prevádzkovaný nezávisle na podsystéme MZDY (v 

podsystéme MAJ je sprístupnená aktualizácia číselníka "Pracovníci") a ak je vypočítaný dátum 

povinného uchovania v hlavičke dokladu DMA alebo DDM vyšší ako dátum povinného 

uchovania zodpovedajúceho záznamu v číselníku "Pracovníci", do zodpovedajúceho záznamu 

v číselníku " Pracovníci " sa zapíšu údaje: 

1. dátum povinného uchovania záznamu 

2. dátum zápisu údajov 

3. identifikácia podsystému (MAJ) 

4. úplná referencia dokladu (zdroj dát DMA/DDM, číslo dokladu, interné číslo dokladu, 

číslo položky dokladu) 

5.2 ZMENY V PODSYSTÉME MAJETOK 

VSTUP DÁT 

Zrušenie DMA realizované v časti "Vstupy", "Kmeňový súbor" je rozšírené o zápis účtovných a 

daňových hodnôt oprávok, odpisu ročného, odpisu mesačného a odpisu neuplatneného do 

protokolu mesačného spracovania. 

 

Neúčtovné zmeny DMA realizované v časti "Vstupy", "Kmeňový súbor" sú rozšírené o zápis 

účtovných a daňových hodnôt oprávok, odpisu ročného, odpisu mesačného a odpisu 

neuplatneného do protokolu mesačného spracovania. 

 

INVENTÚRNE ČINNOSTI  

Inventúra DMA po útvaroch je rozšírená o nové funkcie. DMA, ktorý nebol počas inventúry 

nájdený (zosnímaný), je možné počas potvrdenia inventúry presunúť na zberný útvar 

nenájdeného majetku. Parameter "Nenájdený DMA -> zberný útvar" určuje zberný útvar 

inventúry, do ktorého budú presunuté inventúrne nenájdené DMA pri potvrdení inventúrnych 

stavov v režime inventúry po útvaroch. Ak hodnota parametra nie je vyplnená, inventúrne 

nenájdený DMA sa nepresúva a ostáva zaradený na pôvodnom útvare. 
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 V priebehu inventúry je doplnená možnosť čiastkového zaradenia (znovuzaradenia) 

novozisteného majetku. 

 

 V priebehu inventúry sa po každej ukončenej činnosti (prevzatie údajov za útvar, 

aktualizácia záznamu inventúrneho súboru, hromadné zmeny, presun DMA, novozistený 

DMA, kontrola, potvrdenie inventúrnych stavov) vytvára a aktualizuje záložný súbor 

inventúry. Vytváranie a aktualizácia záložného súboru inventúry pri snímaní čiarového kódu 

DMA je riadené parametrom "Zosnímané a nájdené DMA". Pri počte zosnímaných a 

nájdených DMA počas inventúry po útvaroch, ktorý je určený hodnotou parametra 

"Zosnímané a nájdené DMA", sa automaticky vykoná aktualizácia záložného súboru 

inventúry. Štandardná hodnota pre aktualizáciu záložného súboru inventúry je 10 

zosnímaných a nájdených DMA. 

 

Inventúra DMA po útvaroch je rozšírená o možnosť hromadnej zmeny strediska alebo 

zákazky v inventúrnom súbore. V prvom kroku je potrebné v základnom prehliadači označiť 

záznamy, pre ktoré sa hromadná zmena požaduje. Zmena hodnoty strediska alebo zákazky 

sa vykoná, ak je pred vstupným údajom s novou hodnotou hromadnej zmeny označené 

zodpovedajúce zaškrtávacie políčko. Tým je umožnené v prípade potreby ako novú hodnotu 

hromadnej zmeny zadať aj prázdne stredisko alebo zákazku a vykonať hromadnú 

aktualizáciu prázdnymi hodnotami (vymazať pôvodné hodnoty). 

PRIAME ZAÚČTOVANIE DÁT DO UCT 

V programe, v časti "Spracovanie / Účtovný súbor" je doplnená nová voľba "Zaúčtovanie dát 

do účtovníctva". Touto voľbou sa pripravený účtovný súbor priamo zaúčtuje do účtovníctva 

bez potreby vytvoriť prenosový súbor a následne ho v UCT spracovať ako import. Pre 

aktiváciu tejto možnosti je potrebné do nového parametra UCTPTH zapísať cestu, kde sa 

nachádzajú dáta podsystému UCT. Tento adresár musí byť prístupný z programu MAJ. 

SYSTÉMOVÉ A PREVÁDZKOVÉ ZMENY 

V časti "Číselníky", "Definičné číselníky", "Súbory" bola do programu doplnená služba pre 

export súborov. Export súborov je možný v tvare TXT, CSV, DBF alebo EXCEL. Pri exporte v 

tvare TXT a CSV je možné zadať metódu kódovania diakritiky (kódová stránka, UTF-8 alebo 

UNICODE), oddeľovač a ďalšie definície pre vytvorenie rôznych variantov CSV súboru. Export 

v tvare EXCEL zohľadňuje nastavenie parametra "Typ exportu pre EXCEL". 
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Niektoré aktualizácie Windows prestávajú podporovať niektoré interné funkcie využívané pri 

zobrazovaní formulárov. To sa môže prejaviť vo vzniku chybového stavu pri zobrazení 

formulárov na obrazovke. Identifikované problémy boli ošetrené tak, že program nevyhlási 

chybu, ale príjme náhradné riešenie, ktoré sa môže prejaviť v nižšom komforte zobrazenia, 

ale nespôsobí žiadnu stratu dát. 

 

Číselník SKB v inštalačnej sade bol aktualizovaný podľa aktuálnych záznamov prevodníkov 

platobného styku v NBS a ČNB. Do aktuálnych dát sa môžu tieto aktualizované údaje 

preniesť tlačidlom "Iné" v číselníku SKB. 
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6 ZMENY V PODSYSTÉME ODBYT 
 

6.1. PODPORA PROCESOV GDPR  

6.1.1. PODPORA PROCESOV GDPR – VŠEOBECNÉ ZMENY 

 
Pre podporu procesov GDPR v systéme FENIX je parametrický súbor každého podsystému 

rozšírený o parametre GDPRRQ -"Podpora GDPR", GDPRRDUD -"Retenčná doba účtovných 

dokladov" a GDPRSPD -"Štandardná premlčacia doba". 

1. Parametrom "Podpora GDPR" sa aktivuje podpora GDPR v každom podsystéme 

samostatne. Štandardná hodnota je "N" -bez aktivovania podpory GDPR.  

2. Parametrom "Retenčná doba účtovných dokladov" sa určuje základná retenčná doba 

účtovných dokladov v mesiacoch. Štandardná hodnota je 120 mesiacov. 

3. Parametrom "Štandardná premlčacia doba" sa určuje základná retenčná doba na 

uchovávanie protokolov GDPR (napr. protokol o vymazaní údajov, protokol o exporte 

údajov, ...). Štandardná hodnota je 48 mesiacov. 

 

Číselník "Účtovanie DPH" je rozšírený o údaj "Štandardná retenčná doba (v mesiacoch) pre 

doklady s touto DPH", ktorým sa určuje štandardná retenčná doba (doba povinného 

uchovania v mesiacoch) pre doklady, v ktorých je použitý príslušný kód DPH. 

 

V novej voľbe "Servis / G.D.P.R" sú všetky funkcie na podporu procesov GDPR vrátane 

prezerania / tlače / exportu centrálnych protokolov o zrušení a exporte údajov fyzických 

osôb. Funkčné vlastnosti ostatných funkcií v tejto novej voľbe sú však pre každý podsystém 

iné. Viac informácií nájdete na www.compeko.sk. 

 

6.1.2. PODPORA PROCESOV GDPR V PROGRAME ODBYT 

PODPORA PROCESOV GDPR – POHYBOVÉ DOKLADY 

Pre podporu procesov GDPR v príjmových a výdajových dokladoch je číselník "Druh pohybu" 

rozšírený o vstupné polia "Retenčná doba", ktorým sa určuje retenčná doba dokladu v 



Ročné školenie 2018 ODBYT 

 

46 

mesiacoch a "Algoritmus výpočtu RD", ktorým sa určuje základné nastavenie výpočtu a 

zdroje retenčných dôb. Voľby základného nastavenia výpočtu retenčnej doby: 

1. Bez výpočtu retenčnej doby - nastaví algoritmus výpočtu RD na hodnotu "---". Dátum 

povinného uchovania dokladu v hlavičke dokladu je zapísaný ako prázdny. 

2. Okamžité ukončenie retenčnej doby - nastaví algoritmus výpočtu RD na hodnotu 

"XXX". Dátum povinného uchovania dokladu v hlavičke dokladu je zhodný s dátumom 

zápisu dokladu. 

3. Podľa STD retenčnej doby účtovných dokladov - nastaví algoritmus výpočtu RD na 

hodnotu "UCT". Dátum povinného uchovania dokladu v hlavičke dokladu je výsledkom 

pripočítania hodnoty parametra "Retenčná doba účtovných dokladov" k dátumu zápisu 

dokladu. Upravený dátum povinného uchovania dokladu je posunutý ku dňu 31.12. v 

roku z prvotne vypočítaného dátumu. 

4. Užívateľské nastavenie algoritmu výpočtu - sprístupní zdroje retenčných dôb a umožní 

v nich užívateľský výber. Retenčná doba dokladu sa určí ako maximum retenčných 

dôb z číselníka "Druh pohybu" (z kódu pohybu použitom na hlavičke dokladu) a 

číselníka "Číselník DPH" (z kódov DPH použitých v položkách dokladu). Výber "Druh 

pohybu" prenesie do algoritmu výpočtu RD hodnotu "P". Výber "Číselník DPH" 

prenesie do algoritmu výpočtu RD hodnotu "D". Upravený dátum povinného uchovania 

dokladu je posunutý ku dňu 31.12. v roku z prvotne vypočítaného dátumu. 

 

Výpočet retenčnej doby počas zápisu príjmových dokladov sa aktivuje iba v prípade, ak je 

v hlavičke príjmového dokladu zadané vstupné pole "Dodávateľ". 

Výpočet retenčnej doby počas zápisu výdajových dokladov sa aktivuje iba v prípade, ak je 

v hlavičke výdajového dokladu zadané vstupné pole "Príjemca tovaru" alebo "Príjemca 

faktúry" a tiež v prípade, ak je v položkách výdajového dokladu zadané pole "Osobné číslo". 

 

V prípade, ak je vypočítaný dátum povinného uchovania v hlavičke príjmového alebo 

výdajového dokladu vyšší ako dátum povinného uchovania zodpovedajúceho záznamu 

v číselníku "Obchodní partneri", do zodpovedajúceho záznamu v číselníku "Obchodní 

partneri" sa zapíšu údaje: 

5. dátum povinného uchovania záznamu 

6. dátum zápisu údajov 

7. identifikácia podsystému (ODB) 
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8. úplná referencia dokladu (zdroj dát PRI/VYD, číslo dokladu, interné číslo dokladu, 

informácia, či bolo vyplnené pole "Dodávateľ", "Príjemca tovaru" alebo "Príjemca 

faktúry") 

 

V prípade, ak je podsystém ODBYT prevádzkovaný nezávisle na podsystéme MZDY (v 

podsystéme ODBYT je sprístupnená aktualizácia číselníka "Pracovníci") a ak je vypočítaný 

dátum povinného uchovania v hlavičke výdajového dokladu vyšší ako dátum povinného 

uchovania zodpovedajúceho záznamu v číselníku "Pracovníci", do zodpovedajúceho záznamu 

v číselníku " Pracovníci " sa zapíšu údaje: 

5. dátum povinného uchovania záznamu 

6. dátum zápisu údajov 

7. identifikácia podsystému (ODB) 

8. úplná referencia dokladu (zdroj dát VYD, číslo dokladu, interné číslo dokladu, číslo 

položky dokladu) 

 

PODPORA PROCESOV GDPR – OBJEDNÁVKY 

Pre podporu procesov GDPR v prijatých a vydaných objednávkach je číselník "Položky 

objednávok" rozšírený o vstupné pole "Retenčná doba", ktorým sa určuje retenčná doba 

objednávky v mesiacoch. Číselník "Skupiny objednávok" je rozšírený o vstupné polia 

"Retenčná doba", ktorým sa určuje retenčná doba objednávky v mesiacoch a "Algoritmus 

výpočtu RD", ktorým sa určuje základné nastavenie výpočtu a zdroje retenčných dôb. Voľby 

základného nastavenia výpočtu retenčnej doby: 

1. Bez výpočtu retenčnej doby - nastaví algoritmus výpočtu RD na hodnotu "---". Dátum 

povinného uchovania objednávky v hlavičke objednávky je zapísaný ako prázdny. 

2. Okamžité ukončenie retenčnej doby - nastaví algoritmus výpočtu RD na hodnotu 

"XXX". Dátum povinného uchovania objednávky v hlavičke objednávky je zhodný s 

dátumom zápisu objednávky. 

3. Podľa STD retenčnej doby účtovných dokladov - nastaví algoritmus výpočtu RD na 

hodnotu "UCT". Dátum povinného uchovania objednávky v hlavičke objednávky je 

výsledkom pripočítania hodnoty parametra "Retenčná doba účtovných dokladov" k 

dátumu zápisu objednávky. Upravený dátum povinného uchovania objednávky je 

posunutý ku dňu 31.12. v roku z prvotne vypočítaného dátumu. 
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4. Užívateľské nastavenie algoritmu výpočtu - sprístupní zdroje retenčných dôb a umožní 

v nich užívateľský výber. Retenčná doba objednávky sa určí ako maximum retenčných 

dôb z číselníka "Skupiny objednávok" (z kódu skupiny objednávky použitom na 

hlavičke objednávky), číselníka "Položky objednávok" (z typov položiek objednávok 

použitých v položkách objednávky) a číselníka "Číselník DPH" (z kódov DPH použitých 

v položkách objednávky). Výber "Skupiny objednávok" prenesie do algoritmu výpočtu 

RD hodnotu "S". Výber "Položky objednávok" prenesie do algoritmu výpočtu RD 

hodnotu "P". Výber "Číselník DPH" prenesie do algoritmu výpočtu RD hodnotu "D". 

Upravený dátum povinného uchovania objednávky je posunutý ku dňu 31.12. v roku z 

prvotne vypočítaného dátumu. 

 

Výpočet retenčnej doby počas zápisu vydaných objednávok sa aktivuje iba v prípade, ak je 

v hlavičke vydanej objednávky zadané vstupné pole "Dodávateľ". 

Výpočet retenčnej doby počas zápisu prijatých objednávok sa aktivuje iba v prípade, ak je 

v hlavičke prijatej objednávky zadané vstupné pole "Príjemca tovaru" alebo "Príjemca 

faktúry". 

 

V prípade, ak je vypočítaný dátum povinného uchovania v hlavičke vydanej alebo prijatej 

objednávky  vyšší ako dátum povinného uchovania zodpovedajúceho záznamu v číselníku 

"Obchodní partneri", do zodpovedajúceho záznamu v číselníku "Obchodní partneri" sa zapíšu 

údaje: 

1. dátum povinného uchovania záznamu 

2. dátum zápisu údajov 

3. identifikácia podsystému (ODB) 

4. úplná referencia dokladu (zdroj dát VOB/POB, číslo dokladu, interné číslo dokladu, 

informácia, či bolo vyplnené pole "Dodávateľ", "Príjemca tovaru" alebo "Príjemca 

faktúry") 

PODPORA PROCESOV GDPR – VYŠLÉ FAKTÚRY 

Pre podporu procesov GDPR vo vyšlých faktúrach je číselník "Typy položiek vyšlých faktúr" 

rozšírený o vstupné pole "Retenčná doba", ktorým sa určuje retenčná doba faktúry v 

mesiacoch. Číselník "Skupiny vyšlých faktúr" je rozšírený o vstupné polia "Retenčná doba", 

ktorým sa určuje retenčná doba faktúry v mesiacoch a "Algoritmus výpočtu RD", ktorým sa 
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určuje základné nastavenie výpočtu a zdroje retenčných dôb. Voľby základného nastavenia 

výpočtu retenčnej doby: 

1. Bez výpočtu retenčnej doby - nastaví algoritmus výpočtu RD na hodnotu "---". Dátum 

povinného uchovania faktúry v hlavičke faktúry je zapísaný ako prázdny. 

2. Okamžité ukončenie retenčnej doby - nastaví algoritmus výpočtu RD na hodnotu 

"XXX". Dátum povinného uchovania faktúry v hlavičke faktúry je zhodný s dátumom 

dodania v hlavičke faktúry. 

3. Podľa STD retenčnej doby účtovných dokladov - nastaví algoritmus výpočtu RD na 

hodnotu "UCT". Dátum povinného uchovania faktúry v hlavičke faktúry je výsledkom 

pripočítania hodnoty parametra "Retenčná doba účtovných dokladov" k dátumu 

dodania v hlavičke faktúry. Upravený dátum povinného uchovania faktúry je posunutý 

ku dňu 31.12. v roku z prvotne vypočítaného dátumu. 

4. Užívateľské nastavenie algoritmu výpočtu - sprístupní zdroje retenčných dôb a umožní 

v nich užívateľský výber. Retenčná doba faktúry sa určí ako maximum retenčných dôb 

z číselníka "Skupiny vyšlých faktúr" (z kódu skupiny faktúry použitom na hlavičke 

faktúry), číselníka "Typy položiek vyšlých faktúr" (z typov položiek faktúr použitých v 

položkách faktúry) a číselníka "Číselník DPH" (z kódov DPH použitých v položkách 

faktúry). Výber "Skupiny vyšlých faktúr" prenesie do algoritmu výpočtu RD hodnotu 

"S". Výber "Typy položiek vyšlých faktúr" prenesie do algoritmu výpočtu RD hodnotu 

"P". Výber "Číselník DPH" prenesie do algoritmu výpočtu RD hodnotu "D". Upravený 

dátum povinného uchovania faktúry je posunutý ku dňu 31.12. v roku z prvotne 

vypočítaného dátumu. 

 

Výpočet retenčnej doby sa aktivuje počas zápisu každej faktúry, nakoľko v hlavičke vyšlej 

faktúry je vždy  zadané vstupné pole "Príjemca tovaru" alebo "Príjemca faktúry". 

 

V prípade, ak je vypočítaný dátum povinného uchovania v hlavičke vyšlej faktúry  vyšší ako 

dátum povinného uchovania zodpovedajúceho záznamu v číselníku "Obchodní partneri", do 

zodpovedajúceho záznamu v číselníku "Obchodní partneri" sa zapíšu údaje: 

1. dátum povinného uchovania záznamu 

2. dátum zápisu údajov 

3. identifikácia podsystému (ODB) 
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4. úplná referencia dokladu (zdroj dát VFA, číslo faktúry, interné číslo faktúry, 

informácia, či bolo vyplnené pole "Príjemca tovaru" alebo "Príjemca faktúry") 

6.2 ZMENY V PODSYSTÉME ODBYT 

TLAČOVÉ ZOSTAVY 

Tlačové zostavy v zápise dokladov "Príjem na sklad", "Výdaj zo skladu", "Prijaté objednávky" 

a "Vydané objednávky" sú doplnené o možnosť jednoduchého exportu súborov hlavičiek 

alebo súborov položiek pre EXCEL. Súbory sa exportujú v úplnej štruktúre samostatne za 

hlavičky a položky dokladov. Komplexnejšie exporty s možnosťou výberu polí alebo s 

možnosťou spájania súboru hlavičiek a súboru položiek zodpovedajúcich dokladov sa 

nachádzajú v príslušných programoch tlačových zostáv. 

VYŠLÉ FAKTÚRY 

Zrušenie limitu 5000 Eur pri dodaniach podľa §69 ods.12 písm. f) a g) v praxi znamená, že 

príslušné dodania sa majú realizovať režimom tuzemského prenosu daňovej povinnosti bez 

ohľadu na sumu dodávky. Prenos daňovej povinnosti znamená, že dodávateľ je povinný 

vystaviť faktúru (nie zjednodušenú, napr. bloček z ERP), na faktúre neuvádza daň a musí 

uviesť slovnú formuláciu "Prenos daňovej povinnosti". Táto úprava sa týka aj dodania 

tovarov spadajúcich do kapitoly 72 (železo a oceľ) položky 7308 colného sadzobníka. V 

programe ODBYT v číselníku Tovar/materiál/služby je pre tento prípad rozšírená možnosť 

definície kódu DPH a predajnej ceny výhradne pre režim prenosu daňovej povinnosti. Pre 

vyšlé faktúry v režime prenosu daňovej povinnosti sa použije vo vybraných záznamoch 

číselníka Tovar/materiál/služby do nového (farebne odlíšeného) poľa "Kód DPH pre PDP" kód 

"PZO" -Predaj výrobkov zo železa a ocele". Možnosť automatického vystavovania faktúr s 

prenosom daňovej povinnosti je realizovaná v programe "Predaj na faktúru". 

Prezeranie KVF v časti operatíva bolo hlavne pre sieťové prostredie zrýchlené použitím 

techniky "SnapShot". Táto technika umožní citeľné zrýchlenie, ale jej dôsledkom je, že zápis 

úhrad v operatíve nie je možný (umožniť sa dá iba pasívne prezeranie). Zmeny vykonané z 

iných počítačov sa zobrazia až pri nasledujúcom spustení operatívneho prehľadu KVF. 

 

V skupine parametrov pre EVF (odosielanie elektronických vyšlých faktúr) je nový parameter 

EVF_SMTPT, ktorým je možné určiť, či sa v procese odosielania mailov má alebo nemá 

použiť šifrovanie pomocou protokolu TLS. 
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PRIAME ZAÚČTOVANIE DÁT DO UCT 

V programe, v časti "Spracovanie / Účtovný súbor" je doplnená nová voľba "Zaúčtovanie dát 

do účtovníctva". Touto voľbou sa pripravený účtovný súbor priamo zaúčtuje do účtovníctva 

bez potreby vytvoriť prenosový súbor a následne ho v UCT spracovať ako import. Pre 

aktiváciu tejto možnosti je potrebné do nového parametra UCTPTH zapísať cestu, kde sa 

nachádzajú dáta podsystému UCT. Tento adresár musí byť prístupný z programu ODBYT. 

SYSTÉMOVÉ A PREVÁDZKOVÉ ZMENY 

V časti "Číselníky", "Definičné číselníky", "Súbory" bola do programu doplnená služba pre 

export súborov. Export súborov je možný v tvare TXT, CSV, DBF alebo EXCEL. Pri exporte v 

tvare TXT a CSV je možné zadať metódu kódovania diakritiky (kódová stránka, UTF-8 alebo 

UNICODE), oddeľovač a ďalšie definície pre vytvorenie rôznych variantov CSV súboru. Export 

v tvare EXCEL zohľadňuje nastavenie parametra "Typ exportu pre EXCEL". 

 

Niektoré aktualizácie Windows prestávajú podporovať niektoré interné funkcie využívané pri 

zobrazovaní formulárov. To sa môže prejaviť vo vzniku chybového stavu pri zobrazení 

formulárov na obrazovke. Identifikované problémy boli ošetrené tak, že program nevyhlási 

chybu, ale príjme náhradné riešenie, ktoré sa môže prejaviť v nižšom komforte zobrazenia, 

ale nespôsobí žiadnu stratu dát. 

 

Číselník SKB v inštalačnej sade bol aktualizovaný podľa aktuálnych záznamov prevodníkov 
platobného styku v NBS a ČNB. Do aktuálnych dát sa môžu tieto aktualizované údaje 
preniesť tlačidlom "Iné" v číselníku SKB. 
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7 ZMENY V PODSYSTÉME POKLADŇA 
 

 

 

7.1. PODPORA PROCESOV GDPR  

7.1.1. PODPORA PROCESOV GDPR – VŠEOBECNÉ ZMENY 

Pre podporu procesov GDPR v systéme FENIX je parametrický súbor každého podsystému 

rozšírený o parametre GDPRRQ -"Podpora GDPR", GDPRRDUD -"Retenčná doba účtovných 

dokladov" a GDPRSPD -"Štandardná premlčacia doba". 

1. Parametrom "Podpora GDPR" sa aktivuje podpora GDPR v každom podsystéme 

samostatne. Štandardná hodnota je "N" -bez aktivovania podpory GDPR.  

2. Parametrom "Retenčná doba účtovných dokladov" sa určuje základná retenčná doba 

účtovných dokladov v mesiacoch. Štandardná hodnota je 120 mesiacov. 

3. Parametrom "Štandardná premlčacia doba" sa určuje základná retenčná doba na 

uchovávanie protokolov GDPR (napr. protokol o vymazaní údajov, protokol o exporte 

údajov, ...). Štandardná hodnota je 48 mesiacov. 

 

Číselník "Účtovanie DPH" je rozšírený o údaj "Štandardná retenčná doba (v mesiacoch) pre 

doklady s touto DPH", ktorým sa určuje štandardná retenčná doba (doba povinného 

uchovania v mesiacoch) pre doklady, v ktorých je použitý príslušný kód DPH. 

 

V novej voľbe "Servis / G.D.P.R" sú všetky funkcie na podporu procesov GDPR vrátane 

prezerania / tlače / exportu centrálnych protokolov o zrušení a exporte údajov fyzických 

osôb. Funkčné vlastnosti ostatných funkcií v tejto novej voľbe sú však pre každý podsystém 

iné. Viac informácií nájdete na www.compeko.sk. 

 

7.1.2. PODPORA PROCESOV GDPR – ZÁPIS DOKLADOV 

Pre podporu procesov GDPR v pokladničných dokladoch je číselník "Pokladničné operácie" 

rozšírený o vstupné polia "Retenčná doba", ktorým sa určuje retenčná doba dokladu v 
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mesiacoch a "Algoritmus výpočtu RD", ktorým sa určuje základné nastavenie výpočtu a 

zdroje retenčných dôb. Voľby základného nastavenia výpočtu retenčnej doby: 

1. Bez výpočtu retenčnej doby -  nastaví algoritmus výpočtu RD na hodnotu "---". Dátum 

povinného uchovania dokladu v hlavičke dokladu je zapísaný ako prázdny. 

2. Okamžité ukončenie retenčnej doby -  nastaví algoritmus výpočtu RD na hodnotu 

"XXX". Dátum povinného uchovania dokladu v hlavičke dokladu je zhodný s dátumom 

zápisu dokladu. 

3. Podľa STD retenčnej doby účtovných dokladov - nastaví algoritmus výpočtu RD na 

hodnotu "UCT". Dátum povinného uchovania dokladu v hlavičke dokladu je výsledkom 

pripočítania hodnoty parametra "Retenčná doba účtovných dokladov" k dátumu zápisu 

dokladu. Upravený dátum povinného uchovania dokladu je posunutý ku dňu 31.12. v 

roku z prvotne vypočítaného dátumu. 

4. Užívateľské nastavenie algoritmu výpočtu -  sprístupní zdroje retenčných dôb a 

umožní v nich užívateľský výber. Retenčná doba dokladu sa určí ako maximum 

retenčných dôb z číselníka "Pokladničné operácie" (z kódov pokladničných operácií 

použitých v položkách dokladu) a číselníka "Číselník DPH" (z kódov DPH použitých v 

položkách dokladu). Výber "Pokladničné operácie" prenesie do algoritmu výpočtu RD 

hodnotu "P". Výber "Číselník DPH" prenesie do algoritmu výpočtu RD hodnotu "D". 

Upravený dátum povinného uchovania dokladu je posunutý ku dňu 31.12. v roku z 

prvotne vypočítaného dátumu. 

 

Výpočet retenčnej doby počas zápisu pokladničných dokladov sa aktivuje iba v prípade, ak je 

v hlavičke dokladu pre vstupné pole "Finančný partner" zadaná voľba "C - ID partnera" alebo 

"O - Osobné číslo". 

 
V prípade, ak v hlavičke dokladu je pre vstupné pole "Finančný partner" zadaná voľba "C - ID 

partnera" a ak je vypočítaný dátum povinného uchovania v hlavičke pokladničného dokladu 

vyšší ako dátum povinného uchovania zodpovedajúceho záznamu v číselníku "Obchodní 

partneri", do zodpovedajúceho záznamu v číselníku "Obchodní partneri" sa zapíšu údaje: 

9. dátum povinného uchovania záznamu 

10. dátum zápisu údajov 

11. identifikácia podsystému (POK) 

12. úplná referencia dokladu (zdroj dát POK, číslo dokladu, interné číslo dokladu, 

informácia že bolo vyplnené pole "ID partnera") 
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V prípade, ak v hlavičke dokladu je pre vstupné pole "Finančný partner" zadaná voľba " O - 

Osobné číslo " a podsystém POK prevádzkovaný nezávisle na podsystéme MZDY (v 

podsystéme POK je sprístupnená aktualizácia číselníka "Pracovníci") a ak je vypočítaný dátum 

povinného uchovania v hlavičke pokladničného dokladu vyšší ako dátum povinného 

uchovania zodpovedajúceho záznamu v číselníku "Pracovníci", do zodpovedajúceho záznamu 

v číselníku " Pracovníci " sa zapíšu údaje: 

1. dátum povinného uchovania záznamu 

2. dátum zápisu údajov 

3. identifikácia podsystému (POK) 

4. úplná referencia dokladu (zdroj dát POK, číslo dokladu, interné číslo dokladu, číslo 

položky dokladu) 

 

7.2. ZMENY V PODSYSTÉME POKLADŇA 

ZÁPIS DOKLADOV 

Údaj "CDD - Číslo daňového dokladu" v položkách pokladničných dokladov, do ktorého sa 

zapisovali hodnoty variabilného symbolu, bol typovo a rozsahovo zmenený z číselného na 

znakový (N(10) - C(32)). Zároveň bola štruktúra súboru položiek pokladničných dokladov 

rozšírená o číselné pole pre zápis variabilného symbolu VS N(10). Inštalačný program 

automaticky prenesie všetky hodnoty variabilných symbolov, ktoré boli zapísané do poľa 

CDD, do nového poľa VS. 

 

Zápis IČDPH v položkách pokladničných dokladov je zmenený tak, že pre potreby dohľadania 

obchodného partnera v číselníku COP je možné do vstupného poľa pre identifikáciu partnera 

zadať skrátený názov, kód partnera, interné odbytové číslo v numerickom tvare, interné 

odbytové číslo v znakovom tvare, ID partnera, IČO organizácie, bankový účet alebo IČDPH. 

Kontrola prebieha postupne podľa poradia definovaného hodnotou parametra "COPPK - 

Priority kontroly COP". Tento parameter určuje postupnosť kontroly hodnoty vstupného poľa 

oproti záznamom v číselníku "Obchodní partneri". Po dohľadaní obchodného partnera sa z 

číselníka COP preberie hodnota IČDPH. 
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Zápis IČDPH v položkách pokladničných dokladov je rozšírený o možnosť dohľadania IČDPH 

podľa hodnoty ID partnera zadaného v hlavičke pokladničného dokladu. Dohľadanie sa 

aktivuje pomocou klávesu F3 v prípade, ak je v hlavičke dokladu zadaný typ finančného 

partnera "C=ID partnera" a zároveň je partner zadaný. Po dohľadaní obchodného partnera 

na základe hodnoty z hlavičky dokladu sa z číselníka COP preberie do položky dokladu 

hodnota IČDPH. Ak je zadaný typ finančného partnera "O=Osobné číslo" alebo "E= 

Evidenčné číslo", dohľadanie IČDPH sa neaktivuje a program vypíše oznam "Pre dohľadanie 

IČDPH nie je zadané ID partnera v hlavičke dokladu". 

 

INTEGRUJÚCE VAZBY 

V programe bola v častiach pre export a import pokladničných dokladov zmenená práca s 

obdobím spracovania. Program pre export pokladničných dokladov preberá do výberovej 

masky pre výber intervalu období bežné obdobie alebo obdobie zadané v časti "Servis", 

"Obdobie". Názvy súborov pre export sa vytvoria v adresári pre export ako 

"PKHD"+[incr]+[pwid]+"."+[obd] a "PKPD"+[incr]+[pwid]+"."+[obd], kde [incr] je číselný 

inkrement označenia importu vytvorený z počítadla pre export, [pwid] je identifikácia 

užívateľa a [obd] je horná hranica zadaného intervalu pre výber obdobia.  

 

Program pre import pokladničných dokladov preberá do výberovej masky pre výber obdobia 

bežné obdobie alebo obdobie zadané v časti "Servis", "Obdobie". Na základe hodnoty 

obdobia vo výberovej maske ponúkne súbory pre import s príponou zhodnou so zadaným 

obdobím. V samotnom procese importu nie je potrebná zmena obdobia v časti "Servis", 

"Obdobie", pre program je dostatočná informácia o období z výberovej masky. Program pre 

import si kontroluje počet importovaných pokladničných dokladov a v prípade nenulového 

stavu importu ponúkne možnosť na aktiváciu procesu reaktualizácie pokladničných kníh. 

 

PRIAME ZAÚČTOVANIE DÁT DO UCT 

V programe, v časti "Vstupy / Integrujúce väzby / Vytvorenie účtovného súboru" je doplnená 

nová možnosť "Zaúčtovanie". Touto voľbou sa pripravený účtovný súbor priamo zaúčtuje do 

účtovníctva namiesto vytvorenia väzobného súboru, ktorý treba v UCT spracovať ako import. 

Pre aktiváciu tejto možnosti je potrebné do nového parametra UCTPTH zapísať cestu, kde sa 

nachádzajú dáta podsystému UCT. Tento adresár musí byť prístupný z programu POK. 
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SYSTÉMOVÉ A PREVÁDZKOVÉ ZMENY 

V časti "Číselníky", "Definičné číselníky", "Súbory" bola do programu doplnená služba pre 

export súborov. Export súborov je možný v tvare TXT, CSV, DBF alebo EXCEL. Pri exporte v 

tvare TXT a CSV je možné zadať metódu kódovania diakritiky (kódová stránka, UTF-8 alebo 

UNICODE), oddeľovač a ďalšie definície pre vytvorenie rôznych variantov CSV súboru. Export 

v tvare EXCEL zohľadňuje nastavenie parametra "Typ exportu pre EXCEL". 

 

Niektoré aktualizácie Windows prestávajú podporovať niektoré interné funkcie využívané pri 

zobrazovaní formulárov. To sa môže prejaviť vo vzniku chybového stavu pri zobrazení 

formulárov na obrazovke. Identifikované problémy boli ošetrené tak, že program nevyhlási 

chybu, ale príjme náhradné riešenie, ktoré sa môže prejaviť v nižšom komforte zobrazenia, 

ale nespôsobí žiadnu stratu dát. 

 

Číselník SKB v inštalačnej sade bol aktualizovaný podľa aktuálnych záznamov prevodníkov 

platobného styku v NBS a ČNB. Do aktuálnych dát sa môžu tieto aktualizované údaje 

preniesť tlačidlom "Iné" v číselníku SKB. 
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