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1.  PODSYSTÉM ÚČTOVNÍCTVO  

1.1  Ročná uzávierka 

Pre správne uzatvorenie roka si rozdelíme záverečné operácie na: 

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

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

vysporiadania použitia koeficientu DPH. 

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

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

a zaúčtovanie daňovej povinnosti k dani z príjmu a pod. 

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

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

 

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

prípade účtovania v hospodárskom roku. Jednotlivé obdobia teda budeme číselne a slovne 

označovať takto: 

• 112  december 2011 

• 113  ultimum 2011 

• 114  záver 2011 

• 201  január 2012 

Pri účtovaní v hospodárskom roku namiesto mesiaca december bude posledný mesiac 

hospodárskeho roka a namiesto mesiaca január bude prvý mesiac nasledujúceho 

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

• 205  máj 2012 

• 213  ultimum 2012 

• 214  záver 2012 

• 206  jún 2012 
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1.1.1  Technický postup ročnej uzávierky 

 

1.  ZAÚČTUJEME VŠETKY DOKLADY PATRIACE DO DECEMBRA 2011. 

2.  ZAÚČTUJEME ROČNÉ VYSPORIADANIE DPH. 

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

zaúčtujeme účtovné prípady vyplývajúce z ročného vysporiadania DPH. Vytvorením 

výkazu DPH za posledné zdaňovacie obdobie roka 2011 vo voľbe Výkaz DPH s ročným 

vysporiadaním koeficientu, dostávame automaticky i ročné vysporiadanie DPH – popis 

výpočtu sa tlačí v prílohe daňového priznania. 

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

• vysporiadania s daňovým úradom za posledné zdaňovacie obdobie 

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

v budúcnosti 

• účet vnútorného zúčtovania DPH 343-990  

 

3.  RIADNE UZATVORÍME SPRACOVANIE ZA DECEMBER 2011. 

 

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

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

 

4.  ZAÚČTUJEME KURZOVÉ ROZDIELY Z  POLOŽIEK SDK. 

Vo voľbe ČÍSELNÍKY / Kódovacie tabuľky / Kurzové zisky-straty / Tabuľka pre KR 

z nového ohodnotenia  nastavíme obsah tabuľky, podľa ktorej sa vykonajú výpočty 

a predkontácia príslušných kurzových rozdielov z nového ohodnotenia pre jednotlivé  

otvorené položky v devízovom saldokonte. V súlade s aktuálnymi postupmi účtovania 

sa nové ohodnotenie neúčtuje k prijatým alebo zaplateným preddavkom. Preto by 
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v tabuľke nemali byť tie saldokontné účty, na ktorých sa o takýchto preddavkoch 

účtuje. 

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

kurz k 31.12.2011.  

V automatickom mesačnom preúčtovaní využijeme voľbu „Kurzové zisky a straty 

z nového ohodnotenia“. Touto voľbou sa vypočítajú a zaúčtujú kurzové rozdiely 

k otvoreným položkám devízového saldokonta. V procese výpočtu si môžeme určiť, či 

chceme vyrátať všetky KR alebo iba tie, ktoré majú svoju definíciu v tabuľke KR, ďalej 

si môžeme určiť spôsob tvorby čísla dokladu a dátum, ku ktorému sa kurzové rozdiely 

majú vypočítať. Proces vlastného zaúčtovania je rovnaký, ako pri iných mesačných 

prevodoch.  

 

5.  ZAÚČTUJEME KURZOVÉ ROZDIELY Z  ÚČTOV DEVÍZOVEJ HK. 

Vo voľbe ČÍSELNÍKY / Kódovacie tabuľky / Kurzové zisky-straty / Tabuľka pre KR 

z nového ohodnotenia  nastavíme obsah tabuľky, podľa ktorej sa vykonajú výpočty 

a predkontácia príslušných kurzových rozdielov z nového ohodnotenia pre jednotlivé  

účty v devízovej hlavnej knihe okrem saldokontných účtov.  

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

kurz k 31.12.2011. 

V automatickom mesačnom preúčtovaní využijeme voľbu „Kurzové zisky a straty 

z HKD“. Touto voľbou sa vypočítajú a zaúčtujú kurzové rozdiely k jednotlivým účtom 

vedeným v devízovej hlavnej knihe. V procese výpočtu si môžeme určiť, či chceme 

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

vyrátať ku všetkým účtom, alebo iba k nesaldokontným účtom, ďalej si môžeme určiť 

spôsob tvorby čísla dokladu a dátum, ku ktorému sa kurzové rozdiely majú vypočítať. 

Proces vlastného zaúčtovania je rovnaký, ako pri iných mesačných prevodoch. 

 

6.  KONTROLA ZOSTATKOV VYBRANÝCH Ú ČTOV HK. 

Skontrolujeme, napr. Účty 261, 111, 131, 395, …, či majú nulové zostatky. Ak nie, 
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bude potrebné vytvoriť a doúčtovať príslušné doklady. Na preúčtovanie zostatkov 

takýchto účtov môžeme využiť bežný spôsob zápisu dokladov, alebo môžeme použiť 

techniku automatického preúčtovania formou „Ročných účtovných prevodov“. Oba 

spôsoby budú popísané v nasledujúcom texte. 

 

7.  NASTAVÍME TABU ĽKU PRE ROČNÉ PREVODY. 

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

podľa ktorej sa vykonajú uzávierkové operácie s konečnými stavmi výsledkových účtov 

a konečnými zostatkami súvahových účtov v zmysle smernice pre ročnú uzávierku. 

Nastavenie tabuľky môže byť nasledovné: 

 
Fáza Krok Úč. zdr. Úč. Cieľ MD/DAL 
1 1 111* 119* MD ak zost.>0 
1 2 111* 326*,476* DAL ak zost.<0 
2 1 395* 5*** MD ak zost.>0 
2 2 395* 5*** DAL ak zost.<0 
3 1 50 71010 MD 
3 2 51 71010 MD 
3 3 52 71010 MD 
3 4 53 71010 MD 
3 5 54 71010 MD 
3 6 55 71010 MD 
3 7 60 71010 DAL 
3 8 61 71010 DAL 
3 9 62 71010 DAL 
3 10 63 71010 DAL 
3 11 64 71010 DAL 
3 12 65 71010 DAL 
3 13 56 71020 MD 
3 14 57 71020 MD 
3 15 66 71020 DAL 
3 16 67 71020 DAL 
3 17 58 71030 MD 
3 18 68 71030 DAL 
4 1 591 71010 MD 
4 2 592 71010 MD 
4 3 593 71010 MD 
4 4 594 71010 MD 
4 5 595 71010 MD 
4 6 596 71010 MD 
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4 7 597 71010 MD 
4 8 598 71020 MD 
4 9 697 71010 DAL 
4 10 698 71020 DAL 
5 1 599 71099 MD 
5 2 699 71099 DAL 
6 1 3431 343990  
6 2 3432 343990  
6 3 3435 343990  
6 4 3436 343990 MD 
6 5 3437 343990 DAL 
6 6 3438 343990  
6 7 78 799  
6 8 791 799  
6 9 792 799  
6 10 797 799  
6 11 798 799  

* Účty by mali byť v príslušnej analytickej evidencii 

 
Vo fáze 1 a 2 sú uvedené príklady pre zadefinovanie spôsobu preúčtovania zostatkov 

vybraných súvahových účtov. Tieto záznamy budeme do tabuľky zapisovať iba vtedy,  

ak nebudeme tieto operácie účtovať formou jednoduchých účtovných zápisov (výhody 

pozri v ďalšom texte), ale využijeme na ich účtovanie automatické generovanie 

dokladov. Postup je rovnaký, ako pri automatických ročných prevodoch v období záver. 

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

až v období záver. 

 

8.  ZAÚČTUJEME UZÁVIERKOVÉ Ú ČTOVNÉ PRÍPADY . 

• účtovné prípady na účtoch, ktoré nesmú mať zostatok (napr. preúčtovanie 
zostatku účtov 111 a 131) 

• úprava výnosov zo zákazky alebo rezerva na stratu zákazky (k tejto téme je 
napísaná samostatná krátka kapitola) 

• inventarizačné rozdiely 

• opravné položky a rezervy 

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

program možnosť vytvoriť k zaúčtovanej  dávke storno v nasledujúcom období (január 

2012 – dávka sa vygeneruje s opačnými = mínusovými hodnotami). To sa dá využiť 
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vtedy, ak interná smernica umožní alebo uloží taký postup účtovania, v ktorom sa 

korekcie vykonané pri účtovnej uzávierke zrušia prvým dokladom nasledujúceho 

účtovného roka. Netýka sa to kurzových rozdielov, ktoré sú podľa zákona č. 595/2003 

Z. z. o dani z príjmov súčasťou výsledku hospodárenia, ak daňovník písomne neoznámi 

DÚ, že KR uplatňovať nechce. 

 

9.  UPRAVÍME HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK NA ZÁKLAD DANE 

A VYPOČÍTAME DA ŇOVÚ POVINNOSŤ. 

Na základe údajov z účtovníctva vypočítame výsledok hospodárenia ako rozdiel medzi 

výnosmi a nákladmi (okrem účtovej triedy 59*). Výsledok hospodárenia upravíme 

mimo sústavy účtovníctva na základ dane (daňovú stratu) v zmysle zákona o dani 

z príjmov 595/2003 v znení neskorších predpisov. Jednou z pomôcok pri úprave 

výsledku hospodárenia môže byť aj zostava „Oprava základu DP“, ktorá z prvotných 

účtovných údajov a z údajov saldokonta poskytne údaje potrebné pre úpravu základu 

dane pri vybraných neuhradených, alebo dodatočne uhradených nákladoch / výnosoch. 

Výpočet korekcií sa vykonáva podľa kódovacej tabuľky „Oprava základu dane“. 

 

10.  VYPOČÍTAME A ZAÚ ČTUJEME DAŇOVÚ POVINNOSŤ. 

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

zákona o daniach z príjmov a  zaúčtuje sa nasledovne: 

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

z mimoriadnej činnosti na ťarchu účtu 593, obe súvzťažne v prospech účtu 341 

(daň z príjmov). 

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

481 (resp. v prospech účtu 592 a na ťarchu účtu 481, ak ide o daňovú 

pohľadávku). V prípade, že ide o odloženú daň s dopadom na vlastné imanie, 

použijú sa účty 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov, alebo 429 – Neuhradená 

strata minulých rokov. 
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11.  VYTLA ČÍME UZÁVIERKOVÉ ZOSTAVY . 

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

Všetky zostavy však môžeme vytlačiť aj dodatočne po prechode do nasledujúcich 

období. Program má možnosť vytlačiť aj prílohu podľa opatrenia MF 4455/2003-92. 

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

Zapracovanie všetkých zmien predpokladáme do polovice februára 2012. K spôsobu 

vytvorenia prílohy nájdete samostatnú krátku kapitolu. 

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

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

účtované. 

 

12.  RIADNE UZATVORÍME SPRACOVANIE ZA ULTIMUM  2011. 

 

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

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

uzávierkou. 

 

13.  ZREALIZUJEME RO ČNÉ PREVODY - FÁZA 3. 

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

Touto operáciou sa vykoná činnosť nadefinovaná vo fáze 3, teda uzatvorenie 

výsledkových účtov na účet 710xx. Ročné prevody je možné realizovať priamymi 

automatickými úpravami v hlavnej knihe (hlavných knihách), alebo vygenerovaním 

a zaúčtovaním účtovného dokladu na realizáciu ročných prevodov. Ak nie je vážny 

dôvod na realizáciu prevodov priamymi automatickými úpravami, zrealizujeme RUP 

vygenerovaním a zaúčtovaním dokladu. Ak sa v organizácii pracuje i s devízovou 

hlavnou knihou, prevody sa vykonajú v oboch hlavných knihách súčasne. 

 

14.  ZREALIZUJEME RO ČNÉ PREVODY FÁZA 4. 

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

Touto operáciou sa vykoná uzatvorenie daňových účtov na účet 710xx. Opäť môžeme 
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prevody realizovať priamymi automatickými úpravami v HK/HKD alebo vygenerovaním 

a zaúčtovaním dokladu k RUP. 

 

15.  ZREALIZUJEME RO ČNÉ PREVODY FÁZA 5. 

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

o vnútropodnikových nákladoch a výnosoch na účtoch 599 a 699. 

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

Touto operáciou sa vykoná uzatvorenie účtov vnútropodnikového účtovania na 

špeciálny účet 71099. Opäť môžeme prevody realizovať priamymi automatickými 

úpravami v HK/HKD alebo vygenerovaním a zaúčtovaním dokladu k RUP. Po tomto 

prevode musí byť zostatok účtu 71099 rovný nule, inak je potrebné nájsť chybu 

v účtovaní na účtoch 599 a 699, chybu opraviť a následne opraviť aj zostatok účtu 

71099. 

 

16.  ZREALIZUJEME RO ČNÉ PREVODY FÁZA 6. 

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

Touto operáciou sa vykoná uzatvorenie primárnych účtov DPH na účet vnútorného 

zúčtovania DPH 343990 a uzatvorenie účtov základov DPH na technický súvzťažný účet 

799. Opäť môžeme prevody realizovať priamymi automatickými úpravami v HK/HKD 

alebo vygenerovaním a zaúčtovaním dokladu k RUP. 

 

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

tabuľkovo, zrealizujeme ich účtovným spôsobom formou jednoduchých alebo zložitých 

účtovných zápisov. 

 

17.  ZAPÍŠEME PREVODOVÝ MÔSTIK . 

Pre naplnenie prevodového môstika zvolíme voľby 

  Číselníky/kódovacie tabuľky/prevodový môstik/účty 

 

Táto časť prevodového môstika sa využije na zmenu účtov v Hlavnej knihe prípadne 
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Devízovej hlavnej knihe a v súboroch saldokonta v procese uzatvorenia HK za „staré“ 

obdobie a otvorenia HK za „nové“ obdobie. Druhá časť - prevodový môstik stredísk - 

sa  využije iba na zmenu čísla strediska v hlavnej knihe a devízovej hlavnej knihe v tom 

istom procese. 

 

Príklad niektorých častí prevodového môstika pre rok 2011 je 

 
OPIS PREVODOVÉHO MÔSTIKA - ÚČTY 
=============================== 
Organizácia : DEMO-TEST 
Dátum tla če : 15.01.2012 23:10:45 
------------------------- 
PÔVODNÝ ÚČET NOVÝ ÚČET 
------------------------- 
71010        43110 
71020        43110 
------------------------- 
Vyhotovil : Test TEST 

 
 

18.  UKONČÍME ROČNÉ SPRACOVANIE. 

 

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

okrem bežných krokov vykoná i zmena  účtov (a stredísk) podľa zapísaného 

prevodového môstika.  Pred týmto prevodom sa vytlačí účtovný doklad o uzatvorení  

účtov hlavnej knihy na záverečný účet súvahový. Po vykonaní  všetkých uzávierkových 

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

2011. 

 

19.  UPRAVÍME POČIATO ČNÉ STAVY. 

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

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

správnom nastavení  počiatočných stavov v Hlavnej knihe môžeme vytlačiť otvárací 

doklad hlavnej knihy - zaúčtovanie počiatočných stavov. Túto  operáciu môžeme 

vykonať i vtedy, ak už sme zaúčtovali doklady bežného roka. Program automaticky 

opraví konečné zostatky účtov, na ktorých došlo ku zmene počiatočného stavu. Pri 

opravách počiatočných stavov program kontroluje bilančnú kontinuitu (vyváženosť  
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počiatočnej súvahy). Na nevyváženosť upozorní, ale dovolí pracovať ďalej. V tomto 

režime vytlačíme i účtovný doklad  o zaúčtovaní počiatočných stavov účtov hlavnej 

knihy oproti účtu 701. Ak budeme využívať možnosť evidencie operácií  vo valutových 

pokladniach alebo na devízových účtoch, zapíšeme alebo prekontrolujeme počiatočné 

stavy príslušných účtov podľa jednotlivých cudzích mien v devízovej hlavnej knihe. 

 

20.  ZAÚČTUJEME PRIPRAVENÉ DÁVKY  

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

pripravené v procese uzávierky. Spravidla pôjde o storno účtovných prípadov 

účtovaných v období 2011/13 

 

 

Tým sú vykonané všetky kroky potrebné k prechodu z roka 2011 do roka 

2012 a môžeme začať riadne bežné účtovanie roka . 

 

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

možné účtovné prípady roka  2012 zaúčtovať i pred vykonaním vyššie uvedených 

operácií. 
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1.1.2  Technický postup ročnej uzávierky hospodárskeho roka 

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

rokom, bude postup ročnej uzávierky takmer zhodný s predchádzajúcim popisom. 

Rozdielom bude iba to, že namiesto mesiaca december všade treba použiť posledný 

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

hospodárskeho roka. 

 

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

parametra PMHR – Prvý mesiac hospodárskeho roka . Program potom 

prechádza jednotlivými obdobiami tak, že ultimum a záver zaradí medzi posledný 

a prvý mesiac hospodárskeho roka. 

 

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

Jednotlivé účtovné obdobia potom nasledujú po sebe takto: 

 ... 

 August 

 September 

 Ultimum 

 Záver 

 Október 

 November 

 ... 

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

do októbra. 

 

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

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

prechodom do hospodárskeho roka. Zmeníme parameter PMHR a vykonáme uzávierku 

hospodárskeho roka. 
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Príklad: prvým mesiacom hospodárskeho roka má byť október. 

Riadne vedieme účtovníctvo až do obdobia september. Po zaúčtovaní všetkých 

prípadov septembra zmeníme parameter PMHR na hodnotu 10 a podľa 

predchádzajúceho popisu vykonáme všetky kroky riadnej uzávierky v hospodárskom 

roku. 

 

POZOR!!! 

Nikdy nemeňte parameter pre zmenu hospodárskeho roka 

v obdobiach Ultimum ani Záver. 
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1.1.3  Technický postup mimoriadnej uzávierky 

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

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

účtov koncové stavy účtov starej firmy, ale začína s nulovými obratmi (akoby na 

začiatku roka), alebo firma vstupuje do likvidácie, alebo firma prechádza na účtovanie 

v hospodárskom roku (postup pre tento prípad už bol popísaný vyššie). 

 

Na realizáciu mimoriadnej uzávierky vykonáme nasledovné kroky (v príklade 

predpokladáme, že stará firma je rušená k 31.5. a nová vzniká k 1.6., resp. firma 

vstupuje k 1.6. do likvidácie): 

 

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

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

v ultime aj v závere) 

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

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

e) spustíme Ukončenie ročného spracovania; 

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

možné vykonať iba mimoriadnu uzávierku.  Tá prebieha prakticky 

rovnako ako bežná ročná uzávierka, ale na záver program zostáva v tom 

istom období (jún) s vynulovanými ročnými i mesačnými obratmi. 

Zostatky účtov (konečné stavy) presunie program do počiatočných 

stavov. 

g) Ak dochádza k zmene formy alebo názvu organizácie, v režime 

Servis/Nástroje/Zmena licencie zadáme údaje nového inštalačného kľúča (názov 

novej organizácie i jej aktivačný a kontrolný kľúč). 

 

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

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

• vytlačíme všetky zostavy, ktoré by sme mohli potrebovať 

• zrealizujeme ročné prevody (rovnako ako pri normálnej  ročnej uzávierke) 

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

• vykonáme tretí krok ročných prevodov 

• spustíme Ukončenie ročného spracovania 

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

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

uchovávať a spracovávať dve rôzne sady údajov toho istého obdobia). 

 

Tým sme zabezpečili plný prechod do novej organizácie s prebratím počiatočných 

stavov z koncových stavov starej organizácie. Samozrejme bezo zmeny sú všetky 

číselníky. 
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1.2  DPH – Ročné vysporiadanie koeficientu 

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

používal koeficient, povinný vysporiadať jeho použitie v poslednom zdaňovacom období 

kalendárneho alebo hospodárskeho roka na ťarchu alebo v prospech štátneho rozpočtu, 

a to spôsobom uvedeným v zákone. Pre naplnenie tohto ustanovenia je potrebné využiť 

voľbu Výkaz DPH s ročným vysporiadaním koeficientu (Uzávierky / Tlač mesačných 

zostáv / Zostavy DPH). Táto možnosť sa využíva pre koncoročné vysporiadanie 

koeficientu, či už ide o účtovné obdobie: 

 

• december (ak účtovným obdobím je kalendárny rok) 

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

• iný mesiac (ak organizácia prestáva byť platiteľom DPH) 

 

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

s ročným koeficientom  a dorovnaním odpočtu DPH za celý rok. Na jeho výpočet 

program využíva všetky údaje z archívu DPH (potrebuje všetky daňové priznania celého 

roka) a všetky záznamy v EDD (v evidencii daňových dokladov – potrebuje všetky 

záznamy za celý rok na výpočet  ročného koeficientu a na určenie všetkých dokladov 

patriacich do kategórie „C“). 

 

ODPORÚČANÝ POSTUP PRE KONTROLU ROČNÉHO VYSPORIADANIA 

KOEFICIENTU  

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

množstva údajov. Napriek tomu, že program celé vysporiadanie vypočíta sám, 

odporúčame vykonať aspoň základnú kontrolu správnosti tohto výpočtu. K tomu nám 

poslúži nasledujúci postup: 

a) Vytlačíme Súpis zdaniteľných plnení – Typ odpočtu K, za obdobie 1-12/2011. 

Dostaneme všetky plnenia, ktoré sa krátili alebo sa mali krátiť koeficientom podľa 

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

b) Vytlačíme Výkaz DPH s ročným vysporiadaním koeficientu za príslušné zdaňovacie 
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obdobie – štvrťrok / mesiac (za december, posledný mesiac hospodárskeho roka, 

posledný mesiac pred zrušením registrácie). Na poslednej strane máme rozpísaný 

sumár za koeficientové  plnenia (daň na vstupe – kategória „C“), ročný koeficient 

zaokrúhlený na dve desatinné miesta nahor a rozdiel medzi nárokom na odpočítanie 

a skutočným odpočítaním zo zaevidovaných daňových priznaní samostatne podľa 

sadzieb dane 10 a 20%. 

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

1.) s Daňou celkom v skupine C - stĺpec Daň (na tretej strane ročného vysporiadania 

podľa bodu 2.). Hodnoty by sa mali rovnať.  

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

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

stĺpec odpočítanie (na tretej strane ročného vysporiadania podľa bodu 2.). Hodnoty 

by sa mali rovnať. 

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

priznania za 4.Q, resp. 12. mesiac, resp. posledný mesiac, a porovnáme s hodnotou 

na tretej strane výkazu s ročným vysporiadaním koeficientu – Doteraz odpočítaná 

daň. Hodnoty by mali byť rovnaké. 

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

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

Výkazu DPH a na výkaze ju nie je možné priamo skontrolovať. Riadok 19 starého 

výkazu, ktorý od roku 2005 obsahoval iba ročné vysporiadanie koeficientu, v novom 

výkaze nemá svojho následníka. 

 

Pre správny výpočet ročného vysporiadania koeficientu musíme mať všetky výkazy roka 

2011 (aj opravné a dodatočné) uložené v archíve priznaní. 
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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 2011 a platí pre rok 

2012 pre účely predbežného odpočítania dane). Priebežne kumulovaný výpočet (typ „B“) 

sa od roku 2005 už nepoužíva. 

 

Príklad protokolu k ročnému vysporiadaniu koeficientu: 

                                                                                 

            Riadne daňové priznanie  D P H  -  príloha k zostaveniu              

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

Organizácia    : DEMO-TEST           pokracov. nazvu               Strana:     2 

Obdobie        : December 2011                            Dátum tlače:12.01.2012 

                                                                       03:38:25 

Výpočet ročného vysporiadania odpočítania dane:                                                                

                                       daň 20%    odpočítanie        daň 10%    odpočítanie                    

Daň celkom v skupine A                17656.45       17656.45         111.11         111.11                    

Daň celkom v skupine B                    0.00           0.00           0.00           0.00                    

Daň celkom v skupine C                 1900.00        1900.00           0.00           0.00                    

Daň celkom v skupine D                    0.00           0.00           0.00           0.00                    

Ročný koeficient                        1.0000                                                                 

Celkový nárok na odpočítanie dane                    19556.45                        111.11                    

Doteraz odpočítaná daň                               17661.20                         14.43                    

        z období 101,103,104,105,112                                                                           

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

Ročné vysporiadanie odpočítania                       1895.25                         96.68                    

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

Vyhotovil: TEST Test                                    * SW : UCT COMPEKO (R) * 
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1.3  Účtovanie o zákazkách 

Podľa opatrenia MF/25822/210-74 z 13.12.2010, ktoré bolo zverejnené vo FS 12/2010 

ako opatrenie 56, je vo vymedzených prípadoch potrebné účtovať o zákazkách. Hlavnou 

ideou je náhrada doterajšieho časového rozlíšenia inou technikou, ktorá by mala byť 

spravodlivejšia, pravdivejšia, mala by dávať skutočnejší obraz o priebežných nákladoch 

a výnosoch dlhodobejších zákaziek. 

V uvedenom opatrení je načrtnutá i základná metodika účtovania o zákazkách. Pre ňu 

boli v účtovej osnove vytvorené niektoré nové účty, ktoré sa potom zobrazujú na 

samostatných riadkoch v súvahe a výsledovke. Sú to napr. 

316 – Čistá hodnota zákazky 

606 – Výnos zo zákazky 

V ďalšom texte naznačíme na príklade v základných rysoch jeden z možných spôsobov 

účtovania o zákazkách s využitím štandardných možností programu UCT. 

Ak využívame účtovanie do výsledných kalkulácií, pre účely účtovania o zákazkách si 

vytvoríme novú typovú položku (napr. 199) s označením „Úprava výnosu zákazky“, ktorá 

bude informatívna (ani náklad ani výnos). Po ukončení zákazky by mala byť táto typová 

položka nulová. 

Príklad: 

Zákazka 16022 je rozpočtovaná takto: 

Náklady  10000 

Výnosy  12000 

Je rozvrhnutá od 2011 / 09 do 2012 / 07. 

V priebehu celej doby života zákazky budeme účtovať 

Predmet Suma MD DAL 

Etapové faktúry 4000 311 60610   16022 / 100 

Náklady 5000 5**  16022 / 1** *** 
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Kalkulačný list po zaúčtovaní priebežných nákladov a etapových faktúr môže vyzerať 

takto: 

 

 

Účtovanie na konci prvého roka zákazky: 

 

V rámci uzávierkových činností vypočítame čiastkový výnos zo zákazky jednou z metód, 

ktoré sú uvedené v predmetnom opatrení: 

� Fixné výnosy 

� Náklady + marža 

� Stupeň dokončenia prác 

� Nulový zisk 

Ak by vypočítaný čiastkový výnos bol 5600,  rozdiel oproti doteraz zaúčtovanému výnosu 

zaúčtujeme v období ultimum takto: 

 

Predmet Suma MD DAL 

Úprava výnosu zo zákazky 1600 316 60620   16022 / 199 
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Kalkulačný list zákazky po zaúčtovaní tejto korekcie bude vyzerať takto: 

 

Účtovanie v priebehu druhého (posledného) roka: 

V priebehu druhého roka zákazky budeme účtovať 

Predmet Suma MD DAL 

Etapové faktúry 8000 311 60610   16022 / 100 

Náklady 5000 5**   16022 / 1** *** 

 

Kalkulačný list po zaúčtovaní týchto operácií bude vyzerať takto: 
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Vidíme, že korekčná typová položka 199 je zatiaľ nevynulovaná, preto je potrebné po 

skončení zákazky zaúčtovať záverečnú korekciu: 

 

Predmet Sum

a 

MD DAL 

Úprava výnosu zo zákazky 1600 60620   16022 / 199 316 

 

 

Po zaúčtovaní záverečnej korekcie bude kalkulačný list zákazky vyzerať takto: 
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1.4  Zmeny v podsystéme WUCT 

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

v roku 2011. 

1.4.1  Inštalácia 

• Ak sa pri on-line update zvolí možnosť okamžitej reinštalácie programu, program 

automaticky skončí svoju činnosť do 15 sekúnd od spustenia inštalačného programu 

 

 

1.4.2  Vstupy dát 

• Import dát EPS-EURO - Pri spracovaní importov elektronických bankových výpisov 

skupiny EURO (s úpravami po prechode na menu EURO) sú rozšírené možnosti určenia 

spôsobu preberania údajov zo saldokonta a priamej aktualizácie pripraveného účtovného 

súboru. Tiež je upravený režim náhľadu do súboru saldokonta, v ktorom je viac možností 

dohľadania záznamu k aktuálnemu bankovému dokladu a tiež možnosť okamžitého 

prenosu údajov zo saldokonta do bankového účtovného dokladu. 

• Priama oprava ADS v zaúčtovaných dátach - Vo vstupoch - v neúčtovných dátach 

bola plne oživená funkcionalita opravy ADS v zaúčtovaných dátach. Touto operáciou je 

možné zmeniť zadané kódy ADS v zaúčtovaných dátach ľubovoľného obdobia (minulého, 

aktuálneho aj budúceho). Zmeny sú kontrolované na číselník ADS platný v období, za 

ktoré dáta upravujeme.   

 

1.4.3  Operatívne a tlačové výstupy 

• Účtovné výkazy – koniec minulého roka - Pri výpočte účtovných výkazov, v ktorých 

sa používa v stĺpcoch výkazu posun typu K (koniec minulého kalendárneho roka), resp. H 

(koniec hospodárskeho roka), bol program upravený tak, že za koniec roka považuje 

mesiac december, resp. posledný mesiac hospodárskeho roka. Tento výpočet je rovnako 

realizovaný aj v prípade, ak sa príslušný výkaz vytvára v období ultimum alebo záver. V 
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definícii účtovných výkazov je rozšírená možnosť určenia konca minulého kalendárneho 

(hospodárskeho) roka o možnosť zadať U=ultimum predch.kalendárneho alebo 

hospodárskeho roka a Z=Záver predch.kalendárneho alebo hospodárskeho roka. Použitie 

týchto možností napr. vo výkaze ziskov a strát závisí od zvolenej metodiky účtovania 

závierkových účtovných prípadov do decembra (resp. posledného mesiaca hospodárskeho 

roka) alebo do ultima prípadne do záveru. Štandardné nastavenie VZS je "K" = koniec 

predch.kal. roka, t.j. december.  

• RUZ - príprava údajov a tlač RUZ - Do programu v časti "Uzávierky" je pridaná nová 

voľba "RUZ - tlač prílohy k RUZ". Jednotlivé voľby najprv umožnia prípravu jednotlivých 

skupín údajov (Trvalé údaje o firme, údaje z HK a SDK, Údaje zo súvahy) a potom umožní 

vytlačenie celej prílohy k ročnej účtovnej závierke s tým, že všetky pripravené údaje a 

údaje z už vytlačenej Súvahy a Výkazu ziskov a strát prenesie do PDF súboru, ktorý je 

následne možné editovať (= ľubovoľne prepisovať). Pri týchto úpravách sa však už 

nevykonávajú žiadne kontrolné ani aritmetické operácie. Následne je možné takto 

upravený dokument vytlačiť, priamo odoslať mailom alebo uložiť aj s dátami prijatými z 

programu a doplnenými manuálne.  

• Výsledovka a Súvaha 2011 - Do programu sú doplnené všeobecné verzie nových 

výkazov Súvaha a Výsledovka platné pre rok 2011 

• DPH - obdobie výkazu a RVK - V programe je nový parameter: DPHOVMQ = Obdobie 

výkazu DPH, ktorým sa určí, či obdobie pre zostavenie výkazu (priznania) k DPH je 

mesiac alebo štvrťrok. Na základe tohto parametra potom program upraví ponuku 

období pre zostavenie výkazu. Pri vyhotovení priznania DPH s ročným vysporiadaním 

koeficientu je možné explicitne určiť obdobie, od ktorého sa má ročné vysporiadanie 

realizovať. Program toto obdobie sám navrhne, ale v špeciálnych prípadoch (ukončenie 

registrácie, nová registrácia, zmena kalendárneho roka na hospodársky, ...) je potrebné 

túto hodnotu skontrolovať a prípadne nastaviť podľa skutočnej potreby.  

• Priznanie DPH od 2012/01 - V programe je nové tlačivo pre daňové priznanie DPH a 

potvrdenie o podaní DP platné od 1.1.2012. Prvýkrat sa použije pre priznanie DPH za 

január 2012, resp. 1. štvrťrok 2012. Z dôvodu nového tlačiva daňového priznania bolo 

potrebné vytvoriť niektoré nové kódy DPH a u niektorých kódov sa zmenili čísla riadkov.  

Úplný súpis zmien je v časti „Číselníky“  
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• Súhrnný výkaz DPH - diakritika v označení DÚ v XML - V konštrukcii Súhrnného 

výkazu DPH v elektronickej forme (súbor typu XML) došlo k drobnej zmene v spôsobe 

zápisu označenia daňového úradu. Program, ktorý vytvára príslušný XML súbor bol 

upravený tak, aby zapísal označenie podľa posledných známych požiadaviek. Táto zmena 

sa prejaví iba v prípade, ak sa v označení daňového úradu používajú znaky s diakritikou. 

• Súhrnný výkaz DPH – súčty - V zostave "Predbežný súhrnný výkaz DPH" (iba pre 

internú potrebu) sú pridané súčty celkovej hodnoty dodaných tovarov a služieb aj na 

strane 2 výkazu aj v rozpise jednotlivých dodaní (faktúr).   

• VS pri platbe DPH - V programe je zapracované ustanovenie vyhlášky 378/2011 o 

platobných symboloch pri platbe daní. Úprava je v časti prípravy príkazu na úhradu DPH. 

Ak dátum úhrady bude po 1.1.2012,  VS  bude vytvorený v súlade s menovanou vyhláškou 

v tvare 1100MMRRRR alebo 1100QQRRRR. Nové individuálne číslo bankového účtu je 

potrebné nastaviť pri prvom vytváraní prevodného príkazu na úhradu DPH.  

• Upomienky - Do programu je pridaná evidencia vystavených upomienok. Zápis do 

súboru upomienok sa navolí pri tlači upomienok. Pred tlačou (počas prípravy údajov pre 

tlač upomienok) je možné aktualizovať informácie o už vystavených upomienkach k tej-

ktorej faktúre. Na základe informácií o vystavených upomienkach program automaticky 

prideľuje poradové číslo upomienky. To sa zobrazuje v záhlaví štandardnej distribuovanej 

upomienky. Prehľad o vystavených upomienkach je v operatíve.  

 

1.4.4  Automatické operácie 

• Aut.prevody - úprava pripr.dokladu - Vo všetkých automatických prevodoch 

(mesačných aj ročných) je možnosť upraviť manuálne vygenerované dáta pred 

zaúčtovaním. Režim úpravy umožňuje zmeniť jednotlivé sumy, účty strediská, ... a zistiť 

súčty obratov pripraveného dokladu.  

 

1.4.5  Číselníky 

• Podpora účtovania o zákazkách - V programe je realizovaná základná podpora pre 

účtovanie o zákazkách v zmysle opatrenia MF/25822/2010-74. Ak sa pri účtovaní využíva 

účtovanie aj na kalkulačné jednice vrátane automatických prevodov v UOS, tak v UOS je 
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možné tieto transformácie vylúčiť pre tie CKJ, ktoré predstavujú zákazky v zmysle 

vyššieuvedeného opatrenia (napr. automatické preúčtovanie nákladov na účty 121/611 - 

pre zákazky sa účtuje na účet 606 iba "skutočný výnos" napr. na základe vystavenej 

etapovej faktúry).  

• V číselníku DPH pribudli alebo boli upravené kódy: 

• QZD Oprava základu dane (§25/1-3) 10% (343881,79881) 

• OZ0 Oprava základu dane (§25/1-3) 0% (79882) 

• QZS Oprava základu dane (§25/1-3) 0% s väzbou na súhrnný výkaz (79883) 

• OOC Oprava odpočítanej dane z bežného roka typ "C" - odpočítanie koeficientom 

(343815,79815).  

• Zmena čísel riadkov je pri kódoch OZD, OOD, NP0, VDA, PR1, PR3, OT2.  

Viac o DPH je v samostatnej kapitole venovanej DPH. 

 

1.4.6  Iné systémové a prevádzkové zmeny 

• Obsah záhlavia programu - V programe je nový parameter CAPTYPE - Typ záhlavia 

programu, ktorým je možné určiť formu a obsah záhlavia programu (horná lišta okna 

programu a text úlohy na lište bežiacich úloh). Táto vlastnosť sa dá využiť najmä pri 

spracúvaní väčšieho počtu licencií na efektívne rozlíšenie bežiacich licencií na lište úloh. 

Popis možných nastavení je priamo v popise príslušného parametra, ktorý sa nachádza 

v skupine "Interné pre PS CPK".  

 



Ročné školenie 2012 D P H 

 

 

31 

 

2.  DPH OD 1.1.2012 
V roku 2011 sa v oblasti DPH neuskutočnili žiadne „prevratné“ zmeny. Zmeny do roku 2012 

vyplývajú skôr z nahradenia zákona 511/1992 novým daňovým  poriadkom (zákon 

563/2009). Avšak novela zákona vykonaná zákonom 331/2011 a 406/2011 priniesla rad 

hlavne „organizačných“ zmien, z ktorých niektoré majú účinnosť od 1.1.2012 a niektoré od 

1.1.2013. Programovú úpravu s doplnením nových kódov DPH si však vyžiadala až zmena 

tlačiva daňového priznania. Úprava podmienok pri elektronickom doručovaní faktúr vytvorila 

priestor na využitie lacnejších a jednoduchších technológií. 

2.1  Najdôležitejšie zmeny v oblasti DPH: 

• Zmena tlačiva pre priznanie k DPH  

• Zmeny v realizácii uplatnenia nároku na vrátenie nadmerného odpočtu  

• Odstránenie nedostatkov v súhrnnom výkaze 

• Zmena v podmienkach pri elektronickom doručovaní faktúr 

• Platba daní a preddavkov od 1.1.2012 

 

2.2  Zmena tlačiva pre priznanie k DPH:  

MFSR svojím opatrením MF/23118/2011-73 ustanovilo nový vzor daňového priznania pre daň 

z pridanej hodnoty. Nové tlačivo je možné nájsť na stránke www.drsr.sk alebo vo finančnom 

spravodajcovi 11/2011 (Opatrenie 46). Vo FS 2011/11 v opatrení 47 je poučenie na vyplnenie 

nového tlačiva k DPH. Nové tlačivo je nutné použiť pre účinné podanie priznania DPH už za 

január 2012, resp. za 1. štvrťrok 2012 a samozrejme nasledujúce obdobia. Pre opravy 

a dodatočné priznania k DPH za rok 2011 je potrebné použiť „staré“ tlačivo. 

Nové tlačivo reaguje na zmenu v zákone (zrušenie §78 – tzv. trhovnícke preddavky) 

a obsahuje nové riadky 26, 27 pre opravu základu dane a daň podľa §25 ods. 1-3 a ďalší 

nový riadok 28 pre opravu odpočítanej dane podľa §53. 

Oprava základu dane podľa §25 ods. 1-3 je zmena hodnoty dodávky a následne základu 

dane a dane v týchto prípadoch: 
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• dôjde k čiastočnému alebo úplnému zrušeniu dodávky tovaru alebo služby, alebo 

k úplnému alebo čiastočnému vráteniu dodávky tovaru 

• dôjde k zníženiu ceny tovaru alebo služby po vzniku daňovej povinnosti 

• dôjde k zvýšeniu ceny tovaru alebo služby 

V týchto prípadoch sa takáto oprava dane zahrnie do daňového priznania v tom období, 

v ktorom sa oprava vykonala. Pri vystavovaní faktúry k takejto oprave sa použijú tieto kódy 

DPH: 

• OZD – oprava základu dane 20% 

• QZD – oprava základu dane 10% 

• OZ0 – oprava základu dane oslobodených plnení 

• QZS – oprava základu dane oslobodených plnení, ktoré sa uvádzajú v súhrnnom 

výkaze 

Akákoľvek iná oprava (napr. oprava chybne napísaného dodaného množstva) nie je 

opravou podľa §25 ods. 1-3 a je potrebné ju riešiť ako dobropis alebo ťarchopis 

s rovnakými kódmi DPH, ako na pôvodnej faktúre so zdaňovacím obdobím pôvodnej faktúry 

(dátum dodania bude na faktúre rovnaký, ako na pôvodnej faktúre). Uplatní sa potom cez 

opravné alebo dodatočné daňové priznanie. 

 

Pri oprave základu dane podľa §25 ods. 1-3 má príjemca možnosť (pri zvýšení základu 

dane) alebo povinnosť (pri znížení základu dane) vykonať opravu odpočítanej dane podľa 

§53. Tú uvedie do nového riadku 28 v daňovom priznaní. Pri uplatňovaní dane však je 

povinný použiť rovnaký postup, ako pri pôvodnej dani: t.j. ak pri pôvodnej dani bola daň 

odpočítavaná s použitím koeficientu, je potrebné tento koeficient použiť aj pri aktuálnej 

úprave odpočítanej dane. Ak sa daň týka predchádzajúcich rokov, použije sa ročný 

koeficient príslušného roka. Ak je to daň bežného roka, treba ju zahrnúť do procesu 

ročného vysporiadania koeficientu.  

Pri evidovaní došlých faktúr sa teda pre opravu odpočítanej dane použije kód 

• OOD – oprava odpočítanej dane v prípadoch, ak sa v zdaňovacom období 

pôvodnej dodávky nepoužíval koeficient, alebo ak sa používal a ide o obdobie 

predchádzajúceho roka (rokov). Vtedy je potrebné uviesť iba pomernú časť 

dane vypočítanú s použitím koeficientu platného v danom roku. Zvyšná časť 
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dane sa zaúčtuje do finančných nákladov ako nepoužiteľná DPH na vstupe. 

• OOC – oprava odpočítanej dane bežného roka typ „C“, ak sa oprava 

vzťahuje na dodávku, ktorá bola zrealizovaná v bežnom roku a organizácia 

používa koeficient. Vtedy sa uvedie celá hodnota dane a program z nej do 

daňového priznania započíta iba časť podľa predbežného použitia koeficientu 

a zaradí túto daň do procesu ročného vysporiadania koeficientu. 

 

2.3  Zmeny v realizácii uplatnenia nároku na vrátenie 

nadmerného odpočtu 

Plynutie lehoty na vrátenie NO sa prerušuje zaslaním výzvy na odstránenie nedostatkov 

v podanom daňovom priznaní. V §79 ods. 5 sa spresňuje lehota na vrátenie NO, ak ide o NO 

uplatnený v dodatočnom DP. Za nedodržanie podmienok „zrýchleného vrátenia NO“ je 

stanovená pokuta vo výške 1.3% z príslušnej sumy. Okrem ďalších drobných technických 

zmien upravujúcich lehoty pre vrátenie NO pri kontrolách dane je dôležité ustanovenie, ktoré 

určuje, že nárok na nadmerný odpočet zaniká, ak daňový subjekt neumožní vykonanie 

kontroly do 6 mesiacov od jej začatia. 

 

2.4  Odstránenie nedostatkov v súhrnnom výkaze 

V §80 došlo k doplneniu odseku 11, ktorý zavádza povinnosť daňového úradu, v prípadoch 

ak vzniknú pochybnosti o správnosti, pravdivosti alebo úplnosti podaného súhrnného výkazu 

alebo o pravdivosti údajov v ňom uvedených, oznámiť tieto pochybnosti osobe, ktorá 

súhrnný výkaz podala a vyzvať ju, aby sa k nim vyjadrila, neúplné údaje doplnila, nejasnosti 

vysvetlila a nepravdivé údaje opravila alebo pravdivosť údajov riadne preukázala.  

 Zároveň sa zavádza aj lehota, v ktorej je osoba, ktorá súhrnný výkaz podala, povinná 

nedostatky podaného súhrnného výkazu odstrániť. Lehota na odstránenie nedostatkov 

uvedených v súhrnnom výkaze je do 5 dní od doručenia výzvy na odstránenie nedostatkov. 

Ak sa lehota na opravu nedodrží, SV sa považuje za NEPODANÝ!  
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2.5  Zmena v podmienkach pri elektronickom doručovaní 

faktúr 

Novelou zákona o DPH dochádza k úprave § 75 ods. 6 zákona o DPH, kde sa dopĺňa záver 

druhej vety: „Faktúra môže byť poslaná písomne alebo so súhlasom zákazníka môže byť 

poslaná alebo sprístupnená elektronicky. Vierohodnosť pôvodu a neporušenosť obsahu 

faktúry poslanej alebo sprístupnenej elektronicky musí byť zaručená elektronickým podpisom 

podľa osobitného predpisu (zákon č. 215/2002 Z. z.) alebo prostredníctvom elektronickej 

výmeny údajov, ak zmluva týkajúca sa tejto výmeny ustanoví použitie postupov 

zabezpečujúcich vierohodnosť pôvodu a neporušenosť obsahu údajov alebo iným spôsobom 

zabezpečujúcim vierohodnosť pôvodu a neporušenosť obsahu údajov.  

V praxi je teda od 1.1.2012 možné zabezpečiť vierohodnosť faktúry odoslanej elektronicky 

• Použitím elektronického podpisu alebo ZEP 

• Použitím systému EDI 

• Použitím iného systému alebo iného spôsobu alebo technológií, ktoré zabezpečia 

vierohodnosť a neporušenosť obsahu faktúry. 

 

 

2.6  Platba daní a preddavkov od 1.1.2012 

S platnosťou od 1.1.2012 je potrebné v zmysle vyhlášky 378/2011 používať pre všetky platby 

daní a iných platieb súvisiacich s daňami platobné symboly určené touto vyhláškou. 

Pre platenie DPH je stanovené použitie variabilného symbolu (VS) v tvare: 

• 1100MMRRRR pre mesačné platby 

• 1100QQRRRR pre štvrťročné platby 

pričom MM predstavuje mesiac (01,02....12) a QQ predstavuje štvrťrok (41=1. štvrťrok, 

42=2. štvrťrok, ...) 

Vyhláška neurčuje použitie konštantného symbolu (KS) ani špecifického symbolu (SS). Tieto 

je možné použiť ľubovoľným spôsobom vhodným pre interné procesy platiteľa. Ak sa teda 

budú používať doterajšie KS, žiaden predpis sa tým neporuší. 
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2.7  Programové zmeny súvisiace s DPH v roku 2012 

• Číselník DPH: 

– Nové alebo upravené kódy: 

• NP0 – Odpočet DPH z maj.  §55 

• OOC – Oprava odpoč. dane BR typ „C“ 

• OOD – Oprava odpočítanej dane 

• OPM – Oprava použitia majetku 

• OT2 – Odoslanie tovaru druhým odberateľom 

• PR1 – Prvý odberateľ – nadobudnutie 

• PR3 – Prvý odberateľ - dodanie 

• OZD – Oprava základu dane §25/1-3 

• QZD - Oprava základu dane §25/1-3 10% 

• OZ0 – Oprava základu dane 0% 

• OZS – Oprava základu dane 0% do SV 

• WUCT: 

– Nový výkaz DPH platný od 1.1.2011 a tiež ďalší nový výkaz platný od 1.1.2012. 

– Mnohokrát menená štruktúra XML súboru pre podanie SV i priznania k DPH 

– Voliteľná korekcia XML pre daňové priznanie podávané elektronicky s využitím ZEP 

(zaručeného elektronického podpisu). 

– Príprava prevodného príkazu na úhradu dane po 1.1.2012 vytvorí VS platby 

v súlade s vyhláškou 378/2011 

• FIN 

– Podpora priameho elektronického odosielania faktúr s využitím zvoleného typu 

komprimácie zabezpečenej heslom zvoleným pre každého príjemcu samostatne. 
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3.  PODSYSTÉM FIN 
Zmeny v podsystéme v roku 2011. 

V roku 2011 bolo v podsystéme FIN vykonaných množstvo drobných zmien aj z dôvodu 

podpory ešte stále dobiehajúceho prechodu na EURO, ale aj z dôvodu podpory nových 

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

3.1  Inštalácia 

Ak sa pri on-line update zvolí možnosť okamžitej reinštalácie programu, program automaticky 

skončí svoju činnosť do 15 sekúnd od spustenia inštalačného programu 

 

3.2  Bankové operácie 

 EPS: úpravy vo formátoch pre príkazy na úhradu 

Podľa aktualizovaného popisu k jednotlivým formátom elektronických príkazov na úhradu boli 

aktualizované tieto formáty: 

• BPS (BPS komitent VÚB) 

• GM5 (Gemini 5 - TATRABANKA) 

• CTB (CITIBANK) 

• MCU (Multicash pre UnicreditBank) 

• MCA tuzemsko: Ak sa generujú tuzemské prevodné príkazy vo formáte MCA 

(MULTICASH) pre úhradu miezd a v mzdách bola zvolená voľba "Nezobrazenie 

osobných informácií",  v poli KI sa neuvedie názov príjemcu, ale iba text MZDY. 

Táto vlastnosť je dodržaná aj pri generovaní príkazov vo formáte MCA pre SLSP, 

kde bolo z dôvodov na strane banky potrebné zmeniť text MZDY-... na MZDY:...  

•  

 

 EPS: úpravy vo formátoch pre prijímané elektronické  výpisy 
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Podľa aktualizovaného popisu k jednotlivým formátom elektronických výpisov boli 

aktualizované tieto prijímané formáty: 

• MCA UNCR – MULTICASH pre UnicreditBank 

  

3.3  Došlé faktúry 

 

3.4  Vyšlé faktúry a vyšlé splátkové listy 

  Program pre doplnkovú informáciu 

V číselníku "Skupiny vyšlých faktúr" je možné zadať meno programu pre naplnenie a kontrolu 

doplnkovej informácie v hlavičke faktúry. Pri zápise vyšlých faktúr sa tento program aktivuje 

pri vstupe a pri opustení poľa "Doplnková informácia".  

 

 Tlač mena vystaviteľa faktúry 

V parametroch v skupine parametrov pre Vyšlé faktúry je nový parameter "Tlačiť meno 

vystaviteľa VF". Ak bude mať tento parameter hodnotu "A",  pri tlači faktúr na faktúre sa 

vytlačí ako meno vystaviteľa meno toho, kto faktúru vytvoril, resp. naposledy modifikoval. Ak 

bude mať parameter inú hodnotu, na faktúre sa vytlačí meno toho, kto je počas tlače faktúr 

prihlásený.  
 

 Úhrada VF v hotovosti 

V programe je vytvorená kompletná podpora pre odoslanie direktívy do ERP pre tlač dokladu 

k úhrade vyšlej faktúry v hotovosti. Táto možnosť sa dá využiť, ak je v počítači nainštalovaná 

ľubovoľná elektronická pokladnica VAROS z radu FT4000 a ak organizácia má povinnosť 

evidovať úhrady faktúr cez ERP podľa zákona 289/2008. Technické parametre pre 

komunikáciu s ERP sa nastavujú v parametroch v skupine "Hotovostný predaj", požiadavka 

na tlač dokladu ... sa nastavuje v skupinách vyšlých faktúr na karte "Účtovanie". Uvedené 

nastavenia sa uplatnia iba pri jednotlivej tlači faktúr.  
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 Elektronická faktúra 

 

Do programu je zaradená úplne nová možnosť vytvorenia faktúry vo formáte vhodnom na 

bezproblémové zobrazovanie faktúry v ľubovoľnom počítačovom prostredí a tiež na 

umožnenie zasielania takejto faktúry odberateľom. Faktúra je vytváraná vo formáte HTML, čo 

umožňuje použiť vlastné prostriedky na zvýšenú ochranu pri zasielaní mailom. Pre aktiváciu 

EVF v plnom rozsahu je potrebné v číselníku COD (obchodní partneri) zapísať tým 

partnerom, ktorým sa majú faktúry posielať mailom, uviesť mailovú adresu, kam sa majú 

faktúry odoslať a heslo, ktoré je vzájomne dohodnuté na ochranu obsahu zasielanej faktúry. 

Ďalej je potrebné v parametroch určiť adresár, do ktorého sa takéto faktúry budú vytvárať 

(pre každú faktúru sa tvorí samostatný súbor). Ak požadujeme aj automatické rozosielanie 

faktúr, musíme v parametroch určiť meno a prístupové kódy do SMTP (poštového) servera, 

ktorý sa na rozosielanie bude používať. Podrobný technický popis obsahu celej skupiny 

parametrov "EVF" je priamo v parametrickom súbore. Naplnenie týchto parametrov by mal 

zabezpečiť IT správca. Vytvorenie a automatické odoslanie elektronickej faktúry je možné iba 

v režime zápisu faktúr (teda po jednej - spravidla ihneď po jej vytvorení). Hromadné 

rozosielanie zatiaľ nie je podporované.  

 

 V ďalšom texte uvedieme niektoré obrazovky, ktoré súvisia s elektronickým 

vystavením a odoslaním faktúry: 
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Zadanie spôsobu komprimácie – parametre programu: 

 

Zadanie mailovej adresy pre doručenie faktúry a hesla pre jej ochranu komprimáciou je 

v číselníku obchodných partnerov: 
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V režime zápisu VF je nové tlačidlo „Elektr.fak.“ na vytvorenie a odoslanie el.faktúry: 
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Po stlačení tohto tlačidla máme možnosť zadať požiadavku na prezretie elektronickej 

(webovej) faktúry, na jej okomažité odoslanie alebo odoslanie s otázkou: 
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Náhľad faktúry je realizovaný internetovým prehliadačom, ktorý je v PC nastavený jako 

predvolený: 

 

Ak následne necháme faktúru odoslať, program ju automaticky skomprimuje podľa 

nastavení v parametroch s použitím hesla z číselníka odberateľov a odošle ju na uvedenú 

adresu. O výsledku napíše krátku správu na obrazovke. Ak sa odoslanie nepodarí,  príčinu 

chyby program vypíše na obrazovku. 

Odoslanie faktúry v html tvare skomprimovanom napr. do ZIP súboru opatreného heslom 
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sa považuje za splnenie podmienok zákona o DPH na elektronické doručenie faktúry, pri 

ktorej je možné uplatniť nárok na odpočítanie dane. 

 

3.5  DPH 

 Kódy DPH pre rok 2012 

Z obsahu nového tlačiva DPH vyplývajú niektoré nové požiadavky na detailnejšiu evidenciu 

DPH najmä v prípadoch opravy základu dane a na opačnej strane opravy odpočítanej dane. 

V číselníku DPH z tohto dôvodu pribudli alebo boli upravené kódy: 

• QZD Oprava základu dane (§25/1-3) 10% (343881,79881) 

• OZ0 Oprava základu dane (§25/1-3) 0% (79882) 

• QZS Oprava základu dane (§25/1-3) 0% s väzbou na súhrnný výkaz (79883) 

• OOC Oprava odpočítanej dane z bežného roka typ "C" - odpočítanie koeficientom 

(343815,79815).  

• Zmena čísel riadkov je pri kódoch OZD, OOD, NP0, VDA, PR1, PR3, OT2.  

Viac o DPH je v samostatnej kapitole venovanej DPH. 

 

3.6  Iné zmeny 

 Úprava súboru do UCT 

Pri vytváraní väzby do UCT je pre požadovanú úpravu pripraveného účtovného súboru k 

dispozícii komfortný nástroj umožňujúci vyhľadávať účet, stredisko..., zobraziť súčty a 

mnoho ďalších funkcií.  

 

 Obsah záhlavia programu 

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

formu a obsah záhlavia programu (horná lišta okna programu a text úlohy na lište bežiacich 
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úloh). Táto vlastnosť sa dá využiť najmä pri spracúvaní väčšieho počtu licencií na efektívne 

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

príslušného parametra, ktorý sa nachádza v skupine "Interné pre PS CPK".  
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4.  ZMENY V  PODSYSTÉME MAJETOK 

INŠTALÁCIA 

Inštalačný program má v definičnom súbore CPKSUBP.dbf pre prípad samostatnej inštalácie 

programu "Majetok" zosúladenú definíciu štruktúry súboru CPRAC.dbf so štruktúrou skutočne 

vytváraného súboru. V prípade samostatnej inštalácie programu "Majetok" sa súbor 

CPRAC.dbf vytvára v obmedzenom rozsahu potrebnom pre spracovanie majetku (dĺžka vety 

215, polia OSCIS, PRIEZ, MENO, TITUL, ULICA, PSC, MESTO, TELB, TELP, FAX, RODCIS, HS, 

LUID, LUDAT). Štrukrúra súboru sa rozširuje iba v prípade spoločnej inštalácie s programom 

"Mzdy", kedy sa súbor CPRAC.dbf stáva z prostredia programu "Majetok" neprístupným a 

jeho aktualizácia je umožnená výlučne z programu "Mzdy". 

VSTUP DÁT 

Prevod majetku (strediská, útvary, osoby) pre DMA, SHV a DDM má zmenený charakter 

potvrdenia dokladov tak, že pri povolenom zadávaní prázdnych hodnôt do polí "Stredisko", 

"Útvar/umiestnenie", "Zodpovedná osoba" a "Zákazka" sa potvrdením dokladu prázdne 

hodnoty prenesú do kmeňových súborov. 

 

Parametre dokladu pre zápis všetkých druhov pohybov DMA sú doplnené o parameter 

"Doplnkové kontroly". Do hodnoty parametra je možné zadať meno programu, ktorý 

vykonáva aktiváciu doplnkových kontrol vybraných vstupných polí položiek dokladu 

(evidenčné číslo, odpisová skupina) a vybraných ovládacích prvkov a funkcií formuláru pre 

spracovanie dokladu (potvrdenie dokladu, oprava, kópia a zrušenie záznamu v hlavičke a 

oprava, kópia a zrušenie záznamu v položkách). 

VÝPOČET ODPISOV 

Výpočet daňových odpisov dlhodobého hmotného majetku zaradeného do užívania po 

31.12.2011 sa bude riadiť novými pravidlami. V prvom roku odpisovania už nebude možné 

uplatniť odpis v celkovej výške ročnej sadzby. Uplatniť sa môže iba pomerná časť ročného 

odpisu, ktorá sa vypočíta v závislosti od počtu mesiacov, počnúc mesiacom jeho zaradenia do 
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užívania do konca zdaňovacieho obdobia. Neuplatnená alikvotná časť odpisu z prvého roku 

odpisovania bude ovplyvňovať základ dane z príjmov najmenej o jedno zdaňovacie obdobie 

viac (zohľadniť je potrebné aj prípadne vykonané technické zhodnotenie majetku). Uvedená 

zmena platí pre rovnomernú aj zrýchlenú metódu odpisovania. Pre potreby výpočtu daňových 

odpisov dlhodobého hmotného majetku podľa nových pravidiel boli okrem programových 

zmien do programu doplnené odpisové vzorce 101 až 108 pre potreby rovnomernej metódy 

odpisovania a 111 až 118 pre potreby zrýchlenej metódy odpisovania. Uvedené odpisové 

vzorce je potrebné doplniť z distribučnej sady pomocou služby "Iné" v číselníku odpisových 

vzorcov (tlačidlo F3 vyhľadá súbor daňových odpisových vzorcov z distribučnej sady). 

TLA ČOVÉ ZOSTAVY 

Tlač inventárnych kariet DMA má v prípade dopočítania rozpisu odpisov v jednotlivých rokoch 

do nulovej zostatkovej ceny doplnenú možnosť "Dopočet účtovných odpisov vypočítať 

súčtom hodnoty mesačných odpisov ?" Táto voľba zabezpečí vytvorenie dopočtu ročnej 

sadzby účtovných odpisov zo súčtu samostatne zaokrúhlených mesačných odpisov. 

Zaokrúhlenie je riadené nastavením zaokrúhlenia výpočtu odpisov v číselníku odpisových 

skupín 

 

Tlač inventárnych kariet DMA má v prípade dopočítania rozpisu odpisov v jednotlivých rokoch 

do nulovej zostatkovej ceny doplnenú možnosť "Dopočet daňových odpisov vypočítať súčtom 

hodnoty mesačných odpisov ?" Táto voľba zabezpečí vytvorenie dopočtu ročnej sadzby 

daňových odpisov zo súčtu samostatne zaokrúhlených mesačných odpisov. Zaokrúhlenie je 

riadené nastavením zaokrúhlenia výpočtu odpisov v číselníku odpisových skupín. V prípade 

výpočtu daňových odpisov sa odpoveď “A” vyžaduje pre tie majetky, na odpisovanie ktorých 

sú použité distribuované daňové odpisové vzorce 3100, 3200, 3300, 3400, 3500, 3600, 3700, 

3800, 3900 a 4000. 

 

VÝBEROVÉ  MASKY 

V prípade spracovania majetku v režime hospodárskeho roka bola vo výberovej maske 

kmeňového súboru DMA a vo výberovej maske kmeňového súboru DDM upravená kontrola 

obdobia tak, aby po vykonaní ročnej závierky po prechode do prvého mesiaca hospodárskeho 
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roka nebolo obdobie ultimum [RRRR13] vyhodnocované ako obdobie vyššie od obdobia 

spracovania. 

ÚČTOVNÝ  SÚBOR 

Pri vytváraní väzby do UCT je pre požadovanú úpravu pripraveného účtovného súboru k 

dispozícii komfortný nástroj umožňujúci vyhľadávať účet, stredisko..., zobraziť súčty a 

mnoho ďalších funkcií. 
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4.1  Daňové odpisovanie majetku od 1.1.2012 

Zmeny v zákone o dani z príjmov účinné od 1.1.2012 priniesli aj úpravy týkajúce sa 

odpisovania majetku. Výpočet daňových odpisov dlhodobého hmotného majetku zaradeného 

do užívania po 31.12.2011 sa bude riadiť novými pravidlami. V prvom roku odpisovania už 

nebude možné uplatniť odpis v celkovej výške ročnej sadzby. Uplatniť sa môže iba pomerná 

časť ročného odpisu, ktorá sa vypočíta v závislosti od počtu mesiacov, počnúc mesiacom 

jeho zaradenia do užívania do konca zdaňovacieho obdobia. Neuplatnená alikvotná časť 

odpisu z prvého roku odpisovania bude ovplyvňovať základ dane z príjmov najmenej o jedno 

zdaňovacie obdobie viac (zohľadniť je potrebné aj prípadne vykonané technické zhodnotenie 

majetku). Uvedená zmena platí pre rovnomernú aj zrýchlenú metódu odpisovania. Pre 

majetok, ktorý bol zaradený do užívania pred 1.1.2012, sa spôsob odpisovania nemení. 

Porovnanie rozdielov v daňovom odpisovaní majetku v závislosti na dátume zaradenia do 

užívania (do 31.12.2011 vrátane resp. po 31.12.2011) je v nasledujúcich tabuľkách. Príklad 

je vytvorený pre majetky so vstupnou cenou 24 000 EUR a  pre názornosť dopočtu korekcií 

so vstupnou cenou 21 000 EUR. V príklade sú použité dátumy zaradenia do užívania 

1.11.2011 a 1.11.2012. Technické zhodnotenia sú vykonané pre každý dátum zaradenia do 

užívania, pre rovnomernú aj zrýchlenú metódu odpisovania vždy v roku 2014 v celkovej 

výške 3 000 EUR.   
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Priklad odpisovania majetku v 1. odpisovej skupine zaradeného do užívania 1.11.2011: 

 

Pri použití rovnomernej metódy odpisovania sa ročný daňový odpis v prvom roku odpisovania 

ako aj v nasledujúcich rokoch odpisovania určí ako podiel vstupnej ceny hmotného majetku 

a doby odpisovania ustanovenej pre príslušnú odpisovú skupinu (24 000/4=6 000 resp. 

21 000/4=5 250) . 

Pri použití zrýchlenej metódy odpisovania odpisovania sa ročný daňový odpis v prvom roku 

odpisovania určí ako podiel vstupnej ceny hmotného majetku a priradeného koeficientu pre 

zrýchlené odpisovanie platného v prvom roku odpisovania (24 000/4 = 6 000 resp. 21 000/4 

= 5 250). V ďalších rokoch odpisovania sa výška daňového odpisu vypočíta ako podiel 

dvojnásobku zostatkovej ceny a rozdielu medzi priradeným koeficientom pre zrýchlené 

odpisovanie platným v ďalších rokoch odpisovania a počtom rokov, počas ktorých sa už 

majetok odpisoval. Ročné sazdby daňového odpisu v ďalších rokoch budú: 

(18 000*2)/5-1 = 9 000    resp.    (15 750*2)/5-1 = 7 875 
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( 9 000*2)/5-2 =  6 000    resp.    ( 7 875*2)/5-2 = 5 250 

( 3 000*2)/5-3 = 3 000     resp.    ( 2 625*2)/5-3 = 2 625. 

Pri vykonaní technického zhodnotenia sa hmotný majetok doodpisuje do výšky zvýšenej 

vstupnej ceny o vykonané technické zhodnotenie platnou ročnou odpisovou sadzbou alebo 

do výšky zvýšenej zostatkovej ceny koeficientom pre príslušnú odpisovú skuipnu. Vykonaním 

technického zhodnotenia sa doba odpisovania predĺži v závislosti na zvolenom spôsobe 

odpisovania. 

Pri zrýchlenom odpisovaní sa po vykonaní technického zhodnotenia odpisy určujú v prvom 

roku odpisovania ako podiel vstupnej ceny hmotného majetku a priradeného koeficientu pre 

zrýchlené odpisovanie platného pre zvýšenú zostatkovú cenu. V ďalších rokoch odpisovania 

sa výška daňového odpisu vypočíta ako podiel dvojnásobku zostatkovej ceny a rozdielu 

medzi priradeným koeficientom platným pre zvýšenú zostatkovú cenu a počtom rokov, počas 

ktorých sa už majetok odpisoval zo zvýšenej vstupnej ceny. 

 

Priklad odpisovania majetku v 1. odpisovej skupine zaradeného do užívania 1.11.2012: 
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Pri použití rovnomernej metódy odpisovania sa ročný daňový odpis v prvom roku odpisovania 

ako aj v nasledujúcich rokoch odpisovania úrčí ako podiel vstupnej ceny hmotného majetku 

a doby odpisovania ustanovenej pre príslušnú odpisovú skupinu. V prvom roku odpisovania je 

však možné uplatniť iba pomernú časť z ročného odpisu v závislosti od počtu mesiacov, 

počnúc mesiacom jeho zaradenia do užívania do konca tohto zdaňovacieho obdobia. Musí sa 

vypočítať mesačný odpis vo výške 1/48 vstupnej ceny, čo je 500 resp. 438. V prvom roku 

odpisovania sa  môže uplatniť odpis za dva mesiace, teda 1000 resp. 875. Ročná sadzba 

odpisu, ktorá sa uplatní v 2., 3. a 4. roku odpisovania je  (24 000/4=6 000 resp. 21 000/4=5 

250). Ak nebolo vykonané technické zhodnotenie, neuplatnená pomerná časť odpisu 

z prvého roku odpisovania (6 000-1 000=5 000 resp. 5 250-875=4 375) sa uplatní v roku 

nasledujúcom po roku uplynutia doby odpisovania majetku podľa zákona. Ak bolo vykonané 

technické zhodnotenie, hmotný majetok doodpisuje do výšky zvýšenej vstupnej ceny 

o vykonané technické zhodnotenie platnou ročnou odpisovou sadzbou alebo do výšky 

zvýšenej zostatkovej ceny koeficientom pre príslušnú odpisovú skuipnu. Vykonaním 

technického zhodnotenia sa doba odpisovania predĺži v závislosti na zvolenom spôsobe 

odpisovania. 

Pri použití zrýchlenej metódy odpisovania odpisovania sa odpisy v prvom roku odpisovania 

určia len ako pomerná časť z ročného odpisu určeného ako podiel vstupnej ceny 

a priradeného koeficientu pre zrýchlené odpisovania platného v prvom roku odpisovania 

v závislosti od počtu mesiacov, počnúc mesiacom jeho zaradenia do užívania do konca tohto 

zdaňovacieho obdobia. Musí sa vypočítať mesačný odpis vo výške 1/(4*12) t.j.1/48 vstupnej 

ceny, čo je 500 resp. 438. V prvom roku odpisovania sa  môže uplatniť odpis za dva mesiace, 

teda 1000 resp. 875. Pre účely výpočtu daňových odpisov v ďalších rokoch je kľúčové 

stanovenie zostatkovej ceny hmotného majetku. V ďalších rokoch odpisovania sa výška 

daňového odpisu vypočíta ako podiel dvojnásobku zostatkovej ceny a rozdielu medzi 

priradeným koeficientom pre zrýchlené odpisovanie platným v ďalších rokoch odpisovania 

a počtom rokov, počas ktorých sa už majetok odpisoval, pričom zostatková cena sa vypočíta 

tak, akoby bol daňový odpis v prvom roku uplatnený v plnej výške (neskrátený o pomernú 

časť neuplatneneého ročného odpisu). Ročné sazdby daňového odpisu budú: 

(24000-( 1000+5000))*2/(5-1)  = 9 000    resp.    (21000-(  875+4375))*2/(5-1) = 7 875 

(24000-(10000+5000))*2/(5-2) =  6 000    resp.   (21000-( 8750+4375))*2/(5-2) = 5 250 
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(24000-(16000+5000))*2/(5-3) = 3 000     resp.   (21000-(14000+4375))*2/(5-3) = 2 625. 

Ak nebolo vykonané technické zhodnotenie, neuplatnená pomerná časť odpisu z prvého roku 

odpisovania (6 000-1 000=5 000 resp. 5 250-875=4 375) sa uplatní v roku nasledujúcom po 

roku uplynutia doby odpisovania majetku podľa zákona. Ak bolo vykonané technické 

zhodnotenie hmotného majetku, neuplatnená pomerná časť z ročného odpisu zvyšuje 

zostatkovú cenu tohto majetku v roku vykonania technického zhodnotenia. 

 

Pre potreby výpočtu daňových odpisov dlhodobého hmotného majetku podľa nových 

pravidiel boli okrem programových zmien do programu doplnené odpisové vzorce 101 až 108 

pre potreby rovnomernej metódy odpisovania a 111 až 118 pre potreby zrýchlenej metódy 

odpisovania. Uvedené odpisové vzorce je potrebné doplniť z distribučnej sady pomocou 

služby "Iné" v číselníku odpisových vzorcov (tlačidlo F3 vyhľadá súbor daňových odpisových 

vzorcov z distribučnej sady). 

 



Ročné školenie 2012 ODBYT 

 

 

53 

 

 

5.  ZMENY V  PODSYSTÉME ODBYT 

INŠTALÁCIA 

Inštalačný program má v definičnom súbore CPKSUBP.dbf pre prípad samostatnej inštalácie 

programu "Odbyt" zosúladenú definíciu štruktúry súboru CPRAC.dbf so štruktúrou skutočne 

vytváraného súboru. V prípade samostatnej inštalácie programu "Odbyt" sa súbor CPRAC.dbf 

vytvára v obmedzenom rozsahu potrebnom pre spracovanie skladových pohybov (dĺžka vety 

215, polia OSCIS, PRIEZ, MENO, TITUL, ULICA, PSC, MESTO, TELB, TELP, FAX, RODCIS, HS, 

LUID, LUDAT). Štrukrúra súboru sa rozširuje iba v prípade spoločnej inštalácie s programom 

"Mzdy", kedy sa súbor CPRAC.dbf stáva z prostredia programu "Odbyt" neprístupným a jeho 

aktualizácia je umožnená výlučne z programu "Mzdy". 

ZÁPIS DOKLADOV 

Automatické vystavenie faktúr má v parametroch dokladu v častiach "Výber výdajových 

dokladov" a "Výber objednávok" doplnenú možnosť výberu všetkých dokladov alebo iba 

vlastných dokladov. 

 

V číselníku "Sklady" je možné definovať typ položky vyšlých faktúr. V prípade zakladania 

novej skladovej karty sa typ položky vyšlej faktúry definovaný v číselníku skladov ponúkne 

ako preddefinovaná hodnota typu položky vyšlej faktúry v skladovej karte. V prípade 

rozdielnosti zadávanej hodnoty v skladovej karte a hodnoty uvedenej v číselníku skladov 

program na túto skutočnosť upozorní. 

 

Vstupný formulár skladových podkariet má v časti "Iné" pri kontrole údajov "Miesto uloženia" 

a "Označenie dávky" pri zápise položiek výdajových dokladov doplnené možnosti zmeny 

prvotného triedenia ("Miesto uloženia", "Označenie dávky", "Dátum expirácie"). Zmena 

triedenia je možná aj pomocou príkazov Ctrl+U, Ctrl+D, Ctrl+E alebo kliknutím myšou na 

hlavičku príslušného stĺpca. 

 

Vstupný formulár skladových kariet v má záložke podkariet v časti "Iné" pri neúčtovných 
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zmenách súboru skladových podkariet doplnené možnosti zmeny prvotného triedenia 

("Miesto uloženia", "Označenie dávky", "Dátum expirácie"). Zmena triedenia je možná aj 

pomocou príkazov Ctrl+U, Ctrl+D, Ctrl+E alebo kliknutím myšou na hlavičku príslušného 

stĺpca. 

HOTOVOSTNÝ  PREDAJ 

V programe "Hotovostný predaj" pre prípad spolupráce s ľubovoľnou elektronickou 

pokladnicou VAROS z radu FT4000 boli vykonané úpravy v časti spracovania finančných 

operácií "Vklad do pokladne", "Výber z pokladne", "Príjem úhrady faktúry" a "Vrátenie úhrady 

faktúry". Výberové menu finančných operácií sa aktivuje pomocou klávesy "Iné" alebo 

klávesovou skratkou Ctrl+I. Spracovanie finančných operácií štandardne generuje pohybové 

doklady viazané na zadaný kód pohybu a sklad finančných operácií. V prípade požiadavky 

môže byť generovanie pohybových dokladov obsluhou potlačené (napr. pri nahravaní 

zostatku pokladničnej hotovosti v pokladnici z predchádzajúceho dňa pre potreby správnych 

údajov uzávierky typu "X"). 

Základné súborové zmeny: 

1. do parametrického súboru sú v časti "Hotovostný predaj" doplnené skupiny pohybov 

pre jednotlivé typy finančných operácií a sklad finančných operácií. 

2. do číselníka skladov je doplnený sklad finančných operácií. 

3. do číselníka pohybov sú doplnené pohyby pre finančné operácie. 

4. do kódovacej tabuľky pohybov sú doplnené predkontácie pre finančné operácie 

označené atribútom účtovania "FIN". 

 

Hotovostný predaj je v časti "Parametre dokladu", "Nákup" rozšírený o možnosť užívataľskej 

definície textu umiestneného v záverečnej časti nákupného bločku. 

 

"Stav pokladničnej hotovosti" je v časti "Import údajov predaja z PDH/PDP" a "Spočítať 

tržby...", t.j. pri výpočte údajov daného dňa z položiek hotovostného predaja upravený tak, 

že do hodnoty "Počiatočný stav" preberie finančnú hodnotu dokladov s pohybom "534 - 

Vklad počiatočnej hotovosti" a do hodnoty "Koncový stav skutočný" preberie finančnú 

hodnotu dokladov s pohybom "634 - Výber záverečnej hotovosti". Mincovka počiatočného 

stavu generuje na fiškálnej tlačiarni vklad do pokladne a zároveň generuje pohybový doklad s 
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druhom pohybu "534 - Vklad počiatočnej hotovosti". Pred generovaním dokladov vkladu 

počiatočnej hotovosti sa v súbore skladových pohybov prepočíta finančná hodnota dokladov s 

pohybom "534 - Vklad počiatočnej hotovosti" za požadovaný deň. V prípade, že takéto 

doklady existujú a v systéme už sú evidované vklady počiatočnej hotovosti, doklady z 

mincovky počiatočných stavov sú generované v finančnej hodnote ktorá je daná rozdielom 

finančnej hodnoty mincovky počiatočného stavu a finančnej už sú evidovaných vkladov 

počiatočnej hotovosti. 

 

Do programu bol pridaný paremeter  "Výber skladovej podkarty ". V prípade oceňovania 

zásob metódami  pevných (predom stanovených) cien, priemerných cien na vstupe (nová 

priemerná cena sa vypočíta pri potvrdení príjmových dokladov) alebo  priemerných cien na 

výstupe (priemerná cena výdaja sa vypočíta pri potvrdení výdajových dokladov) a súčasnej 

požiadavke na sledovanie miesta uloženia alebo označenia dávky je týmto parametrom 

možné počas hotovostného predaja riadiť sprístupnenie zápisu miesta uloženia alebo 

označenia dávky a tým aktivovať priamy výber skladovej podkarty. Nastavenia parametra na 

hodnotu "A" sprístupní zápis miesta uloženia alebo označenia dávky a umožní priamy výber 

skladovej podkarty obsluhou počas predaja. Nastavenia parametra na hodnotu "N" zabezpečí 

automatický výber skladovej podkarty pri potvrdení dokladu. 

 

Hotovostný predaj je v časti "Parametre dokladov" rozšírený o parameter dokladu "Sklad pre 

vrátenie T/M/S". V prípade nastavenia hodnoty parametra na hodnotu niektorého skladu z 

číselníka skladov sa vrátený tovar zaskladní na sklad určený hodnotou parametra 

(samostatný sklad vráteného tovaru alebo reklamácií). Ak je parameter prázdny, 

zaskladnenie vráteného tovaru sa vykoná na sklad z ktorého bol realizovaný prvotný predaj. 

 

V prípade, ža sa pri hotovostnom predaji z dôvodu technickej poruchy fiškálnej tlačiarne 

nepodarí ani opakovane vytlačiť nákupný bloček, program vráti počítadlo pre výdajový 

doklad na hodnotu pred neukončeným predajom. Ak je medzičasom hodnota počítadla 

aktualizovaná inou pokladňou (prevádzkuje sa viac pokladní v sieťovom prostredí), program 

hodnotu počítadla na stav pred predajom nevráti. 

 



Ročné školenie 2012 ODBYT 

 

 

56 

 

Hotovostný predaj je v časti "Parametre dokladov" rozšírený o parameter dokladu 

"Doplnkové procesy predaja". Do hodnoty parametra je možné zadať meno programu, ktorý 

po ukončení predaja (tlač predajného bločku, aktualizácia skladových kariet, podkariet a 

pohybových dokladov) vykoná v programe definované doplnkové procesy požadované pri 

potvrdení predaja. 

 

Hotovostný predaj má doplnený parameter "Inicializácia predaja". Ak sa požaduje pri štarte 

hotovostného predaja sprístupniť inicializačné nastavenia, zadáme do parametra hodnotu 

"A". V prípade nastavenie parametra na hodnotu "N" inicializácia hotovostného predaja nie je 

aktivovaná. Inicializačné nastavenia umožňujú kontrolu a nastavenie hodnôt času predaja, 

dátumu predaja a obdobia predaja. 

OBJEDNÁVKY 

V prípade, ak prijatá alebo vydaná objednávka vo svojich položkách obsahuje odkaz na 

archívny záznam T/M/S alebo archívnu skladovú kartu, vytváranie kópie objednávok s 

položkami nie je povolené. 

ÚČTOVNÝ  SÚBOR 

Pri vytváraní väzby do UCT je pre požadovanú úpravu pripraveného účtovného súboru k 

dispozícii komfortný nástroj umožňujúci vyhľadávať účet, stredisko..., zobraziť súčty a 

mnoho ďalších funkcií. 

OPERATÍVA 

Prehliadače súborových prepojení "Prepojenie faktúry -> výdajky", "Prepojenie príjem -> 

objednávky" a "Prepojenie výdaj -> objednávky" majú doplnenú možnosť určenia obdobia 

pre výber skladových pohybov. 

 

Operatíva skladových podkariet má v časti "Iné" doplnené možnosti zmeny prvotného 

triedenia ("Miesto uloženia", "Označenie dávky", "Dátum expirácie"). Zmena triedenia je 

možná aj pomocou príkazov Ctrl+U, Ctrl+D, Ctrl+E. 
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TLA ČOVÉ ZOSTAVY 

V časti "Tlače", "B-Tlač skladových zostáv II" bola do programu doplnená tlačová zostava 

"Predajný cenník". Zdroj dát pre tlač predajného cenníka môžu byť údaje zo základného 

cenníka, predajné ceny definované v číselníku Tovar/Materiál/Služby alebo predajné ceny 

definované v číselníku Tovar/Materiál/Služby doplnené o údaje zo základného cenníka. Ako 

doplnkové výberové kritérium vzhľadom na skladová karty je možné zadať sklad a množstvo 

na sklade. 

 

Tlačová zostava "Obraty na skladových kartách" je obsahovo rozšírená tak, že umožňuje 

sledovať množstevné obraty (Množstvo v MJ) a finančné obraty (Čiastky v EUR). 

ČÍSELNÍKY 

Číselník "Druh pohybu" je pre skupinu druhov pohybov pre vklad do pokladne (typická 

hodnota 53) rozšírený o pohyb "534 - Vklad počiatočnej hotovosti". Číselník "Druh pohybu" je 

pre skupinu druhov pohybov pre výber z pokladne (typická hodnota 63) rozšírený o pohyb 

"634 - Výber záverečnej hotovosti". Pohyby "534 - Vklad počiatočnej hotovosti" a "634 - 

Výber záverečnej hotovosti" sú štandardne nastavené tak, že nevytvárajú účtovnú väzbu z 

finančných hodnôt dokladov. 

VYŠLÉ  FAKTÚRY 

V číselníku "Skupiny vyšlých faktúr" je možné zadať meno programu pre naplnenie a kontrolu 

doplnkovej informácie v hlavičke faktúry. "Automatické vystavenie faktúr", "Predaj na 

faktúru" a "Vyšlé faktúry" počas zápisu hlavičky faktúry aktivujú pri prechode poľa 

"Doplnková informácia" tento program. 

 

V parametroch v skupine parametrov pre Vyšlé faktúry je nový parameter "Tlačiť meno 

vystaviteľa VF". Ak bude mať tento parameter hodnotu "A", tak sa pri tlači faktúr na faktúre 

vytlačí ako meno vystaviteľa meno toho, kto faktúry vytvoril resp. naposledy modifikoval. Ak 

bude mať parameter inú hodnotu, tak sa na faktúre vytlačí meno toho, kto je počas tlače 

faktúr prihlásený. 
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V programe je vytvorená kompletná podpora pre odoslanie direktívy do ERP pre tlač dokladu 

k úhrade vyšlej faktúry v hotovosti. Táto možnosť sa dá využiť, ak je v počítači nainštalovaná 

ľubovoľná elektronická pokladnica VAROS z radu FT4000 a ak organizácia má povinnosť 

evidovať úhrady faktúr cez ERP podľa zákona 289/2008. Technické parametre pre 

komunikáciou s ERP sa nastavujú v parametroch v skupine "Hotovostný predaj", požiadavka 

na tlač dokladu ... sa nastavuje v skupinách vyšlých faktúr na karte "Účtovanie". Uvedené 

nastavenia sa uplatnia iba pri jednotlivej tlači faktúr. 

SYSTÉMOVÉ A PREVÁDZKOVÉ  ZMENY 

V časti "Servis", "Špeciálne činnosti" bola služba "Generovanie PDH/PDP z LOGu predaja" v 

časti hlavičiek dokladov rozšírená o zobrazovanie udajov o spôsobe platby (hotovosť / 

kartou) a v časti položiek dokladov o hodnotu jednotkovej predajnej ceny bez DPH a 

jednotkovej predajnej ceny vrátane DPH. 

 

Časovanie spracovania bločku fiškálnou tlačiarňou VAROS FT4000 za účelom jeho 

oneskorenia oproti operačnému systámu a počítaču je upravené tak, aby bolo umožnené v 

jeho hodnote zadávať dve celé pozície a tri desatinné pozície. 

 

V programe bola rozšírená funkcionalita parametra "Zotriedenie FIFO pri kontrole". 

Parameter určuje triedenie súboru skladových podkariet pri kontrole vstupných údajov 

výdajových dokladov. Parameter nie je aktívny v prípade použitia FIFO metódy oceňovania 

zásob. 

"U" - základné triedenie = miesto uloženia 

"D" - základné triedenie = označenie dávky 

"E" - základné triedenie = dátum expirácie. 

 

Kontrola vnútorných väzieb skladových kariet a skladových podkariet má mimo FIFO metódy 

oceňovania zásob (F) pri aktivovanej práci so súborom skladových podkariet (miesto uloženia 

alebo označenie dávky) ako prvý krok doplnenú možnosť množstevného prepočtu stavu 

skladových kariet zo stavu skladových podkariet. Prepočet sa aktivuje odpoveďou na otázku 

"Prepočítať aj množstvo v skladových kartách podľa množstva v skladových podkartách ?". 

Po tejto časti bez ohľadu na požiadavku množstevného prepočtu sa podľa zvolenej metódy 
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oceňovania zásob aktivuje prepočet finančných hodnôt skladových kariet (P,I) resp. výpis 

súčasných priemerných cien výdaja (O). 
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6.  ZMENY V  PODSYSTÉME POKLAD ŇA 

INŠTALÁCIA 

Inštalačný program má v definičnom súbore CPKSUBP.dbf pre prípad samostatnej inštalácie 

programu "Pokladňa" zosúladenú definíciu štruktúry súboru CPRAC.dbf so štruktúrou 

skutočne vytváraného súboru. V prípade samostatnej inštalácie programu "Pokladňa" sa 

súbor CPRAC.dbf vytvára v obmedzenom rozsahu potrebnom pre spracovanie pokladničných 

dokladov (dĺžka vety 215, polia OSCIS, PRIEZ, MENO, TITUL, ULICA, PSC, MESTO, TELB, 

TELP, FAX, RODCIS, HS, LUID, LUDAT). Štrukrúra súboru sa rozširuje iba v prípade spoločnej 

inštalácie s programom "Mzdy", kedy sa súbor CPRAC.dbf stáva z prostredia programu 

"Pokladňa" neprístupným a jeho  

aktualizácia je umožnená výlučne z programu "Mzdy". 

ZÁPIS DOKLADOV 

Vo všetkých pokladničných dokladoch bola doplnená služba "Platba v hotovosti". Pomocou 

tejto služby je možné vypočítať rozdiel medzi finančnou hodnotou dokladu a výškou platby v 

hotovosti. Uvedená služba má informatívny charakter, nezasahuje do obsahu pokladničných 

dokladov. 

 

Pokladničné operácie typu "O-ostatné" majú v prípade zápisu zápornej hodnoty na 

príjmovom pokladničnom doklade zrušenú kontrolu vočí finančnému stavu pokladne. 

ÚČTOVNÝ  SÚBOR 

Pri vytváraní väzby do UCT je pre požadovanú úpravu pripraveného účtovného súboru k 

dispozícii komfortný nástroj umožňujúci vyhľadávať účet, stredisko..., zobraziť súčty a 

mnoho ďalších funkcií. 

 

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

na položke pokladničného dokladu) ako výberového kritéria pre vytváranie riadneho 

účtovného súboru, program zapíše príznak vytvorenia účtovnej väzby iba pre tie doklady, 
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ktoré majú na položkách pokladničnú operáciu zodpovedajúcu zadanému výberovému 

kritériu. 

 

 

 

 


