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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: 

• 312  december 2013 

• 313  ultimum 2013 

• 314  záver 2013 

• 401  január 2014 

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: 

• 405  máj 2014 

• 413  ultimum 2014 

• 414  záver 2014 

• 406  jún 2014 
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1.1.1  Technický postup ročnej uzávierky 

 

1.  ZAÚČTUJEME VŠETKY DOKLADY PATRIACE DO DECEMBRA 2013. 

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 2013 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 2013. 

 

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 31.12.2013.  

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 31.12.2013. 

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 



Ročné školenie 2014 UCT – Ročná uzávierka 

podpis 

10 

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 
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 
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2014 – dávka sa vygeneruje s opačnými = mínusovými hodnotami). To sa dá využiť 

vtedy, ak interná smernica umožní alebo uloží taký postup účtovania, v ktorom sa 

korekcie vykonané pri účtovnej uzávierke zrušia prvým dokladom nasledujúceho 

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

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

DÚ, že KR uplatňovať nechce. 

 

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.  

K spôsobu vytvorenia prílohy nájdete samostatnú krátku kapitolu. 

Pri tlači štandardnej výsledovky, súvahy a poznámok dáva program okamžitú možnosť 

vloženia týchto dokumentov v elektronickej forme do registra závierok prostredníctvom 

nového portálu finančnej správy. 

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  2013. 

 

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. 
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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 

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 
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  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 2013 je 

 
OPIS PREVODOVÉHO MÔSTIKA - ÚČTY 
=============================== 
Organizácia : DEMO-TEST 
Dátum tla če : 19.01.2014 17:35:59 
------------------------- 
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 (702). Po vykonaní  všetkých 

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

obdobia Január 2014. 

 

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 



Ročné školenie 2014 UCT – Ročná uzávierka 

podpis 

15 

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. 

 

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 2013/13 

 

 

Tým sú vykonané všetky kroky potrebné k prechodu z roka 2013 do roka 

2014 a môžeme začať riadne bežné účtovanie roka . 

 

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

možné účtovné prípady roka  2014 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. 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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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 1-12/2013. 

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 

2013 (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 2013 a platí pre rok 

2014 pre účely predbežného odpočítania dane). Priebežne kumulovaný výpočet (typ „B“) 

sa od roku 2005 už nepoužíva. 

 

Príklad protokolu k ročnému vysporiadaniu koeficientu: 
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1.3  Zostavenie prílohy 

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

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

dát. 

Program pripraví do príloh tieto údaje: 

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

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

 

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

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

predchádzajúci rok. Ak tieto údaje program nenájde, použije údaje z parametrov. Všetky 

trvalé údaje, ktoré budú aktualizované, program odloží pre použitie do zostavovania prílohy 

za nasledujúci rok. 

 

D. b) c) d) e) Vybrané údaje zo súvahy a výsledovky za 2012/13 *) 

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

 

D. g) Údaje na podsúvahových účtoch *) 

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

 

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

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

v ultime vykazovaného roka tak, ako boli vytlačené. 

 

F. a) j) Údaje o majetku  **) 

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

a predchádzajúceho roka. 

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

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

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

lehoty a po lehote splatnosti 

 

F. r) Veková štruktúra pohľadávok 

Program prevezme a umožní upraviť pohľadávky zo saldokonta a súvahy ulitma 

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

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

lehote splatnosti. 

 

G. c) Záväzky 

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

a po lehote splatnosti 

 

G. d) Veková štruktúra záväzkov  *) 

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

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

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

 

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

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

k dispozícii. 

 

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

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

účtovných závierok zostavených k 31.12.2013. 

Odložením fungovania registra závierok sa de facto predlžuje súčasná povinnosť 

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

OR). 

 

V programe je práca s poznámkami vo voľbe: 

Uzávierky / Tla čivá RUZ 

Základné možnosti pre prípravu údajov prílohy sú v tomto okne: 
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Príprava a aktualizácia údajov sa vykonáva v údajovom okne ... 

 

Potrebný výstup sa vytvorí ako PDF dokument ... 
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Ďalej v novej voľbe „Vytvorenie XML a podanie hotovej prílohy“ môžeme prílohu priamo 

podať cez eDane alebo nový portál finančnej správy. Výber spôsobu podania je 

nasledujúcom okne: 

 

 

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

časť“, ktorá zodpovedá prvej strane poznámok (údaje sa nachádzajú v príslušnom XML 

súbore – v našom príklade \FENIX\PREN999\POZ2013.XML ) a z neštruktúrovanej prílohy, 

ktorú tvorí už predtým vytvorený PDF súbor s pozámkami. Ako prílohu je možné použiť 

minimálnu i rozšírenú formu. 

 



Ročné školenie 2014 Zmeny v podsystéme UCT 

 

28 

1.4  Zmeny v podsystéme UCT 

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

v roku 2013. 

1.4.1  Inštalácia 

Ak je pri inštalácii potrebné použiť možnosť inštalácie z lokálnej kópie inštalačnej sady (v 

prípade nastavenia príliš silnej úrovne ochrany počítača), tak sa na ploche automaticky 

vytvorí štartovacia ikona pre štart inštalácie z vytvorenej lokálnej kópie inštalačnej sady. 

1.4.2  Vstupy dát 

Doklady s DPH, import dávok 

Vstup údajov vo forme dokladov s DPH bol upravený tak, aby bolo možné priamo zadať 

všetky údaje, ktoré budú potrebné pre zostavenie KV DPH. Pri zápise obchodného partnera 

sa testuje, či je jeho registrácia IČ DPH platná, prípadne, či sa nenachádza na „čiernej 

listine“. Podobne je upravený import dávok, aby nové potrebné údaje extrahoval z textovej 

časti importovaných účtovných dokladov. Štruktúra textovej časti je popísaná na 

www.compeko a v kapitole o DPH v tejto publikácii. 

  

EPS - hromadné platby 

V spracovaní dát EPS (nové formáty) je v časti finálnej prípravy účtovného dokladu doplnená 

nová možnosť podporujúca komfortný rozpis hromadných (kumulatívnych) platieb. Pri 

rozpise sa sleduje naplnenie celkovej sumy hromadnej platby a je možný náhľad do údajov 

saldokonta s automatickým prenosom čísla faktúry a obratu do rozpisu platby.  

 

EPS: MCA ČSOB 

V programe pre prijímanie bankových výpisov vo formáte MULTICASH pre ČSOB boli 

vykonané úpravy súvisiace s rozšírením obsahu údajov zahraničného platobného styku na 

strane banky. V programe je tento prijímaný formát označovaný ako MCA CSOB.  

 

SEPA - príprava na spracovanie výpisov 

V programe boli vykonané prípravné úpravy potrebné na spracovanie výpisov SEPA: vo 
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vstupoch je nová voľba "Import údajov EPS-SEPA". V tejto voľbe sa iba vyberie súbor 

elektronických výpisov z banky, ktorý je vyhotovený podľa jednotného SEPA formátu výpisov 

(ISO 20022, camt 053.001.02).  Ku dňu písania tohto materiálu ešte nebolo možné túto 

funkciu otestovať na reálnych dátach, nakoľko žiadna banka ešte dáta vo formáte camt 

053.001.02 klientom neposkytuje) 

 

1.4.3  Operatívne a tlačové výstupy 

Doplnková informácia v zostavách zo saldokonta 

V niektorých zostavách zo saldokonta bola doplnená možnosť výberu prípadne triedenia 

podľa údaja "Doplnková informácia", ktorú je možné vyplniť v údajoch obchodného patnera. 

Upravené sú tieto zostavy: Zostatky v saldokontách, Vypárované, Nevypárované, Všetky a 

Platobná analýza PaZ. Vhodným vyplnaním tohoto údaja je tak možné získať prehľad o 

pohľadávkach / záväzkoch pre vybrané skupiny obchodných partnerov, členov skupiny, 

záujmovej skupiny odberateľov a pod.  

 

Pohľadávky pre ČSOB 

Do programu bola pridaná nová voľba, ktorá umožní vytvoriť XLS súbor pohľadávok pre 

potreby ČSOB (faktoring, resp. úverovanie pohľadávok). Do súpisu je možné vybrať aj 

dobropisy. Pre správny obsah súboru je potrebné v číselníku obchodných partnerov správne 

vyplniť údaje "Úplný názov", "štát sídla organizácie" a pre zahraničných partnerov bez IČO 

treba pridelený kód zapísať do údaja EIČO. Export údajov pre ČSOB nájdeme vo voľbe "Tlače 

/ Pohľadávky a záväzky / Pohľadávky pre ČSOB".  

 

Výsledovka a súvaha v XML 

Pri vytváraní účtovných výkazov "Výkaz ziskov a strát" a "Súvaha" vo forme platnej od roku 

2011 sa môže vytvoriť aj XML súbor s údajmi výkazu, ktorý je možné priamo použiť na 

odoslanie výkazu správcovi dane prostredníctvom aplikácie eDane alebo eTax. Možnosť 

vytlačiť výkaz v listinnej podobe s využitím PDF/FDF súborov zostáva nezmenená. 

 

Zostavy DPH 

V zostavách DPH je nová zostava „KV DPH“ pre vytvorenie KV DPH. Po vytvorení KV DPH je 

možné príslušný XML súbor priamo podať cez portl finančnej správy alebo eDane. 
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Kvoli novým údajom potebným pre KV DPH boli upravené takmer všetky zostavy DPH. 

V zostave neštandardných dokladov pribudli nové typy kontrol zamerané hlavne na rýchlu 

identifikáciu potenciálne chybných dokladov. 

 

Príloha k RUZ - poznámky 

V programe je možnosť pripraviť dáta pre poznámky k RUZ i za rok 2013.  Tlačový výstup je 

možný v zjednodušenej alebo rozšírenej forme. K poznámkam za rok 2013 je aj možnosť 

vytvoriť XML súbor pre podanie ponámok (ÚVPOD03) elektronickou cestou cez eDane alebo 

nový portál finančnej správy. 

 

Doplnenie výkazu FIN 1-12, FIN 5-04 a FIN 6-04 

Vo výkazoch pre RO/PO bol výkaz FIN 1-04 nahradený novým výkazom FIN 1-12, výkaz FIN 

6-04 nahradený novým výkazom FIN 5-04 (Úvery, ...) a bol doplnený nový výkaz FIN 6-04 

(Bankové účty a záväzky ...) . 

1.4.4  Automatické a uzávierkové operácie 

Obdobie DPH v EDD - daň na výstupe 

Pri zaúčtovaní dokladov sa obdobie DPH pre daň na výstupe (predaj, odoslanie a vývoz) určí 

vždy z dátumu dodania bez ohľadu na nastavenie parametrov. Rovnako sa nastaví aj pri 

reaktualizácii EDD, ak daný záznam v EDD ešte nebol použitý v žiadnom daňovom priznaní. 

Ak už bol použitý, tak sa obdobie pre DPH nezmení.  

 

Úprava RUP a PMU pre ROPO 

V programe boli vykonané úpravy na podporu ročncýh uzávierkových procesov vykonávancýh 

pre ROPO (rozpočtové a príspevkové organizácie). Do tabuľky RUP (ročné účtovné prevody) 

aj do PMU (prevodový môstik - účty) je možné zapisovať účty nastavenej požadovanej dĺžky. 

Záznamy s "dlhými účtami" sa korektne spracujú v príslušných uzávierkových činnostiach. 

Zmenu štruktúry uvedených tabuliek vykoná reinštalácia.  

1.4.5  Číselníky 

Číselník DPH – rozšírenia pre KV DPH 
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Štruktúra aj obsah číselníka DPH boli rozšírené z dôvody podpory zostavenia KV DPH. 

V štruktúre číselníka pribudol nový údaj, ktorý ku každému kódu stanovuje, do ktorej sekcie 

K DPH má byť príslušná daň zaradená a či sa má zadávať aj KN SCS. Do číselníka boli 

pridané nové kódy, ktoré sú potrebné na správne rozlíšenie jendotlivých dodaní z pohľadu KV 

DPH. 

 

Nový číselník IČ DPH 

Do programu bol pridaný nový číselník IČ DPH, ktorý je určený na prevzatie, aktualizáciu 

a uchovávanie informácie o platnej registrácii ICĎPH a prípadnom zverejnení na „čiernej 

listine“. Obsah číselníka sa automaticky aktualizuje z údajov poskytovaných portálom daňovej 

správy. V súčasnosti už portál daňovej správy tieto dáta prestal poskytovať a nový portál 

finančnej správy ich ešte neposkytuje. Ich opätovné poskytovanie by malo byť obnovené 

v krátkom čase. 

1.4.6  Iné systémové a prevádzkové zmeny 

Zdieľanie oprávnení 

Do programu je doplnenná funkcionalita pre zdieľanie oprávnení. Zdieľanie oprávnení umožní 

zastupovanie pracovníkov bez nutnosti zverejnenia aktuálne platných prihlasovacích hesiel. V 

časti "Definícia zdieľania oprávnení" je pre pracovníka s oprávnením pre aktualizáciu hesiel 

umožnené nadefinovať zastupovanie pracovníkov na požadovaný dátumový interval. V časti 

"Nastavenie" môže zastupujúci prevziať prácu s systéme so všetkými nastaveniami a 

oprávneniami zastupovaného. Zdieľanie oprávnení sa ukončí prihlásením zastupujúceho v 

časti "Servis", "Identifikácia operátora".  

Štruktúra EDD 

Z dôvodu podpory zostavenia KV DPH sa musela zmeniť vnútorná štruktúra súboru EDD 

(Evidencia daňových dokladov). Hlavná zmena spočíva v zmene čísla daňového dokladu 

z numerického na znakový údaj v dlžke do 32 znakov a v pridaní nového údaja „Číslo 

pôvodnej faktúry“.  
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2.  DPH V ROKU 2013 A OD 1.1.2014 

2.1  Zmeny v zákone účinné od 1.1.2014 

ZRUŠENIE REGISTRÁCIE ZDRUŽENÍ : 

Združenia už nebudú môcť byť registrované ako jeden platiteľ, ale každý člen sa musí 

zaregistrovať samostatne 

ZLOŽENIE ZÁBEZPEKY : 

Rozširuje sa okruh povinných osôb: 

• Ak spoločníkom je FO alebo PO .... 

• Aj pri registrácii zo zákona (povinnej) 

• Pri zmene registrácie zahraničnej osoby na tuzemského platiteľa 

ZAOKRÚHLENIE NIEKTORÝCH LIMITOV : 

13941.43 -> 14000.00 

16.60 -> 17.00 

Limit pre povinnú registráciu 49 790,00 €  sa nemení. 

OPRAVA ZÁKLADU DANE BEZ VYSTAVENIA FAKTÚRY  

Dodávateľ uplatní v DP za obdobie, v ktorom nastala zmena 

Príjemca: ak neobdrží faktúru (=dobropis), tak opraví základ dane a daň v období , v ktorom 

uplynie  30 dní od vzniku zmeny (§53/1) 

OPRAVNÁ FAKTÚRA  

Povinnosť vystaviť faktúru je do 15 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom nastala 

zmena. 

ONESKORENÉ DORUČENIE FAKTÚRY PRI NADOBUDNUTÍ Z IČŠ 

§51/3 zjemnuje dôsledky u prijímateľa 
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POKRAČOVANIE V ÚPRAVE ODPOČÍTANEJ DANE PRI IM: 

Právny nástupca je povinný pokračovať v úprave dane ... 

Podobne pri predaji podniku alebo jeho časti 

Predávajúci je povinný poskytnúť údaje ... Ak neposkytne, postupuje sa tak, ako by bola 

daná nehnuteľnosť nadobudnutá predajom. 

SÚHRNNÝ VÝKAZ  

podáva sa do 25. dňa nasledujúceho mesiaca (už aj za obdobie 2013/12) 

ROZŠÍRENIE TUZEMSKÉHO PRENOSU DA ŇOVEJ POVINNOSTI : 

Tuzemský prenos daňovej povinnosti sa rozširuje na ďalšie komodity: 

• Kap. 10 a 12 colného sadzobníka 

• Kap. 72 a položky 7301, 7308 a 7314 colného sadzobníka 

• Mobilné telefóny 

• Integrované obvody 

za podmienok: 

• základ dane na faktúre za príslušný typ dodávky je >=5000.00 € 

• ide o dodanie voči platiteľovi  
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2.2  Kontrolný výkaz DPH: 

2.2.1  Všeobecne o KV DPH 

Od 1.1.2014 sa zavádza povinnosť s priznaním DPH podať aj KV DPH 

Účel: 

• Identifikovať a eliminovať daňové podvody 

• Do KV DPH sa budú uvádzať iba také údaje, ktoré nie sú v iných výkazoch (SV 

DPH, JCD,) 

Výkaz sa podáva výhradne elektronicky. Povinnosť podať KV DPH má platiteľ DPH okrem 

prípadov, kedy: 

• Nie je povinný uviesť žiadne plnenia 

• Je povinný uviesť údaje iba o oslobodených plneniach ... (§78a/1/b) 

Termín na podanie je do podania daňového priznania. 

Obsah KV DPH je určený v §78a a v opatrení MFSR č. MF/19 057/2013 – 73.  

Podanie opravného / dodatočného priznania k DPH a KV DPH nemusí byť synchrónne 

Správca dane môže vyzvať subjekt na  

• Doplnenie údajov 

• Opravu údajov 

• Objasnenie údajov 

• .... 

Na výzvu treba reagovať do 5 pracovných dní ! 

Nedoručenie KV DPH môže mať za následok pokutu až do  10 000 € 

Pri opakovanom porušení povinností: pokuta až do  100 000 € 

 

VZOR A ŠTRUKTÚRA KV  DPH 

Keďže sa KV DPH podáva výhradne elektronicky, vzro v listinnej podobe súži iba na internú 

potrebu platiteľa a jeho forma je teda iba orientačná (nie je záväzná). 

Vzor KV DPH i s poučením sú zverejnené vo FS 11/2013. Aktuálne informácie k vypĺňaniu KV 

DPH sa dajú nájsť na novom portáli finančnej správy. 
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Vzor KV DPH v listinnej forme tvorí samostatnú prílohu tohoto materiálu. 

KV má 4 oddiely označené A, B, C a D. Tie sa ďalej delia na jednotlivé časti s touto 

(zjednodušenou) chrakteristikou: 

A1 – Údaje z riadnych vyšlých faktúr za dodania s daňou 

A2 – Údaje z vyšlých faktúr s „novým“ tuzemským prenosom daňovej povinnosti 

B1 – Údaje z došlých faktúr s prenosom daňovej povinnosti (tuzemsko aj zahraničie) 

B2 – Údaje z došlých riadnych faktúr, z ktorých odpočítavame daň 

B3 – Údaje zo zjednodušených došlých faktúr (uvádzajú sa kumulatívne) 

C1 – Údaje z vyhotovených (vyšlých) opravných faktúr 

C2 – Údaje z došlých opravných faktúr 

D1 – Údaje o obratoch cez ERP (uvádzajú sa kumulatívne) 

D2 – Údaje z vyšlých zjednodušených faktúr (uvádzajú sa kumulatívne) 

 

2.2.2  podpora v programoch FENIX 

ČÍSELNÍK DPH 

má nové údaje: zadávanie KN SCS a určenie sekcie v KV DPH 

Do číselníka boli pridané nové kódy: 

• PTE,RTE  Predaj cez registračnú pokladnicu 

• PTZ,RTZ  Predaj – zjednodušená faktúra 

• PPP  Predaj poľnohospodárskych produktov 

• PZO  Predaj výrobkov zo železa a ocele 

• PMT  Predaj mobilných telefónov 

• PIO  Predaj integrovaných obvodov 

• TPD  Tuzemský prenos daňovej povinnosti 

• NAZ,NCZ  Nákup 20% – zjednodušená faktúra (do B3) 

• MAZ,MCZ  Nákup 10% - zjednodušená faktúra (do B3) 

V distribučnej sade sú v číselníku DPH ku všetkým platným kódom priradené sekcie KV DPH, 

do ktorých majú byť príslušné doklady na základe použitého kódu zaradené. 
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Aktuálne priradenie sekcií KV DPH k jednotlivým kódom je v nasledujúcej tabuľke: 

 

Sekcia Súpis kódov DPH 

A1 PTT, PST, RTT, RST, MKD, PM, PPN, PPO 

A2 PIO, PMT, PPP, PZO 

B1*) AAM, AAU, ACM, ACU, BAM, BAU, BCM, BCU, PR2, PRS, PRM, PRU,RRM, RRU 

B2 NAS, NAT, NCS, NCT, MAT, MCT 

B3 MAZ, MCZ, NAZ, NCZ 

C1 OZD, QZD 

C2 OOC, OOD, QOD 

D1 PTE, RTE 

D2 PTZ, RTZ 

*) pre sekciu B1 platí, že údaje patriace ku kódom DPH na vstupe sú zaradené do stĺpca 

„Odpočítanie dane“ a údaje patriade kódom DPH na výstupe sú zaradené do stĺpca „Daňová 

povinnosť“. Do jednoho riadku sú „spojené“ na základe čísla dokladu a prípadne KN SCS 

alebo druhu dodávky. 

 

Údaje, pri ktorých je použitý iný kód DPH (taký, ktorý nie je v uvedenej tabuľke), do KV DPH 

nevstupujú (oslobodené plnenia, plnenia bez odpočítania DPH, ...). 

 

ROZŠÍRENÁ ŠTRUKTÚRA SÚBORU EDD: 

Rozšírený údaj CDD (na 32 znakov) 

Nové údaje CDD-orig, KN SCS,  Množstvo,  Merná jednotka 

NOVÝ ČÍSELNÍK IČ DPH (REGISTRÁCIE , ČIERNA LISTINA ) 

Aktualizuje sa z údajov, ktoré poskytuje (má poskytovať) portál finančnej správy. 

ÚPRAVY V DOKLADOCH : 

• rozšírené číslo daňového dokladu na 32 znakov 

• Číslo pôvodného dokladu – povinne sa musí uvádzať pri opravných faktúrach 

• Zápis KN SCS (ak je treba podľa použitého kódu DPH) 

• Kontrola  platnosti IČ DPH (po zápise identifikácie obchodného partnera) 
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• Textové pole účtovného zápisu je nositeľom infomácií potrebných pre KV DPH. 

V účtovných záznamoch na účtoch DPH (343,78,79) musí mať túto štruktúru: 

 

 

Úpravy boli realizované v týchto dokladoch: 

• EDD – Evidencia daňových dokladov 

• Doklady s DPH 

• Došlé faktúry 

• Vyšlé faktúry 

• Objednávky (došlé, vyšlé) 

• Predaj na faktúru 

• Hotovostný predaj 

 

ROZŠÍRENÉ A UPRAVENÉ ZOSTAVY DPH: 

• KV DPH 

• Súpis daňových záznamov 

• Zoznam dodávateľov s IČ DPH 

• Neštandardné doklady 
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• Druh KV DPH: R, O, D 
3.  ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA S FSSR 

V novembri 2012 oznámilo finančné riaditeľstvo používateľom systému EZU (Elektronický 

zber údajov), že od 1.12.2012 končí funkčnosť systému EZU a všetci užívatelia EZU budú 

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

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

iba cez systémy eDane alebo eTax. 

Portál drsr.sk bol v plnom rozsahu zrušený dňa 27.12.2013 a nový portál finančnej správy SR 

bol spustený od 1.1.2014 s postupným pridávaním jednotlivých funkcií. Povinnosť podávať 

všetky podania výhradne elektronickou cestou pre platiteľov DPH sa tentokrát už nezmenila a 

teda od 1.1.2014 má každý platiteľ DPH povinnosť všetky daňové podania realizovať 

výhradne elektronicky, a to priamo cez nový portál alebo s využítím daňovej aplikácie eDane. 

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

nový tvar: 
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4.  PODSYSTÉM   FIN 
Zmeny v podsystéme v roku 2013. 

V roku 2013 bolo v podsystéme FIN vykonaných množstvo drobných zmien najmä z dôvodu 

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

4.1  Inštalácia 

Ak je pri inštalácii potrebné použiť možnosť inštalácie z lokálnej kópie inštalačnej sady (v 

prípade nastavenia príliš silnej úrovne ochrany počítača), tak sa na ploche automaticky 

vytvorí štartovacia ikona pre štart inštalácie z vytvorenej lokálnej kópie inštalačnej sady. 

 

4.2  Bankové operácie 

EPS - MCA TABA (MCT) 

Do programu je doplnený nový formát pre odosielanie tuzemských i zahraničných 

prevodných príkazov vo formáte MULTICASH pre TATRABANKU. V programe je formát 

označovaný ako MCT. 

 

IBAN CZ 

Výpočet IBAN (v príkazoch na úhradu a v číselníku obchodných partnerov) sa realizuje aj pre 

účty v českých bankách, ak je zadaný štandardným spôsobom v národnom (českom) 

formáte. Podmienkou výpočtu IBAN je, že príslušná banka má v čiselníku kódov bánk zadaný 

členský štát "CZ". Inštaláčná sada v sebe obsahuje číselník SKB so všetkými aktuálnymi 

českými a slovenskými bankami a s označením štátu "SK" resp. "CZ". Počas inštalácie je 

možné tento číselník aktualizovať podľa distribučného štandardu. Individuálne doplnené kódy 

bánk zostanú bezo zmeny.    

 

SEPA platby 

V programe je zabudovaná základná podpora pre SEPA platby: vo formátoch elektronického 

platobného styku pri vlastných bankových účtoch je nová možnosť SEP, ktorá predstavuje 
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možnosť vytvoriť príkazy vo formáte SEPA (pain 001.001.03 podľa ISO 2022). Vo stupoch je 

nová možnosť vytvorenia SEPA príkazov a nová možnsoť pre načítanie SEPA výpisov. Všetky 

tieto operácie sú viazané na pripraveneosť tej-ktorej banky na priame preberanie / 

vytvorenie SEPA príkazov / výpisov.  

4.3  Došlé faktúry 

 Potvrdzovanie faktúr - predbežné potvrdenie 

Ak sa pracuje v režime potvrdzovania došlých faktúr, tak pri potvrdzovaní faktúr je možné 

zvoliť aj nový sta "R-predbežné potvrdenie faktúry". Tento stav umožní vygenerovať k 

faktúre účtovnú väzbu a tiež zapísať a zaúčtovať likvidačný list. Stav "R" neumožní vystaviť k 

faktúre príkaz na úhradu. Faktúry v stave "R" nie sú počas uzávierky mesiaca prenesené do 

archívu.  

 

Podpora pre KV DPH: 

Pri zápise DF sa kontroluje platnosť IČDPH, program prípadne upozorní na to, že dodávateľ 

je na „čiernej listine“ a je umožnený zápis čísla faktúry tak, ako je na faktúre (vrátane čiarok, 

lomítok, písmen, ...) vrátane čísla pôvodnej faktúry (pri opravných faktúrach).  Preverovanie 

zhodnosti názvu dodávateľa voči číselníku IČ DPH je možné potlačiť vhodným nastavením 

parametra „Preveriť názov k IČ DPH“. 

4.4  Vyšlé faktúry a vyšlé splátkové listy 

Elektronická faktúra 

Vo vyšlej faktúre vystavenej elektronicky s danovým režimom "P" (prenos daňovej 

povinnosti) sa nezobrazuje sadzba DPH a takisto sa vôbec nezobrazuje rekapitulačná tabuľka 

dph.   

 

Zmena typu položky VF a účtovanie 

Účtovanie pri zmene typu položky vyšlej faktúry v režime opravy existujúceho záznamu je 

riadené novým parametrom dokladu "Účtovanie pri zmene typu položky". Pri hodnote 

parametra "N" ostáva účtovanie bez zmeny. Pri hodnote parametra "A" sa účtovanie 

automaticky prevezme z číselníka typov položiek vyšlých faktúr. Pri hodnote parametra "D" 
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sa aktivuje dialógový režim, v ktorom je umožnené užívateľsky prevziať rozdielne hodnoty 

účtovania z nového typu položky vyšjej faktúry.  

 

Podpora pre KV DPH: 

Pri zápise VF sa vykonáva kontrola na platnosť registrácie IČDPH príjemcu faktúry, je možné 

zapísať číslo pôvodnej faktúry (pre opravné faktúry), a pre vymedzené kódy DPH sa 

požaduje zápis KN SCS a správne uvedenie mernej jednotky a množstva. Preverovanie 

zhodnosti názvu odberateľa voči číselníku IČ DPH je možné potlačiť vhodným nastavením 

parametra „Preveriť názov k IČ DPH“. 

4.5  INTRASTAT 

V zápise údajov INTRASTATu je sprístupnený nový čiastočne povinný údaj "dodatková merná 

jednotka". Vytvorenie výstupných súborov pre podanie hlásení INTRASTAT bolo upravené 

podľa aktuálnych popisov k štruktúram XML súborov. Aktuálne formáty sú označené ako 

INSTAT (pre on-line podanie hlásenia cez portál colnej správy) a INTRASTAT (pre vstup do 

programu Intrastat-CS, ktorý vytvorila Colná správa na prípravu hlásení a ich následné 

odoslanie). Ponechaný je aj starší formát INTRASTAT - DBF, ktorý je určený na vstup do 

programu od firmy IntrastatSoft. Pri použití formátu INSTAT sa automaticky spustí 

štandardný internetový prehliadač a prejde na stránku colnej správy 

(https://intrastat.colnasprava.sk). Meno vytvoreného súboru je v schránke (clipboard) na 

uľahčenie podávania hlásenia (pri výbere súboru stačí stlačiť ctrl+v). Otestovanie súborov je 

možné, ak sa na portáli conej správy prihlásime s menom TEST a heslom test (názov 

spravodajskej jednotky a IČDPH musia mať hodnotu TEST).  

4.6  Iné zmeny 

 

Upravený číselník DPH 

Číselník DPH bol rozšírený o nové údaje a nové kódy potrebné pre naplnenie KV DPH. 

 

Nový číselník IČ DPH 

Do programu bol pridaný nový číselník IČ DPH, ktorý je aktualizovaný z údajov portálu 
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finančnej správy. Slú na okamžitú kontrolu platnosti ICˇDPH resp na upozornenie na 

skutočnosť, že dodávateľ je na „čiernej listine“. 

 

KVV - číselné rady 

Do programu boli doplnené dve vnútorné kontroly: kontrola na úplnosť číselného radu v KDF 

a v KVF. Kontrola aj indetifikuje duplicitne pridelené čísla faktúr a prípadnú nezhodu 

posledného čísla faktúry a stavu príslušného počítadla. 

 

Zdieľanie oprávnení 

Do programu je doplnenná funkcionalita pre zdieľanie oprávnení. Zdieľanie oprávnení umožní 

zastupovanie pracovníkov bez nutnosti zverejnenia aktuálne platných prihlasovacích hesiel. V 

časti "Definícia zdieľania oprávnení" je pre pracovníka s oprávnením pre aktualizáciu hesiel 

umožnené nadefinovať zastupovanie pracovníkov na požadovaný dátumový interval. V časti 

"Nastavenie" môže zastupujúci prevziať prácu s systéme so všetkými nastaveniami a 

oprávneniami zastupovaného. Zdieľanie oprávnení sa ukončí prihlásením zastupujúceho v 

časti "Servis", "Identifikácia operátora".  
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5.  ZMENY V  PODSYSTÉME MAJETOK 

INŠTALÁCIA 

Ak je pri inštalácii potrebné použiť možnosť inštalácie z lokálnej kópie inštalačnej sady (v 

prípade nastavenia príliš silnej úrovne ochrany počítača), tak sa na ploche automaticky 

vytvorí štartovacia ikona pre štart inštalácie z vytvorenej lokálnej kópie inštalačnej sady. 

VSTUP DÁT 

Nepotvrdené doklady DMA sú v časti kontrolnej opisnej zostavy vytváranej na hlavičke 

dokladu ("Úplná zostava") alebo na položkách dokladu ("Vytlačiť rozšírenú zostavu ?") 

doplnené o zobrazenie polí zostatková cena účtovná a zostatková cena daňová. Za polia 

zostatková cena účtovná a zostatková cena daňová sa v opisných zostavách vytvárajú súčty. 

Tlač aktualizačného dokladu DMA pri potvrdení dokladu pre "Vyradenie" a "Predaj" je 

rozšírená o zobrazenie polí zostatková cena účtovná a zostatková cena daňová. Za polia 

zostatková cena účtovná a zostatková cena daňová sa v aktualizačnom doklade pre 

"Vyradenie" a "Predaj" vytvárajú súčty. 

TLA ČOVÉ ZOSTAVY 

Tlačové zostavy DMA "Analytická evidencia", "Kmeňový súbor", "Stav a odpisy", "Zostatkové 

hodnoty", "Rozloženie v odpisových skupinách", "Veková štruktúra", "Odpísané v zadanom 

roku", "Položky súborov hnuteľných vecí", "Pohybový súbor", "Položky pohybového súboru", 

"Prírastky a úbytky" sú rozšírené o možnosť zaradenia hodnôt neuplatneného odpisu z 

prvého roku odpisovania do obsahu zostavy. Za hodnoty neuplatneného odpisu z prvého 

roku odpisovania sa v tlačových zostavách podľa nastavenia triediacich a súčtovacích kritérií 

vytvárajú súčty. 

 

Tlačové zostavy DMA "Pohybový súbor" a "Položky pohybového súboru" sú doplnené o 

vytváranie súčtov za polia zostatková cena účtovná a zostatková cena daňová. Tlačová 

zostava "Prírastky a úbytky" je doplnená o možnosť výberu polí zostatková cena účtovná a 

zostatková cena daňová a o vytváranie súčtov za polia zostatková cena účtovná a zostatková 

cena daňová. 
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SYSTÉMOVÉ A PREVÁDZKOVÉ  ZMENY 

Do programu je doplnenná funkcionalita pre zdieľanie oprávnení. Zdieľanie oprávnení umožní 

zastupovanie pracovníkov bez nutnosti zverejnenia aktuálne platných prihlasovacích hesiel. V 

časti "Definícia zdieľania oprávnení" je pre pracovníka s oprávnením pre aktualizáciu hesiel 

umožnené nadefinovať zastupovanie pracovníkov na požadovaný dátumový interval. V časti 

"Nastavenie" môže zastupujúci prevziať prácu s systéme so všetkými nastaveniami a 

oprávneniami zastupovaného. Zdieľanie oprávnení sa ukončí prihlásením zastupujúceho v 

časti "Servis", "Identifikácia operátora". 
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6.  ZMENY V  PODSYSTÉME ODBYT 

INŠTALÁCIA 

Ak je pri inštalácii potrebné použiť možnosť inštalácie z lokálnej kópie inštalačnej sady (v 

prípade nastavenia príliš silnej úrovne ochrany počítača), tak sa na ploche automaticky 

vytvorí štartovacia ikona pre štart inštalácie z vytvorenej lokálnej kópie inštalačnej sady. 

VSTUP DÁT 

Zápis dokladov pre "Príjem na sklad" je v časti zápisu hlavičky dokladu rozšírený o stĺpcové 

zobrazenie údaja "Číslo faktúry" a "Dodací list". Služby "Výber" a "Hľadanie" sú rozšírené o 

prácu s údajom "Číslo faktúry" a "Dodací list". Zápis dokladov pre "Výdaj zo skladu" je v časti 

zápisu hlavičky dokladu rozšírený o stĺpcové zobrazenie údaja "Číslo faktúry". Služby "Výber" 

a "Hľadanie" sú rozšírené o prácu s údajom "Číslo faktúry". 

 

Zápis dokladov pre "Príjem na sklad" je v časti zápisu hlavičky dokladu rozšírený o stĺpcové 

zobrazenie údaja "Vydaná objednávka". Služby "Výber" a "Hľadanie" sú rozšírené o prácu s 

údajom "Vydaná objednávka". Zápis dokladov pre "Výdaj zo skladu" je v časti zápisu hlavičky 

dokladu rozšírený o stĺpcové zobrazenie údaja "Prijatá objednávka". Služby "Výber" a 

"Hľadanie" sú rozšírené o prácu s údajom "Prijatá objednávka". 

 

"Vyšlé faktúry", "Predaj na faktúru" a "Automatické vystavenie faktúr" majú v časti "Položky" 

doplnenú možnosť zneprístupniť údaje "Text poznámky", "Účet", "Stredisko", "Typová 

položka" a "Zákazka". Definícia prístupnosti uvedených údajov pri aktualizácii položiek faktúry 

je doplnená v parametroch dokladu pridaním možnosti "Aktualizovať/Preskočiť ..." pre 

vybrané polia položiek faktúry. 

 

Predaj na faktúru je doplnený o možnosť vytvárať dodací list vo väzbe na výdajové doklady 

alebo vyšlú faktúru. Výber zdroja dát pre generovanie dodacieho listu je riadený parametrom 

dokladu "Väzby dodacieho listu", ktorý môže nabobúdať hodnoty "V" = k výdajkám alebo "F" 

= k vyšlej faktúre. 
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"Zrušenie skladových kariet s nulovým stavom" v časti "Špeciálne činnosti" je v úvodnej časti 

doplnené o možnosť "Zobraziť aj skladové karty s nenulovým zostatkom v EUR ?". Na 

základe tejto voľby sa v základnom prehliadači zobrazia aj skladové karty s nulovým 

množstvom, nulovým disponibilným množstvom a nenulovým zostatkom v EUR. Uvedený 

stav na skladovej karte môže nastať ako dôsledok zaokrúhľovacích chýb pri spracovaní 

príjmu a výdaja ak sa nepožaduje zabezpečiť finančnú stabilitu skladu (parameter "Presná 

finančná hodnota skladu" je nastavený na hodnotu "N"). 

 

"Zrušenie skladových kariet s nulovým stavom" v časti "Špeciálne činnosti" je doplnené o 

skupinu činností, ktoré sú určené na vyčíslenie a úpravu finančnej hodnoty skladových kariet 

s nulovým množstvom, nulovým disponibilným množstvom a nenulovým zostatkom v EUR. 

Tlačidlo "1. Výber" sprístupní iba skladové karty s nulovým množstvom, nulovým 

disponibilným množstvom a nenulovým zostatkom v EUR, pričom zachová základný výber 

(napr. za sklad). Tlačidlo "2. Označenie" označí/odznačí na spracovanie skladové karty s 

nulovým množstvom, nulovým disponibilným množstvom a nenulovým zostatkom v EUR. 

Tlačidlo "3. Tlač" vytvorí kontrolný opis skladových kariet s nulovým množstvom, nulovým 

disponibilným množstvom a nenulovým zostatkom v EUR a vytvorí čiastkové súčty za 

jednotlivé sklady a celkový súčet. Tlačidlo "4. Vynulovanie" vo všetkých označených 

skladových kartách vynuluje nenulové zostatky v EUR a zároveň vytvorí protokol obsahujúci 

čiastkové súčty za jednotlivé sklady a celkový súčet. 

 

HOTOVOSTNÝ  PREDAJ 

Hotovostný predaj je rozšírený o možnosť tlače predajných bločkov s diakritikou ktorá je 

zapísaná v skrátenom názve tovaru v súbore skladových kariet. V prípade, že sa požaduje 

tlač názvu tovaru na predajnom bločku vrátane diakritiky, je potrebné parameter "PRTCNV - 

Tlač bločku s konverziou kódov" nastaviť na hodnotu "** BEZ KONVERZIE **". Program v 

tomto prípade pri tlačí predajného bločku nevykoná konverziu názvu tovaru zapísaného v 

skladových kartách a vytlačí predajný bloček vrátane diakritiky. Ak názvy tovarov nie sú v 

systéme zaznamenané s diakritikou, v prvom kroku je potrebné prepísať s diakritikou všetky 

názvy v číselníku Tovar/Materiál/Služby. Potom pomocou služby "Iné", "Premenovanie 

všetkých SKK" vykonáme premenovanie všetkých skladových kariet podľa názvu zadaného v 

číselníku Tovar/Materiál/Služby. 
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INVENTÚRY 

Potvrdenie inventúrnych stavov zo skladových kariet a skladových podkariet je rozšírené o 

možnosť zadať kód pohybu pre výdaj inventúrneho schodku (zadaná hodnota nahrádza 

štandardné kódy pohybov pre výdaj inventúrneho schodku 990, 991, 992) a kód pohybu pre 

príjem inventúrneho prebytku (zadaná hodnota nahrádza štandardné kódy pohybov pre 

príjem inventúrneho prebytku 993, 994, 995). 

OBJEDNÁVKY 

Hlavička prijatých a vydaných objednávok je rozšírená o možnosť zápisu poľa "Identifikácia 

dodávky". 

INTRASTAT 

V zápise údajov INTRASTATu je sprístupnený nový čiastočne povinný údaj "dodatková merná 

jednotka". Vytvorenie výstupných súborov pre podanie hlásení INTRASTAT bolo upravené 

podľa aktuálnych popisov k štruktúram XML súborov. Aktuálne formáty sú označené ako 

INSTAT (pre on-line podanie hlásenia cez portál colnej správy) a INTRASTAT (pre vstup do 

programu Intrastat-CS, ktorý vytvorila Colná správa na prípravu hlásení a ich následné 

odoslanie). Ponechaný je aj starší formát INTRASTAT - DBF, ktorý je určený na vstup do 

programu od firmy IntrastatSoft. Pri použití formátu INSTAT sa automaticky spustí 

štandardný internetový prehliadač a prejde na stránku colnej správy 

(https://intrastat.colnasprava.sk). Meno vytvoreného súboru je v schránke (clipboard) na 

uľahčenie podávania hlásenia (pri výbere súboru stačí stlačiť ctrl+v). Otestovanie súborov je 

možné, ak sa na portáli colnej správy prihlásime s menom TEST a heslom test (názov 

spravodajskej jednotky a IČDPH musia mať hodnotu TEST). 

TLA ČOVÉ ZOSTAVY 

Tlačové zostavy skladových pohybov sú rozširené o možnosť výberu vybraných polí 

sledovania INTRASTAT do zostavy (Obchodný názov TMS, Hmotnosť v kg, Množstvo, 

Faktúrovaná suma v DM, Faktúrovaná suma v ZM). Uvedené polia sú v prípade požiadavky 

zaradené aj do exportu tlačových zostáv skladových pohybov. 
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ČÍSELNÍKY 

Číselník "Tovar/materiál/služby" je doplnený o generovanie čiarového kódu EAN128 vo 

formáte JPG. Generovanie je možné za aktuálny záznam číselníka alebo hromadne za všetky 

vybrané záznamy. 

VYŠLÉ  FAKTÚRY 

Zápis vyšlých faktúr, operatíva vyšlých faktúr a operatíva položiek vyšlých faktúr sú na úrovni 

základných prehliadačov rozšírené o zobrazenie údaja o operátorovi, ktorý ako posledný 

aktualizoval záznam v knihe vyšlých faktúr alebo v súbore položiek vyšlých faktúr. 

 

Doplnkové informácie vyšlých faktúr v časti hlavičky faktúry sú rozšírené o možnosť zápisu 

druhej doplnkovej informácie označenej ako "Doplnková informácia 2". 

 

Účtovanie pri zmene typu položky vyšlej faktúry v režime opravy existujúceho záznamu je 

riadené novým parametrom dokladu "Účtovanie pri zmene typu položky". Pri hodnote 

parametra "N" ostáva účtovanie bez zmeny. Pri hodnote parametra "A" sa účtovanie 

automaticky prevezme z číselníka typov položiek vyšlých faktúr. Pri hodnote parametra "D" 

sa aktivuje dialógový režim, v ktorom je umožnené užívateľsky prevziať rozdielne hodnoty 

účtovania z nového typu položky vyšlej faktúry. 

 

Vo vyšlej faktúre vystavenej elektronicky s danovým režimom "P" (prenos daňovej 

povinnosti) sa nezobrazuje sadzba DPH a takisto sa vôbec nezobrazuje rekapitulačná tabuľka 

dph. 

PODPORA PRE KONTROLNÝ  VÝKAZ   DPH 

V programe boli v častiach "Prijaté objednávky", "Vydané objednávky", "Automatické 

vystavenie faktúr", "Predaj na faktúru" a "Hotovostný predaj" vykonané rozsiahle zmeny na 

podporu tvorby KV DPH a splnenie náležitostí vyplývajúcich z novely zákona o DPH s 

účinnosťou od 1.1.2014. Novým parametrom sa riadi automatická aktualizácia nového 

číselníka IČDPH, ktorý obsahuje platné IČDPH a informáciu o subjektoch v "čiernej listine". 

Rozšírený a upravený je číselník DPH. Pri zápise prijatej objednávky sa vykonáva kontrola na 

platnosť registrácie IČDPH príjemcu faktúry. Pri zápise vydanej objednávky sa vykonáva 
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kontrola na platnosť registrácie IČDPH dodávateľa. Pri zápise VF sa vykonáva kontrola na 

platnosť registrácie IČDPH príjemcu faktúry. Pre vymedzené kódy DPH sa požaduje zápis KN 

SCS a správne uvedenie mernej jednotky a množstva. V programoch "Automatické 

vystavenie faktúr", "Predaj na faktúru" a "Hotovostný predaj" je KN SCS automaticky 

preberaný z číselníka "Tovar/Materiál/Služby". 

 

Do programu je v skupine parametrov "Práca s DPH" zaradený nový parameter: "Preveriť 

názov k IČDPH". Parameter určuje typ dokladov, v ktorých sa požaduje preverenie názvu 

subjektu v číselníku COD a v číselníku IČDPH k zadanému IČDPH. Pre jednotlivé typy 

dokladov musí hodnota parametra obsahovať: "VF"-vyšlé faktúry, "HP"-hotovostný predaj, 

"PO"-prijaté objednávky, "VO"-vydané objednávky. Ak sa označenie typu dokladu 

nenachádza v hodnote parametra, preverenie názvu zadaného IČDPH sa v príslušnom 

doklade nevykoná. Ak je parameter prázdny, preverenie sa vykoná vždy (pre slovenské IČ 

DPH). Ak chceme úplne potlačiť preverovanie názvov a ponechať ho iba pri aktualizácii 

číselníka obchodných partnerov, zadáme CODXX. 

 

SYSTÉMOVÉ A PREVÁDZKOVÉ  ZMENY 

Do programu bol doplnený parameter "Cesta pre lokálny LOG dokladov". Hodnota parametru 

určuje úplnú cestu (bez posledného \) pre lokálny LOG dokladov. Ak je hodnota parametra 

vyplnená, tak sa informácia o vzniku nových záznamov v súboroch skladových pohybov 

(PDH, PDP) bude zapisovať okrem štandardného súboru (odpth\ODLOG.[rmm]) aj do 

špeciálneho súboru (logpth\ODLOG.[rmm]). Pre hotovostný predaj sa informácia o tlači 

bločku a vzniku nových záznamov v súboroch skladových pohybov (PDH, PDP) bude 

zapisovať okrem štandardného súboru (odpth\HPLOG_[pwid].[rmm]) aj do špeciálneho 

súboru (logpth\HPLOG_[pwid.[rmm]). Informácia môže slúžiť na lokalizáciu vzniku 

prevádzkových problémov v súborových systémoch. Informácie z LOG súboru nie sú 

využiteľné užívateľsky, ale sú určené iba pre technické použitie pre IT support. Štandardne 

sa adresár určený hodnotou parametra užívateľsky vytvára na lokálnom disku pracovnej 

stanice. Informácie o vzniku nových záznamov v súboroch skladových pohybov (PDH, PDP) 

sú v tomto prípade čiastkové za konkrétnu pracovnú stanicu. 

 

Do programu je doplnenná funkcionalita pre zdieľanie oprávnení. Zdieľanie oprávnení umožní 
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zastupovanie pracovníkov bez nutnosti zverejnenia aktuálne platných prihlasovacích hesiel. V 

časti "Definícia zdieľania oprávnení" je pre pracovníka s oprávnením pre aktualizáciu hesiel 

umožnené nadefinovať zastupovanie pracovníkov na požadovaný dátumový interval. V časti 

"Nastavenie" môže zastupujúci prevziať prácu s systéme so všetkými nastaveniami a 

oprávneniami zastupovaného. Zdieľanie oprávnení sa ukončí prihlásením zastupujúceho v 

časti "Servis", "Identifikácia operátora". 
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7.  ERP 

Zákon o ERP – novela od 1.1.2014 

Novela zákona č. 289/2008 Z.z. o používamí elektronickej pokladne prináša s platnosťou 

od 1.1.2014 pre podnikateľa,  ktorý je povinný v zmysle zákona povinný používať ERP, 

nové povinnosti. 

 1. V knihe elektronickej registračnej pokladnice je podnikateľ povinný uvádzať údaje 

o výrobcovi, dovozcovi alebo distribútorovi ERP, ktorému bol udelený certifikát, a tiež DIČ 

servisnej organizácie. Pri pokladniciach, ktoré boli uvedené do prevádzky pred 1.1.2014 je 

povinnosť uvedené údaje do knihy elektronickej registračnej pokladnice dopísať ručne. 

 2. Podnikateľ je povinný na každom predajnom mieste sprístupniť vyobrazenie 

pokladničného dokladu, ktorý sa vyhotovuje každou ERP tak, aby bolo pre kupujúceho 

jednoznačné, prehľadné, zrozumiteľné, ľahko prístupné a dobre čitateľné. Ak je na 

predajnom mieste umiestnených viac ERP toho istého typu, vyobrazenie pokladničného 

dokladu nemusí byť pre každej ERP. Podnikateľ je povinný na vyobrazenom pokladničnom 

doklade zvýrazniť DKP, dátum, čas, celkovú sumu platenej ceny a ochranný znak. Jedným 

z možných riešení je vytvoriť kópiu ktoréhokoľvek bločku a túto zväčšenú, napr na formát 

A4, po vyznačení požadovaných údajov sprístupniť na predajnom mieste. V prípade, ak sa na 

pokladničnom doklade zmení ktorýkoľvek údaj, teda napr. aj doplnková informácia typu 

otváracie hodiny, poďakovanie za nákup alebo oznam o prebiehajúcich sezónnych zľavách, je 

potrebné vytvoriť nové vyobrazenie pokladničného dokladu, ktoré presne zodpovedá 

aktuálnej forme pokladničného dokladu z ERP. Pre prípad častých zmien formy pokladničného 

dokladu je výhodné vytvoriť si softvérovými nástrojmi vlastný editovateľný obraz 

pokladničného dokladu (napr. vo formáte DOC, PDF...) a tento po úprave vždy pred 

vytlačením prvého upraveného pokladničného dokladu z ERP pre zákazníka umiestniť na 

prevádzke. 

 3. Podnikateľ je povinný doklady označené ako „VKLAD“ uchovávať počas dňa, 

v ktorom boli vytlačené. Nakoľko zákon vo svojich záverečných a prechodných ustanoveniach 

neupravuje uchovávanie dokladov označených ako „VKLAD“ vyhotovených pred 1.1.2014 je 

možné, že tieto doklady je nutné naďalej uchovávať po dobu jedného roka.  
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 4. Intervalovú alebo prehľadovú uzávierku vyhotovuje podnikateľ na požiadanie 

daňového údadu alebo colného úradu v určenej lehote alebo je povinný uzávierky daňovému 

úradu alebo colnému úradu poskytnúť ihneď priamo na predajmon mieste. 

 5. Na predajnom mieste nesmie byť umiestnená žiadna iná ERP, ktorá nebola 

uvedená do prevádzky podľa par. 7 (nezaregistrovaná na DÚ) alebo nespĺňa požiadavky par. 

4 ods. 1 a 2 (necertifikovaná). 

 6. Dátovým médiom sa v zmysle zákona rozumie pamäťové médium, ktoré je schopné 

zabezpečiť uchovanie kontrolných záznamov a údajov z fiškálnej pamäte bez potreby 

napájania zdrojom elektrickej energie. Pridáva sa teda povinnosť uchovávať aj údaje 

z fiškálnej pamäte. Pamäťové médium vyhotovuje servisná organizácia uvedená v knihe 

elektronickej registračnej pokladnice.  

 7. Pokadničný doklad musí povinne obsahovať údaje vrátane interpunkčných 

znamienok. Identikikačná časť dokladu musí interpunkčné znamienka obsahovať vždy. 

Usmernením MF bolo stanovené, že v prípade, ak popis tovaru neobsahuje interpunčné 

znamienka, bude podnikataľ pri prvej kontrole napomenutý. Pri neostránení tohoto stavu 

v prípade druhej kontroly bude pokutovaný. 

 8. Podnikateľ je povinný mať na predajom mieste umiestnený komunikačný kábel 

k ERP a poskytnúť ho daňovému úradu alebo colnému úradu za účelom prepojenia EPR 

a počítača na účely kontroly a exportu kontrolných údajov a obsahu fiškálnej pamäte. 

Podnikateľ zabezpečuje iba kábel, nie je povinný zabezpečiť komunikačný softvér na prenos 

údajov. Povinnosť sa týka predovšetkým samostatne stojacich EPR. Fiškálne tlačiarne 

prepojené s počítačom majú uvedenú požiadavku splnenú. V prípade, že sú komunikačné 

káble fiškálnej tlačiarne a počítača pevne  zabudované v nábytku, je potrebné sprístupniť 

nový komunikačný kábel. V prípade sieťových inštalácií je potrebné komunikačným káblom 

sprístupniť priamo každú ERP (komunikačným káblom sa nesprístupňuje server).  
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8.  ZMENY V  PODSYSTÉME POKLAD ŇA 

INŠTALÁCIA 

Ak je pri inštalácii potrebné použiť možnosť inštalácie z lokálnej kópie inštalačnej sady (v 

prípade nastavenia príliš silnej úrovne ochrany počítača), tak sa na ploche automaticky 

vytvorí štartovacia ikona pre štart inštalácie z vytvorenej lokálnej kópie inštalačnej sady. 

ZÁPIS DOKLADOV 

Pri zápise pokladničného dokladu s DPH v prípade zmeny hodnoty DPH oproti automaticky 

dopočítanej hodnote DPH program upozorní na zapisovaný rozdiel. Upozornenie je aktívne v 

režime zápisu dokladu z ceny bez DPH ako aj v režime zápisu dokladu z ceny vrátane DPH. 

 

Pokladničné doklady sú rozšírené o vzájomnú kontrolu zápisu hodnôt v zahraničnej mene a 

EUR. Ak je celková hodnota v zahraničnej mene záporná, celková hodnota v  EUR nesmie byť 

kladná. Ak je celková hodnota v zahraničnej mene kladná, celková hodnota v EUR nesmie 

byť záporná. 

TLA ČOVÉ ZOSTAVY 

Pre potreby inventarizácie pokladníc tlačová zostava "Pokladničná kniha" obsahuje informácie 

o počiatočnom a koncovom stave pokladníc bez obratu v bežnom mesiaci. 

 

Výberová maska tlačovej zostavy "Pokladničná kniha" je rozšírená o možnosť "Iba pokladne s 

obratom", ktorá umožní zahrnúť do zostavy iba pokladnice s obratom v bežnom mesiaci. V 

prípade že požiadavka "Iba pokladne s obratom" nie je aktivovaná, pre potreby inventarizácie 

pokladníc tlačová zostava "Pokladničná kniha" obsahuje informácie o počiatočnom a 

koncovom stave aj tých pokladníc, ktoré nemali obrat v bežnom mesiaci. 

 

Tlačová zostava "Pokladničný denník" je obsahovo upravená pri použití možnosti "Rozpis 

položiek" nasledovne": Ak je zadaná požiadavka na rozpis položiek, riadky pokladničného 

denníka v domácej mene sa vytvárajú z položiek pokladničných dokladov a z hlavičiek tých  

pokladničných dokladov, ktoré nemajú v momente tlače zapísané položky. Ak je zadaná 
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požiadavka na rozpis položiek pre pokladňu v zahraničnej mene, riadky pokladničného 

denníka sa vytvárajú výlučne z položiek pokladničných dokladov (označenie zahraničnej meny 

je nesené na položkách pokladničných dokladov). Ak nie je zadaná požiadavka na rozpis 

položiek, riadky pokladničného denníka v domácej mene sa vytvárajú iba z hlavičiek 

pokladničných dokladov. Ak nie je zadaná požiadavka na rozpis položiek pre pokladňu v 

zahraničnej mene, riadky pokladničného denníka sa vytvárajú výlučne z položiek 

pokladničných dokladov (označenie zahraničnej meny a kód ceniny sú nesené na položkách 

pokladničných dokladov), pričom viacpoložkové doklady sú súčtované do jedného záznamu 

ktorý je vytlačený v pokladničnej knihe. 

 

Tlačová zostava "Pokladničná kniha" je obsahovo upravená pri použití možnosti "Rozpis 

položiek" nasledovne": Ak je zadaná požiadavka na rozpis položiek, riadky finančnej 

pokladničnej knihy v domácej mene sa vytvárajú z položiek pokladničných dokladov a z 

hlavičiek tých pokladničných dokladov, ktoré nemajú v momente tlače zapísané položky. Ak 

je zadaná požiadavka na rozpis položiek pre pokladňu v zahraničnej mene alebo ceninovú 

pokladňu, riadky pokladničnej knihy sa vytvárajú výlučne z položiek pokladničných dokladov 

(označenie zahraničnej meny a kód ceniný sú nesené na položkách pokladničných dokladov). 

Ak nie je zadaná požiadavka na rozpis položiek, riadky finančnej pokladničnej knihy v 

domácej mene sa vytvárajú iba z hlavičiek pokladničných dokladov. Ak nie je zadaná 

požiadavka na rozpis položiek pre pokladňu v zahraničnej mene alebo ceninovú pokladňu, 

riadky pokladničnej knihy sa vytvárajú výlučne z položiek pokladničných dokladov (označenie 

zahraničnej meny a kód ceniny sú nesené na položkách pokladničných dokladov), pričom 

viacpoložkové doklady sú súčtované do jedného záznamu ktorý je vytlačený v pokladničnej 

knihe. 

 

Tlačové zostavy "Pokladničná kniha" a "Pokladničný denník" sú opravené tak, aby vo svojich 

obratoch pre pokladne v domácej mene zohľadňovali aj doklady bez zapísaných položiek 

(...stav dokladu "H"). 

PODPORA PRE KONTROLNÝ  VÝKAZ   DPH 

V programe boli v častiach "Pokladničné doklady", "Zálohy", "Ceniny" a "Zahraničné meny" 

vykonané rozsiahle zmeny na podporu tvorby KV DPH a splnenie náležitostí vyplývajúcich z 

novely zákona o DPH s účinnosťou od 1.1.2014. Novým parametrom sa riadi automatická 
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aktualizácia nového číselníka IČDPH, ktorý obsahuje platné IČDPH a informáciu o subjektoch 

v "čiernej listine". Rozšírený a upravený je číselník DPH. Pri zápise pokladničných dokladov sa 

vykonáva kontrola na platnosť registrácie IČDPH finančného partnera (určeného číslom 

bankového účtu t.j. kontrolovanému voči číselníku COD). Parameter "Preveriť stav zadaného 

IČDPH " určuje typ dokladov, v ktorých sa požaduje preverenie stavu zadaného IČDPH. Pre 

jednotlivé typy dokladov musí hodnoty parametra obsahovať: "PD"-pokladničné doklady, 

"ZA"-zálohy, "ZM"-zahraničné meny, "CE"-ceniny. Ak sa označenie typu dokladu nenachádza 

v hodnote parametra, preverenie stavu zadaného IČDPH sa v príslušnom doklade nevykoná. 

 

Do programu je v skupine parametrov "Práca s DPH" zaradený nový parameter: "Preveriť 

názov k IČDPH". Parameter určuje typ dokladov, v ktorých sa požaduje preverenie názvu 

subjektu v číselníku COD a v číselníku IČDPH k zadanému IČDPH. Pre jednotlivé typy 

dokladov musí hodnota parametra obsahovať: "PD"-pokladničné doklady, "ZA"-zálohy, "ZM"-

zahraničné meny, "CE"-ceniny. Ak sa označenie typu dokladu nenachádza v hodnote 

parametra, preverenie názvu zadaného IČDPH sa v príslušnom doklade nevykoná. Ak je 

parameter prázdny, preverenie sa vykoná vždy (pre slovenské IČ DPH). Ak chceme úplne 

potlačiť preverovanie názvov a ponechať ho iba pri aktualizácii číselníka obchodných 

partnerov, zadáme CODXX. 

 

SYSTÉMOVÉ A PREVÁDZKOVÉ  ZMENY 

Do programu je doplnenná funkcionalita pre zdieľanie oprávnení. Zdieľanie oprávnení umožní 

zastupovanie pracovníkov bez nutnosti zverejnenia aktuálne platných prihlasovacích hesiel. V 

časti "Definícia zdieľania oprávnení" je pre pracovníka s oprávnením pre aktualizáciu hesiel 

umožnené nadefinovať zastupovanie pracovníkov na požadovaný dátumový interval. V časti 

"Nastavenie" môže zastupujúci prevziať prácu s systéme so všetkými nastaveniami a 

oprávneniami zastupovaného. Zdieľanie oprávnení sa ukončí prihlásením zastupujúceho v 

časti "Servis", "Identifikácia operátora". 
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