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1.  GDPR 
 

1.1  Cieľ a zmysel 

Nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR), ktoré vstúpilo do účinnosti 25.5.2018, si 
vyžiadalo od mnohých firiem veľa úsilia a času pri realizácii opatrení na zabezpečenie súladu 
procesov s požiadavkami GDPR. 
 
Hlavným cieľom týchto požiadaviek bolo: 

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

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

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

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

 
 

1.2  Podpora procesov GDPR v produktoch FENIX 

 

Základná podpora procesov GDPR, ktorá zodpovedala stavu legislatívy, bola v produktoch 
FENIX k dispozícii v januári 2018. S postupným vývojom legislatívy boli v priebehu roka 2018 
do programov systému FENIX dopracovávané ďalšie podporné funkcie na maximálnu možnú 
efektívnu podporu procesov GDPR. K možným spôsobom použitia týchto podporných 
procesov ako aj k iným otázkam súvisiacim s GDPR bol zrealizovaný špeciálny seminár dňa 
26.4.2018. Materiály z neho sú k dispozícii na www.compeko.sk v sekcii „Novinky“. 
Z informácií k podpore procesov GDPR v programoch FENIX vyberáme: 
 
Parametre 
 
Pre podporu procesov GDPR v systéme FENIX obsahuje parametrický súbor každého 
podsystému tieto o parametre 

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

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

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

mesiacoch 
– štandardná hodnota je 120 mesiacov 

– GDPRSPD -"Štandardná premlčacia doba“ 

http://www.compeko.sk/
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– týmto parametrom sa určuje základná retenčná doba na uchovávanie 
protokolov GDPR (napríklad protokol o vymazaní údajov, protokol o exporte 
údajov, ...) 

– štandardná hodnota je 48 mesiacov 
 
Údaje 

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

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

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

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

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

 

Servis / G.D.P.R 

V tejto voľbe sú tieto funkcie: 
 

– Základná informácia o G.D.P.R 
– Iniciatívne vymazanie 
– Analýza výskytu – výpis záznamov 
– Export údajov 
– Právo na zabudnutie 
– Správa protokolov o vymazaní údajov 

 
 
Detailný popis postupov práce, nastavení, logiky údajov a ďalšie potrebné informácie k 
maximálnej podpore procesov GDPR sa nachádza v prezentáciách, ktoré sú umiestnené na 
stránke www.compeko.sk v sekcii Novinky v informáciách zo seminára k problematike GDPR.  
 
V tejto sekcii je tiež k dispozícii rozsiahly materiál „Informácia o podpore pre splnenie 
požiadaviek GDPR v programoch Fenix Compeko“, ktorý popisuje podporné mechanizmy 
v programoch FENIX tak, aby sa dal priamo použiť do materiálu na posúdenie rizika 
u používateľov programov FENIX. 
 
 
 

http://www.compeko.sk/
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2.  PODSYSTÉM ÚČTOVNÍCTVO 

2.1  Ročná uzávierka 

Pre správne uzatvorenie roka si rozdelíme záverečné operácie na: 
• Účtovné operácie posledného obdobia účtovného roka, ktoré budú účtované v období 

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

• Závierkové účtovné operácie, ktoré budú účtované v období ultimum. Sem patrí napríklad 
preúčtovanie zostatkov účtov 111, 131, ..., ročné účtovné korekcie zákaziek, výpočet 
a zaúčtovanie daňovej povinnosti k dani z príjmu a pod. 

• Technické uzávierkové operácie, ktoré budú účtované v období záver. Sem patrí napríklad 
uzatvorenie zostatkov účtov nákladov a výnosov na účet hospodárskeho výsledku (710xx). 

 
Pri uzatváraní roka budeme teda pracovať v systéme 14 účtovných období, a to i v 
prípade účtovania v hospodárskom roku. Jednotlivé obdobia teda budeme číselne a slovne 
označovať takto: 

• 712  december 2019 
• 713  ultimum 2019 
• 714  záver 2019 
• 801  január 2020 

Pri účtovaní v hospodárskom roku namiesto mesiaca december bude posledný mesiac 
hospodárskeho roka a namiesto mesiaca január bude prvý mesiac nasledujúceho 
hospodárskeho roka, teda ak HR bude začínať v júni, tak postupnosť období bude: 

• 805  máj 2020 

• 813  ultimum 2020 
• 814  záver 2020 
• 806  jún 2020 
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2.2  Technický postup ročnej uzávierky 

 

1.  ZAÚČTUJEME VŠETKY DOKLADY PATRIACE DO DECEMBRA 2019. 

Pri účtovaní dokladov v decembri (ale aj v inom mesiaci) môžeme efektívne využiť  
možnosť poloautomatického účtovania časových rozlíšení. Podpora pre automatický 
výpočet ČR je v zložených účtovných zápisoch a v dokladoch s DPH (podrobnejší popis 
je na www.compeko.sk v sekcii FAQ alebo v materiáloch z ročného školenia 2015 – 
Účtovanie časových rozlíšení). Pri využití tejto možnosti sa automaticky generujú do 
budúcich období nezaúčtované importy s príslušným preúčtovaním zostatkovej časti 
ČR. 

 

2.  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 2019 vo voľbe Výkaz DPH s ročným 
vysporiadaním koeficientu, dostávame automaticky i ročné vysporiadanie DPH – popis 
výpočtu sa tlačí v prílohe k zostaveniu daňového priznania. 

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

• vysporiadania s daňovým úradom za posledné zdaňovacie obdobie 

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

• účet vnútorného zúčtovania DPH 343-990  

 

3.  PREÚČTUJEME NEUPLATNITEĽNÚ DPH. 

Ak organizácia v priebehu roka používala koeficient pre odpočet DPH na vstupe, alebo má na 
vstupe doklady, z ktorých daň odpočítať nemôže alebo doklady, z ktorých odpočítava daň 
pomerne (napr. 80% načerpaných PHM), tak je možné využiť automatické preúčtovanie 
neuplatniteľnej DPH. Program vypočíta príslušnú časť neuplatniteľnej DPH, ak je to možné, 
tak nájde doklad, ku ktorému patrí a pripraví najvhodnejšiu predkontáciu a nakoniec umožní 
automaticky pripravený doklad upraviť a zaúčtovať. Túto operáciu je samozrejme možné 
vykonať v ktoromkoľvek mesiaci. 
 

4.  RIADNE UZATVORÍME SPRACOVANIE ZA JANUÁR - DECEMBER 2019. 

 
Na technické uzatvorenie všetkých mesiacov až po december (vrátane) môžeme použiť  
voľbu „Všetky mesačné závierky“, ktorá vykoná všetky závierky až do konca roka 
v jednom kroku. Bližší popis je v prezentácii noviniek v UCT z roka 2018 na 
www.compeko.sk. Tým sa program dostane do 13. obdobia (Ultimum), v ktorom je 
potrebné zaúčtovať závierkové účtovné operácie. 

http://www.compeko.sk/


Ročné školenie 2020 UCT 

podpis 

10 

 

5.  ZAÚČTUJEME KURZOVÉ ROZDIELY Z POLOŽIEK SDK. 

Vo voľbe  

ČÍSELNÍKY / Kódovacie tabuľky / Kurzové zisky-straty / Tabuľka pre KR z nového 
ohodnotenia 
   
Nastavíme prípadne iba skontrolujeme obsah tabuľky, podľa ktorej sa vykonajú 
výpočty a predkontácia príslušných kurzových rozdielov z nového ohodnotenia pre 
jednotlivé  otvorené položky v devízovom saldokonte. V súlade s aktuálnymi postupmi 
účtovania sa nové ohodnotenie neúčtuje k prijatým alebo zaplateným preddavkom. 
Preto by v tabuľke nemali byť tie saldokontné účty, na ktorých sa o takýchto 
preddavkoch účtuje. 

Preveríme, či v číselníku zahraničných mien máme ku každej používanej mene zapísaný 
kurz k 31.12.2019. Ak nám niektoré kurzy chýbajú, môžeme ich dopísať manuálne 
alebo nechať program automaticky ich prebrať priamo z webovej lokality ECB 
(Európskej centrálnej banky). 

V automatickom mesačnom preúčtovaní využijeme voľbu „Kurzové zisky a straty 
z nového ohodnotenia“. Touto voľbou sa vypočítajú a zaúčtujú kurzové rozdiely 
k otvoreným položkám devízového saldokonta. V procese výpočtu si môžeme určiť, či 
chceme vyrátať všetky KR alebo iba tie, ktoré majú svoju definíciu v tabuľke KR, ďalej 
si môžeme určiť spôsob tvorby čísla dokladu a dátum, ku ktorému sa kurzové rozdiely 
majú vypočítať. Proces vlastného zaúčtovania je rovnaký ako pri iných mesačných 
prevodoch.  

 

6.  ZAÚČTUJEME KURZOVÉ ROZDIELY Z ÚČTOV DEVÍZOVEJ HK. 

Vo voľbe  

ČÍSELNÍKY / Kódovacie tabuľky / Kurzové zisky-straty / Tabuľka pre KR z nového 
ohodnotenia  
 
nastavíme prípadne iba skontrolujeme 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 31.12.2019. Ak nám niektoré kurzy chýbajú, môžeme ich dopísať manuálne 
alebo nechať program automaticky ich prebrať priamo z webovej lokality ECB 
(Európskej centrálnej banky). 

V automatickom mesačnom preúčtovaní využijeme voľbu „Kurzové zisky a straty 
z HKD“. Touto voľbou sa vypočítajú a zaúčtujú kurzové rozdiely k jednotlivým účtom 
vedeným v devízovej hlavnej knihe. V procese výpočtu si môžeme určiť, či chceme 
vyrátať všetky KR alebo iba tie, ktoré majú svoju definíciu v tabuľke KR, či chceme KR 
vyrátať ku všetkým účtom, alebo iba k nesaldokontným účtom, ďalej si môžeme určiť 
spôsob tvorby čísla dokladu a dátum, ku ktorému sa kurzové rozdiely majú vypočítať. 
Proces vlastného zaúčtovania je rovnaký, ako pri iných mesačných prevodoch. 
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7.  KONTROLA ZOSTATKOV VYBRANÝCH ÚČTOV HK. 

Skontrolujeme účty 261, 111, 131, 395, …, či majú nulové zostatky. Ak nie, bude 
potrebné vytvoriť a doúčtovať príslušné doklady. Na preúčtovanie zostatkov takýchto 
účtov môžeme využiť bežný spôsob zápisu dokladov, alebo môžeme použiť techniku 
automatického preúčtovania formou „Ročných účtovných prevodov“. Oba spôsoby 
budú popísané v nasledujúcom texte. 

 

8.  NASTAVÍME TABUĽKU PRE ROČNÉ PREVODY. 

Vo voľbe ČÍSELNÍKY/Kódovacie tabuľky/Ročné prevody nastavíme obsah tabuľky, 
podľa ktorej sa vykonajú uzávierkové operácie s konečnými stavmi výsledkových účtov 
a konečnými zostatkami súvahových účtov v zmysle smernice pre ročnú uzávierku. 
Nastavenie tabuľky môže byť nasledovné: 

 

Fáza Krok Úč. zdr. Úč. Cieľ MD/DAL 

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

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

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

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

3 1 50 71010 MD 

3 2 51 71010 MD 

3 3 52 71010 MD 

3 4 53 71010 MD 

3 5 54 71010 MD 

3 6 55 71010 MD 

3 7 60 71010 DAL 

3 8 61 71010 DAL 

3 9 62 71010 DAL 

3 10 63 71010 DAL 

3 11 64 71010 DAL 

3 12 65 71010 DAL 

3 13 56 71020 MD 

3 14 57 71020 MD 

3 15 66 71020 DAL 

3 16 67 71020 DAL 

3 17 58 71030 MD 

3 18 68 71030 DAL 

4 1 591 71010 MD 

4 2 592 71010 MD 

4 3 593 71010 MD 

4 4 594 71010 MD 

4 5 595 71010 MD 

4 6 596 71010 MD 

4 7 597 71010 MD 

4 8 598 71020 MD 

4 9 697 71010 DAL 

4 10 698 71020 DAL 
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5 1 599 71099 MD 

5 2 699 71099 DAL 

6 1 3431 343990  

6 2 3432 343990  

6 3 3435 343990  

6 4 3436 343990 MD 

6 5 3437 343990 DAL 

6 6 3438 343990  

6 7 78 799  

6 8 791 799  

6 9 792 799  

6 10 797 799  

6 11 798 799  

* Účty by mali byť v príslušnej analytickej evidencii 

 
Vo fáze 1 a 2 sú uvedené príklady pre zadefinovanie spôsobu preúčtovania zostatkov 
vybraných súvahových účtov. Tieto záznamy budeme do tabuľky zapisovať iba vtedy,  
ak nebudeme tieto operácie účtovať formou jednoduchých účtovných zápisov (výhody 
pozri v ďalšom texte), ale využijeme na ich účtovanie automatické generovanie 
dokladov. Postup je rovnaký, ako pri automatických ročných prevodoch v období záver. 
Definície vo fázach 3, 4, 5 a 6 sa týkajú technického uzatvorenia účtov a budú použité 
až v období záver. 

 

9.  PREÚČTOVANIE Z DÔVODU ZARADENIA DO MIKRO ÚJ. 

Ak účtovná jednotka vyhovuje kritériám zaradenia do Mikro účtovnej jednotky a chce 
využiť možnosť jednoduchšieho účtovania, potom je možné najneskôr v tomto období 
preúčtovať zostatky tých účtov, ktoré nemusí Mikro ÚJ viesť, na iné účty. Tento postup 
následne zjednoduší individuálnu úpravu všeobecných účtovných výkazov (pozri ďalší 
text – závierkové výkazy). 

 

10.  ZAÚČTUJEME UZÁVIERKOVÉ ÚČTOVNÉ PRÍPADY. 

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

• úprava výnosov zo zákazky alebo rezerva na stratu zákazky (k tejto téme je 
možné nájsť materiály na www.compeko.sk v materiáloch zo školení z minulých 
rokov alebo v časti „Podpora (FAQ)“ ) 

• inventarizačné rozdiely 

• opravné položky a rezervy 

 
Ak budeme účtovať formou jednoduchých účtovných zápisov, pri zaúčtovaní nám dá 
program možnosť vytvoriť k zaúčtovanej  dávke storno v nasledujúcom období (január 
2020 – dávka sa vygeneruje s opačnými = mínusovými hodnotami). To sa dá využiť 
vtedy, ak interná smernica umožní alebo uloží taký postup účtovania, v ktorom sa 
korekcie vykonané pri účtovnej uzávierke zrušia prvým dokladom nasledujúceho 

http://www.compeko.sk/
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účtovného roka. Netýka sa to kurzových rozdielov, ktoré sú podľa zákona č. 595/2003 
Z. z. o dani z príjmov súčasťou výsledku hospodárenia, ak daňovník písomne neoznámi 
DÚ, že KR uplatňovať nechce. 
 

11.  ZOSTAVÍME DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV A VYPOČÍTAME 

DAŇOVÚ POVINNOSŤ. 

V tlačových výstupoch je voľba „Daň z príjmu PO“, ktorá poskytuje silnú podporu na 
zostavenie daňového priznania k dani z príjmov na základe všeobecných 
a individuálnych definícii s možnosťou interaktívne pracovať pri zostavovaní priznania 
s kompletnou sadou ročných účtovných dokladov. Ku každému riadku je možné 
dopísať si vlastný komentár k uvedeným hodnotám. Tieto komentáre je možné si 
vytlačiť. Tiež je možné vytlačiť vyplnené tlačivo daňového priznania do vzoru 
poskytnutého SW firmám z príslušného pracoviska FSSR. Samozrejmosťou je 
vytvorenie XML súboru a jeho priame podanie cez eDane alebo portál FSSR. Viac 
detailov o postupe k zostaveniu daňového priznania k dani z príjmov PO je 
v samostatnej kapitole. 
Súčasťou zostavenia daňového priznania je aj automatické určenie hodnôt riadkov 
daňového priznania, ktoré súvisia s vybranými nákladmi / výnosmi, ktoré sú 
predmetom dane až po zaplatení (§17 ods.19 zákona 595/2003). Operácia „Oprava 
základu DP“ z prvotných účtovných údajov a z údajov saldokonta poskytne údaje 
potrebné pre úpravu základu dane pri vybraných neuhradených, alebo dodatočne 
uhradených nákladoch / výnosoch. Výpočet korekcií sa vykonáva podľa kódovacej 
tabuľky „Oprava základu dane“. Novelou zákona o dani z príjmov sa rozširuje okruh 
nákladov, ktoré sa stávajú daňovými výdavkami až po zaplatení, a preto je potrebné 
upraviť tabuľku pre opravu základu dane podľa skutočnej potreby v účtovnej jednotke. 
Výsledok výpočtu zvýšenia a zníženia základu dane sa automaticky prenesie do 
príslušných riadkov daňového priznania. 
Ku každému riadku DP si môžeme určiť predkontáciu pre zaúčtovanie a tak po 
finálnom zostavení DP môžme nechať automaticky DP zaúčtovať. 
Podobne ako pri DPH, aj po zostavení DPPO program ponúkne všetky možnosti na 
finančnú úhradu dane. 

 

12.  ZAÚČTUJEME DAŇOVÚ POVINNOSŤ. 

Ak sme nepostupovali podľa bodu 11, musíme vypočítať daňovú povinnosť iným 
spôsobom. V zmysle smernice k ročnej účtovnej uzávierke sa daňová povinnosť 
vypočítaná podľa zákona o daniach z príjmov zaúčtuje 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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13.  VYTLAČÍME UZÁVIERKOVÉ ZOSTAVY. 

Vo voľbe Tlač si vyberieme tlač  tých zostáv, ktoré sú potrebné k uzatvoreniu roka. 
Všetky zostavy však môžeme vytlačiť aj dodatočne po prechode do nasledujúcich 
období.  
Pre závierku roka 2019 používame rovnaké výkazy ako v minulom roku, t.j. jeden 
výkaz „Účtovná závierka“, ktorý v sebe obsahuje súvahu, výsledovku a poznámky ako 
samostatnú povinnú prílohu. Tento výkaz má výrazne inú štruktúru pre Mikro účtovnú 
jednotu a Ostatné účtovné jednotky.  Vo výkaze pre ostatné účtovné jednotky 
(UZPOD) od roku 2015 máme povinnosť vyznačiť, či ide o malú alebo veľkú ÚJ. 
Poznámky nemajú oproti predchádzajúcemu roku žiadne zmeny. Technika ich 
vytvorenia je nezmenená a je popísaná v samostatnej kapitole. Znamená to, že opäť 
využívame na základe uzatvorenej zmluvy s firmou EQUILIBRIS, špeciálnu verziu 
poznámok EQLIBIRS s prepojením s programom UCT. 
Keďže účtovná jednotka má povinnosť podať ÚZ elektronicky, program dáva možnosť 
po vyhotovení výkazu ÚZ priamo tento podať cez portál FSSR alebo cez program 
eDane. Tento výkaz je na portáli možné po kontrolách uložiť ako „rozpracovaný“ 
(aktuálne sa na stránke FSSR používa označenie „koncept“), po vytvorení poznámok 
tieto k nemu „priložiť“ a takto ho ako celok podať, a tým si splniť povinnosť vložiť 
svoju uzávierku do zbierky uzávierok. 
 
Vo voľbe Uzávierky/Tlačové zostavy/Hlavné knihy/Hlavná kniha ADS  je možné vytlačiť 
podklad k výkazu CASH FLOW, ak bolo v priebehu účtovného obdobia na analytiky ADS  
účtované. 
 

14.  RIADNE UZATVORÍME SPRACOVANIE ZA ULTIMUM 2019. 

 
Uzatvorením spracovania za ultimum sa program dostane do 14. obdobia (záver), 
v ktorom je možné vykonať iba technické účtovné operácie súvisiace s ročnou 
uzávierkou. 
 

15.  ZREALIZUJEME ROČNÉ PREVODY - FÁZA 3. 

Z menu Uzávierky vyberieme voľbu Ročné účtovné prevody a ďalej zvolíme fázu 3. 
Touto operáciou sa vykoná činnosť nadefinovaná vo fáze 3, teda uzatvorenie 
výsledkových účtov na účet 710xx. Ročné prevody je možné realizovať priamymi 
automatickými úpravami v hlavnej knihe (hlavných knihách), alebo vygenerovaním 
a zaúčtovaním účtovného dokladu na realizáciu ročných prevodov. Ak nie je vážny 
dôvod na realizáciu prevodov priamymi automatickými úpravami, zrealizujeme RUP 
vygenerovaním a zaúčtovaním dokladu. Ak sa v organizácii pracuje i s devízovou 
hlavnou knihou, prevody sa vykonajú v oboch hlavných knihách súčasne. 

 

16.  ZREALIZUJEME ROČNÉ PREVODY FÁZA 4. 

Z menu Uzávierky vyberieme voľbu Ročné účtovné prevody a ďalej zvolíme fázu 4. 
Touto operáciou sa vykoná uzatvorenie daňových účtov na účet 710xx. Opäť môžeme 
prevody realizovať priamymi automatickými úpravami v HK/HKD alebo vygenerovaním 
a zaúčtovaním dokladu k RUP. 
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17.  ZREALIZUJEME ROČNÉ PREVODY FÁZA 5. 

Tieto prevody realizujeme iba vtedy, ak sme v priebehu roka účtovali 
o vnútropodnikových nákladoch a výnosoch na účtoch 599 a 699. 
Z menu Uzávierky vyberieme voľbu Ročné účtovné prevody a ďalej zvolíme fázu 5. 
Touto operáciou sa vykoná uzatvorenie účtov vnútropodnikového účtovania na 
špeciálny účet 71099. Opäť môžeme prevody realizovať priamymi automatickými 
úpravami v HK/HKD alebo vygenerovaním a zaúčtovaním dokladu k RUP. Po tomto 
prevode musí byť zostatok účtu 71099 rovný nule, inak je potrebné nájsť chybu 
v účtovaní na účtoch 599 a 699, chybu opraviť a následne opraviť aj zostatok účtu 
71099. 
 

18.  ZREALIZUJEME ROČNÉ PREVODY FÁZA 6. 

Z menu Uzávierky vyberieme voľbu Ročné účtovné prevody a ďalej zvolíme fázu 6. 
Touto operáciou sa vykoná uzatvorenie primárnych účtov DPH na účet vnútorného 
zúčtovania DPH 343990 a uzatvorenie účtov základov DPH na technický súvzťažný účet 
799. Opäť môžeme prevody realizovať priamymi automatickými úpravami v HK/HKD 
alebo vygenerovaním a zaúčtovaním dokladu k RUP. 
 
Ak je potrebné v zmysle metodiky vykonať ďalšie prevody, ktoré sa nedali definovať 
tabuľkovo, zrealizujeme ich účtovným spôsobom formou jednoduchých alebo zložitých 
účtovných zápisov. 

 

19.  ZAPÍŠEME PREVODOVÝ MÔSTIK. 

Pre naplnenie prevodového môstika zvolíme voľby 
  Číselníky/kódovacie tabuľky/prevodový môstik/účty 
 
Táto časť prevodového môstika sa využije na zmenu účtov v Hlavnej knihe prípadne 
Devízovej hlavnej knihe a v súboroch saldokonta v procese uzatvorenia HK za „staré“ 
obdobie a otvorenia HK za „nové“ obdobie. Druhá časť - prevodový môstik stredísk - 
sa  využije iba na zmenu čísla strediska v hlavnej knihe a devízovej hlavnej knihe v tom 
istom procese. 
 
Príklad niektorých častí prevodového môstika pre rok 2017 je 

 
OPIS PREVODOVÉHO MÔSTIKA - ÚČTY 
=============================== 
Organizácia : DEMO-TEST 
Dátum tlače : 20.01.2020 23:05:23 
------------------------- 
PÔVODNÝ ÚČET NOVÝ ÚČET 
------------------------- 
71010        43110 
71020        43110 
------------------------- 
Vyhotovil : Test TEST 
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20.  UKONČÍME ROČNÉ SPRACOVANIE. 

 
 
Z menu Uzávierky zvolíme Ukončenie ročného spracovania.  V tejto operácii sa 
okrem bežných krokov vykoná i zmena  účtov (a stredísk) podľa zapísaného 
prevodového môstika.  Pred týmto prevodom sa vytlačí účtovný doklad o uzatvorení  
účtov hlavnej knihy na záverečný účet súvahový (702). Po vykonaní  všetkých 
uzávierkových činností (archivácia dát, kompresia súborov,...) sa program nastaví do 
obdobia Január 2020. Môžeme si vytlačiť obálku k ročnej závierke. Pozor ale, treba 
zadať rok 2019. 

 

21.  UPRAVÍME POČIATOČNÉ STAVY. 

Vo voľbe Vstup dát/Počiatočné stavy/PS Hlavnej knihy prekontrolujeme a prípadne 
zmeníme počiatočné stavy v Hlavnej knihe, Devízovej hlavnej knihe a saldokontách. Po 
správnom nastavení  počiatočných stavov v Hlavnej knihe môžeme vytlačiť otvárací 
doklad hlavnej knihy - zaúčtovanie počiatočných stavov. Túto  operáciu môžeme 
vykonať i vtedy, ak už sme zaúčtovali doklady bežného roka. Program automaticky 
opraví konečné zostatky účtov, na ktorých došlo ku zmene počiatočného stavu. Pri 
opravách počiatočných stavov program kontroluje bilančnú kontinuitu (vyváženosť  
počiatočnej súvahy). Na nevyváženosť upozorní, ale dovolí pracovať ďalej. V tomto 
režime vytlačíme i účtovný doklad  o zaúčtovaní počiatočných stavov účtov hlavnej 
knihy oproti účtu 701. Ak budeme využívať možnosť evidencie operácií  vo valutových 
pokladniach alebo na devízových účtoch, zapíšeme alebo prekontrolujeme počiatočné 
stavy príslušných účtov podľa jednotlivých cudzích mien v devízovej hlavnej knihe. 
 

22.  ZAÚČTUJEME PRIPRAVENÉ DÁVKY 

Vo voľbe Vstup dát/Import dávok zaúčtujeme dávky, ktoré boli automaticky pripravené 
v procese uzávierky. Spravidla pôjde o storno účtovných prípadov účtovaných v období 
2018/13 alebo o pripravené dávky preúčtovania zostatku časového rozlíšenia 
pripravené z účtovania predošlých období. 
 
 
Tým sú vykonané všetky kroky potrebné k prechodu z roka 2019 do roka 
2020 a môžeme začať riadne bežné účtovanie roka . 
 
Ak sa využívajú možnosti účtovania v paralelných účtovných obdobiach, je samozrejme 
možné účtovné prípady roka  2020 zaúčtovať i pred vykonaním vyššie uvedených 
operácií. 
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2.2.1  Technický postup ročnej uzávierky hospodárskeho roka 

Ak sa organizácia rozhodla, že jej hospodársky rok nebude zhodný s kalendárnym 
rokom, bude postup ročnej uzávierky takmer zhodný s predchádzajúcim popisom. 
Rozdielom bude iba to, že namiesto mesiaca december všade treba použiť posledný 
mesiac hospodárskeho roka a namiesto mesiaca január treba všade použiť prvý mesiac 
hospodárskeho roka. 

 
Technicky sa práca v hospodárskom roku navolí tak, že správne nastavíme hodnotu 
parametra PMHR – Prvý mesiac hospodárskeho roka. Program potom 

prechádza jednotlivými obdobiami tak, že ultimum a záver zaradí medzi posledný 
a prvý mesiac hospodárskeho roka. 
 
Príklad: parameter PMHR nastavíme na hodnotu 10 (prvý mesiac HR je október). 
Jednotlivé účtovné obdobia potom nasledujú po sebe takto: 
 ... 
 August 
 September 
 Ultimum 
 Záver 
 Október 
 November 
 ... 
Ročná uzávierka sa v tomto prípade robí v septembri a cez ultimum a záver sa prejde 
do októbra. 
 
Prechod z kalendárneho roka do hospodárskeho je potrebné formálne robiť tak, že 
riadne vedieme účtovníctvo až do mesiaca, ktorý bude posledným mesiacom pred 
prechodom do hospodárskeho roka. Zmeníme parameter PMHR a vykonáme uzávierku 
hospodárskeho roka. 
 
 
Príklad: prvým mesiacom hospodárskeho roka má byť október. 
Riadne vedieme účtovníctvo až do obdobia september. Po zaúčtovaní všetkých 
prípadov septembra zmeníme parameter PMHR na hodnotu 10 a podľa 
predchádzajúceho popisu vykonáme všetky kroky riadnej uzávierky v hospodárskom 
roku. Parameter PMHR už ďalej nemeníme. 
 

POZOR!!! 
Nikdy nemeňte parameter pre zmenu hospodárskeho roka 

v obdobiach Ultimum ani Záver. 

 
 
Ak prechod do hospodárskeho roka treba vykonať k inému ako prvému dňu mesiaca, 
je treba vzhľadom na podmienky prevádzky dohodnúť špeciálny režim prechodu. 
V takom prípade sa obráťte na našich konzultantov. 
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2.2.2  Technický postup mimoriadnej uzávierky 

Mimoriadnu uzávierku v programe UCT využijeme vtedy, ak dochádza k likvidácii firmy 
s priamym plným nástupcom, t.j. nová firma preberie do počiatočných stavov svojich 
účtov koncové stavy účtov starej firmy, ale začína s nulovými obratmi (akoby na 
začiatku roka), alebo firma vstupuje do likvidácie, alebo firma prechádza na účtovanie 
v hospodárskom roku (postup pre tento prípad už bol popísaný vyššie). 

 

Na realizáciu mimoriadnej uzávierky vykonáme nasledovné kroky (v príklade 
predpokladáme, že stará firma je rušená k 31.5. a nová vzniká k 1.6., resp. firma 
vstupuje k 1.6. do likvidácie): 

 

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

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

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

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

e) spustíme Ukončenie ročného spracovania; 

f) program nás upozorní na to, že sme v inom období ako  záver, a preto je možné 
vykonať iba mimoriadnu uzávierku.  Tá prebieha prakticky rovnako ako bežná 
ročná uzávierka, ale na záver program zostáva v tom istom období (jún) 
s vynulovanými ročnými i mesačnými obratmi. Zostatky účtov (konečné stavy) 
presunie program do počiatočných stavov. 

g) Ak dochádza k zmene formy alebo názvu organizácie, v režime 
Servis/Nástroje/Zmena licencie zadáme údaje nového inštalačného kľúča (názov 
novej organizácie i jej aktivačný a kontrolný kľúč). 

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

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

• vytlačíme všetky zostavy, ktoré by sme mohli potrebovať 

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

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

• vykonáme tretí krok ročných prevodov 

• spustíme Ukončenie ročného spracovania 

• ak by sme potrebovali niektoré údaje, ktoré sú za prechodový mesiac súčtom starej 
a novej organizácie, tie je možné získať iba „ručne“ (v programe nie je možné 
uchovávať a spracovávať dve rôzne sady údajov toho istého obdobia). 

Tým sme zabezpečili plný prechod do novej organizácie s prebratím počiatočných 
stavov z koncových stavov starej organizácie. Samozrejme bezo zmeny sú všetky 
číselníky. 
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2.3  DPH – Ročné vysporiadanie koeficientu 

Podľa zákona o DPH (222/2004 Z. z.) §50 ods.(4) a (5) je platiteľ, ktorý v priebehu roka 
používal koeficient, povinný vysporiadať jeho použitie v poslednom zdaňovacom období 
kalendárneho alebo hospodárskeho roka na ťarchu alebo v prospech štátneho rozpočtu, 
a to spôsobom uvedeným v zákone. Pre naplnenie tohto ustanovenia je potrebné využiť 
voľbu Výkaz DPH s ročným vysporiadaním koeficientu (Uzávierky / Tlač mesačných 
zostáv / Zostavy DPH). Táto možnosť sa využíva pre koncoročné vysporiadanie 
koeficientu, či už ide o účtovné obdobie: 
 

• december (ak účtovným obdobím je kalendárny rok) 
• posledný mesiac hospodárskeho roka (ak účtovným obdobím je hospodársky rok) 
• iný mesiac (ak organizácia prestáva byť platiteľom DPH) 

 
Po potvrdení voľby dostaneme príslušné priznanie k DPH (štvrťročné alebo mesačné) 
s ročným koeficientom  a dorovnaním odpočtu DPH za celý rok. Na jeho výpočet 
program využíva všetky údaje z archívu DPH (potrebuje všetky daňové priznania celého 
roka) a všetky záznamy v EDD (v evidencii daňových dokladov – potrebuje všetky 
záznamy za celý rok na výpočet  ročného koeficientu a na určenie všetkých dokladov 
patriacich do kategórie „C“). 

 

ODPORÚČANÝ POSTUP PRE KONTROLU ROČNÉHO VYSPORIADANIA 

KOEFICIENTU 

Celý proces ročného vysporiadania je značne zložitý a je závislý od správnosti veľkého 
množstva údajov. Napriek tomu, že program celé vysporiadanie vypočíta sám, 
odporúčame vykonať aspoň základnú kontrolu správnosti tohto výpočtu. K tomu nám 
poslúži nasledujúci postup: 
a) Vytlačíme Súpis zdaniteľných plnení – Typ odpočtu K, za obdobie 1-12/2017. 

Dostaneme všetky plnenia, ktoré sa krátili alebo sa mali krátiť koeficientom podľa 
aktuálneho zákona o DPH (222/2004 Z. z.). 

b) Vytlačíme Výkaz DPH s ročným vysporiadaním koeficientu za príslušné zdaňovacie 
obdobie – štvrťrok / mesiac (za december, posledný mesiac hospodárskeho roka, 
posledný mesiac pred zrušením registrácie). Na poslednej strane máme rozpísaný 
sumár za koeficientové  plnenia (daň na vstupe – kategória „C“), ročný koeficient 
zaokrúhlený na dve desatinné miesta nahor a rozdiel medzi nárokom na odpočítanie 
a skutočným odpočítaním zo zaevidovaných daňových priznaní samostatne podľa 
sadzieb dane 10 a 20%. 

c) Porovnáme sumu za všetky koeficientové plnenia zo Súpisu zdaniteľných plnení (bod 
1.) s Daňou celkom v skupine C - stĺpec Daň (na tretej strane ročného vysporiadania 
podľa bodu 2.). Hodnoty by sa mali rovnať.  

d) Hodnotu "koeficientových" plnení zo Súpisov zdaniteľných plnení vynásobíme ročným 
– dvojmiestnym koeficientom. Následne porovnáme s Daňou celkom v skupine C - 
stĺpec odpočítanie (na tretej strane ročného vysporiadania podľa bodu 2.). Hodnoty 
by sa mali rovnať. 

e) Zistíme doteraz odpočítanú daň z odovzdaných daňových priznaní a z predbežného 
priznania za 4.Q, resp. 12. mesiac, resp. posledný mesiac, a porovnáme s hodnotou 
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na tretej strane výkazu s ročným vysporiadaním koeficientu – Doteraz odpočítaná 
daň. Hodnoty by mali byť rovnaké. 

f) Rozdiel, ktorý dostaneme po odpočítaní súm nároku na odpočet  a skutočne doteraz 
odpočítanej dane – Ročné vysporiadanie odpočítania - je zahrnutá v riadkoch 20 a 21 
Výkazu DPH a na výkaze ju nie je možné priamo skontrolovať. Riadok 19 starého 
výkazu, ktorý od roku 2005 obsahoval iba ročné vysporiadanie koeficientu, v novom 
výkaze nemá svojho následníka. 

 
Pre správny výpočet ročného vysporiadania koeficientu musíme mať všetky výkazy roka 
2017 (aj opravné a dodatočné) uložené v archíve priznaní. 
 
Po uzávierke DPH si tí, ktorí používajú koeficient, nastavia parameter Spôsob 
predbežného použitia koeficientu na hodnotu A  X.XX podľa výsledku z ročného 
vysporiadania (x.xx je hodnota koeficientu zo všetkých plnení roka 2019 a platí pre rok 
2020 pre účely predbežného odpočítania dane). Priebežne kumulovaný výpočet (typ „B“) 
sa od roku 2005 už nepoužíva. Možnosť automatického nastavenia nového koeficientu 
ponúkne program po zostavení a podaní priznania k DPH s ročným vysporiadaním 
koeficientu. 
 
Príklad protokolu k ročnému vysporiadaniu koeficientu: 
 
 
            Riadne daňové priznanie  D P H  -  príloha k zostaveniu              

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

Organizácia    : DEMO-TEST                                         Strana:     2 

Obdobie        : December 2019                            Dátum tlače:19.01.2020 

                                                                       15:09:39 

 W: 92 

Výpočet ročného vysporiadania odpočítania dane za obdobie:201901-201912                      

                                                                                             

                                   Zákl.sadzba    odpočítanie    Zníž.sadzba    odpočítanie  

Daň celkom v skupine A                  512.56         512.56           0.00           0.00  

Daň celkom v skupine B                    0.00           0.00           0.00           0.00  

Daň celkom v skupine C                   80.00          80.00           0.00           0.00  

Daň celkom v skupine D                    0.00           0.00           0.00           0.00  

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

Celkový nárok na odpočítanie dane                      592.56                          0.00  

Doteraz odpočítaná daň                                 580.56                          0.00  

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

Ročné vysporiadanie odpočítania                         12.00                          0.00  

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

                                                                                             

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

201901 - 201912                                                                              

                                                                                             

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

s hodnotou             1.0000                                                                

                                                                                             

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

901R,902R,903R,904R,905R,906R,907R,908R,909R,910R,911R,912                                                                                

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

------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2.4  Zostavenie daňového priznania k DPPO 

 
Program UCT obsahuje robustnú podporu na zostavenie a podanie daňového priznania k dani 
z príjmov právnických osôb. Podpora má tieto súčasti: 

• úpravu definície DP vo väzbe na účtovné doklady 
• výpočet podkladov pre opravu základu pre nezaplatené vybrané náklady a výnosy 

• základný automatický výpočet riadkov DP 
• aktualizácia s interakciou s účtovnými dokladmi celého roka a s možnosťou tlače 

obsiahleho dokumentu preukazujúceho postup zostavenia DP 
• tlač DPPO v listinnej podobe 
• vygenerovanie XML s následným podaním cez eDane alebo portál FSSR 
• Zaúčtovanie vybraných riadkov z daňového priznania 
• Vytvorenie podkladov na úhradu dane 
• Tlač sprievodných dokumentov 

 
 
Pre zostavenie DP je potrebné nadefinovať previazanosť medzi účtovnými dokladmi 
a jednotlivými riadkami daňového priznania. Toto sa vykonáva v nastavení definície DP vo 
voľbe   

Číselníky / Kódovacie tabuľky / Daň z príjmov PO 
 
Vlastné zostavenie daňového priznania vrátane tlače a podania sa vykonáva vo voľbe 

Tlače / R-daň z príjmov PO 
 
 

DEFINÍCIA DAŇOVÉHO PRIZNANIA 

 
• Súčasťou distribučnej sady je základná definícia DPPO (obsahuje názvy riadkov, 

prepojenie do PDF/FDF a XML a základné zaúčtovanie) 
• Takmer všetky údaje sú nastavené ako údaje s priamym vstupom 
• Údaje, pri ktorých záväzná metodika určuje účtovanie, sú nastavené ako vypočítavané 

s uvedením príslušného účtu (napr. 513) 
• Tam, kde interná metodika účtovania umožní získanie údajov do jednotlivých riadkov 

priznania na základe účtu, druhu dokladu, ... , je možné toto do definície zapísať 
• Ku každému riadku , pri ktorom to má obsahový zmysel, je možné zadefinovať 

predkontáciu pre zaúčtovanie daňového priznania 
 
Aktualizácia obsahu definície DP sa vykonáva v tomto formulári: 
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Obsah jednotlivých riadkov sa určuje v dátovom okne 
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Pre jednotlivé typy obsahu sa potom zadávajú ešte ďalšie potrebné údaje (napr. pre súčtové 
riadky sa zadajú riadky, ktoré vstupujú do súčtu,...). Ak je to účelné, tak priamo v dátovom 
okne je aj popis, ako dané údaje vypĺňať. 



Ročné školenie 2020 Zostavenie daňového priznania 

 

24 

 Príklad dátového okna pre súčtový riadok: 
 

 
 
 
V distribučnej sade je kompletná definícia všetkých riadkov vrátane údajov potrebných na 
prepojenie do FDF súboru potrebného pre tlač DP vo formáte PDF a tiež do XML súboru 
potrebného na podanie priznania. Väčšina riadkov má nastavenie pre manuálny vstup, iba 
niektoré majú zadefinovanú väzbu na účtovné doklady (ak to umožňuje alebo prikazuje 
všeobecná metodika – napríklad údaj o daroch, ktoré sa musia účtovať na stanovenom účte). 
Všetky súčtové riadky sú preddefinované v súlade so všeobecne platnou definíciou daňového 
priznania. Celú túto definíciu nakopíruje do „živých“ dát inštalačný program. 
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Pre riadky, kde to má zmysel, môžeme zadať predkontáciu pre zaúčtovanie daného riadku. 
Táto sa zadáva priamo v okne definície daného riadku. 
 

 
 
Ak nepostačí jednoduchá predkontácia, je možné tlačidlom „Nastavenie predkontácie“ 
nastaviť pre každý účet aj ďalšie atribúty: stredisko, CTP a CKJ. 
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ZOSTAVENIE DAŇOVÉHO PRIZNANIA 

 
Zahŕňa všetky činnosti, ktoré sú potrebné pre finálne zostavenie a podanie daňového 
priznania. Sú sústredené v týchto voľbách: 
 

 
 
V jednotlivých voľbách sa vykonávajú tieto činnosti: 
 

Definícia výpočtu hodnôt DP 

V tejto voľbe sa aktualizuje tabuľka s definíciou DP rovnako, ako bolo popísané 
v predchádzajúcom odseku. Do volieb pre zostavenie DP je zaradená z dôvodu, aby všetky 
funkcie potrebné na zostavenie DP boli „po ruke“ na jednom mieste. 
 

Definícia tabuľky pre opravu základu dane 

V tejto voľbe sa aktualizuje tabuľka pre opravu základu dane, ktorá sa nachádza tiež 
v aktualizácii číselníkov. Do volieb pre zostavenie DP je zaradená z dôvodu, aby všetky 
funkcie potrebné na zostavenie DP boli „po ruke“ na jednom mieste. 
 

Oprava základu dane 

 
Touto voľbou sa určia hodnoty pre opravu základu dane pre tie prípady, kedy príslušné 
náklady / výnosy sú predmetom dane až po ich zaplatení. Výpočtom na základe tabuľky 
a následného dialógu sa určia 4 hodnoty pre opravu základu dane: 

• Neuhradené náklady – zvýšenie 
• Neuhradené výnosy – zníženie 
• Dodatočne uhradené náklady z minulých rokov – zníženie 
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• Dodatočne uhradené výnosy z minulých rokov – zvýšenie 
Vypočítané hodnoty sa priamo zapíšu do príslušných riadkov daňového priznania. 
 

Výpočet hodnôt DP 

 
Touto voľbou sa určia hodnoty v riadkoch, ktoré sú zadefinované ako  

• riadky s konštantnou hodnotu (napríklad riadok so sadzbou dane) 
• riadky, ktorých hodnoty sa vypočítali ako oprava základu dane 
• riadky, ktoré sa vypočítavajú z účtovných dokladov 

• súčtové riadky 
Ostatné riadky sa touto operáciou nulujú. Do niektorých riadkov sa nastavia hodnoty 
odvodené z iných zdrojov: z účtovného obdobia a nastavenia prvého mesiaca účtovného roka 
sa určia dátumy daňového obdobia, z parametrov k práci s DPH sa naplní, či je daňovník aj 
platiteľom DPH, ... 
 

Úprava vypočítaných hodnôt DP 

 
Je najdôležitejšou operáciou zostavenia DP. Umožňuje: 

• zapísať hodnoty do všetkých riadkov, ktoré je potrebné zadať manuálne 

• korigovať hodnoty v riadkoch, ktoré vznikli výpočtom 
• kedykoľvek prepočítať súčtové riadky 
• doplniť vlastný komentár ku každému riadku daňového priznania (okrem súčtových) 
• získať údaje pre vyplnenie riadkov priamou prácou s kompletnou sadou ročných 

účtovných dokladov, pričom je možné hľadať a vyberať doklady určením účtu, druhu 
dokladu, strediska, CTP,CKJ alebo textu účtovnej operácie alebo je možné doklady 
vyberať priamym určením („fajkaním“). Pri návrate do práce s údajmi DP program 
spočíta obraty vybraných dokladov a ponúkne túto hodnotu na priamy zápis do údajov 
aktuálneho riadku DP 

 
Aktualizácia údajov v DP sa vykonáva v nasledujúcom okne: 
 



Ročné školenie 2020 Zostavenie daňového priznania 

 

28 

 
 
Tento riadok (Tabuľka F riadok 2) má v definícii určené, že sa má vypočítať z obratov md-dal 
z dokladov účtovaných na účtoch triedy 5 okrem 599. Tento údaj môžeme manuálne opraviť 
(ak je na to dôvod) a dôvod opravy môžeme zapísať do poznámky. 
Tlačidlo „Prepočet riadku“ nanovo vypočíta hodnotu tohto riadku z účtovných dokladov 
podľa definície a vypočítanú hodnotu zapíše do hodnoty tohto riadku; do poznámky zapíše, 
že údaj vznikol automaticky a pridá použité parametre výpočtu. 
 
Tlačidlo „Doklady“ otvorí nové okno s dokladmi z celého účtovného roka. Ak riadok vynikol 
výpočtom, tak sa ihneď nastaví filter na výber dokladov, z ktorých sa hodnota má vypočítať. 
Následne môžeme filter upravovať a prípadne manuálne vybrať doklady mimo „formálnych“ 
kritérií „fajkaním“.  
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Práca s dokladmi sa vykonáva v nasledujúcom okne: 
 

 
 
Jednotlivé tlačidlá zodpovedajú bežnej práci v operatívne účtovných dokladov, pracuje sa 
však s kompletnou sadou ročných dokladov. V hornej časti formulára je možnosť zobraziť 
doklady podľa aktuálne nastaveného filtra alebo doklady, ktoré sú označené (zafajknuté). Pri 
prepínaní rôznych filtrov si program nastavené označenia pamätá a po prepnutí na 
zobrazenie označených dokladov zobrazí všetky označené bez ohľadu na aktuálnu hodnotu 
filtra. 
 
Tlačidlo „Tlač“ umožní vytvoriť tlačovú zostavu – súpis dokladov, ktoré tvoria podklad pre 
vyplnenie hodnoty aktuálneho riadku DP v tento forme: 
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Po stlačení tlačidla „Návrat“ program spočíta obraty z aktuálne zobrazených dokladov 
a hodnotu ponúkne na zápis do hodnoty aktuálneho riadka DP takto: 
 

 
 

Tlač poznámok k zostaveniu DP 

Táto voľba umožní tlač vlastných poznámok k jednotlivým riadkom do zostavy, ktorá môže 
tvoriť internú prílohu k zostaveniu DP. Zostava má nasledovný tvar: 
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Tlač daňového priznania 

Táto voľba umožní vytlačiť si daňové priznanie v listinnej podobe použitím PDF/FDF súboru, 
ktorý SW firmám dodáva FSSR. Tlač slúži iba na internú potrebu, nakoľko podanie je 
potrebné realizovať elektronickou cestou použitím XML súboru. 
 

Vytvorenie XML a podanie DP 

Táto voľba umožní vytvoriť XML súbor s údajmi daňového priznania v štruktúre podľa XSD 
definície zverejnenej na stránke FSSR v sekcii „Podklady pre tvorcov ekonomického SW“. 
Vlastné podanie je následne možné cez eDane alebo priamo cez portál FSSR. Výber spôsobu 
podania ako i možnosť dodatočnej editácie pripraveného XML súboru je v nasledujúcom 
formulári: 
 

 
 
V čase písania tohto materiálu nebolo možné overiť správnosť vytvoreného XML súboru, 
nakoľko na portáli FSSR ani v produkte eDane nebola k dispozícii možnosť podať DPPO za 
rok 2019. 
 
 

Zaúčtovanie daňovej povinnosti 

Táto voľba umožní na základe zapísanej predkontácie pripraviť účtovný doklad na 
zaúčtovanie daňového priznania a tento doklad je následne možné prezerať, upravovať 
a zaúčtovať. 
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Vytvorenie PP na úhradu dane z príjmov 

Táto voľba vytvorí príkaz na úhradu dane v rôznych formách:  
• Vytvorenie príkazu na úhradu do podsystému FIN 

• Zobrazenie QR kódu 
• Zobrazenie a tlač príkazu s QR kódom 
• Odoslanie QR kódu na mail 

Program pripraví správne symboly platby a správne predčíslie čísla bankového účtu na 
úhradu splatnej dane. 
 
 

Tlač sprievodnej dokumentácie 

V tejto voľbe môžeme vytlačiť rôzne sprievodné dokumenty, ktoré k spracovaniu DP 
potrebujeme. Ako príklad poslúži jediná distribuovaná zostava: Oznámenie o výške dane. 
Ďalšie dokumenty podľa vlastnej potreby a fantázie je možné si pripraviť v číselníkoch vo 
voľbe „Reporty / Sprievodná dokumentácia k DPPO“. 
Príklad oznámenia ...: 
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2.5  Zostavenie prílohy - poznámok 

V programe je možné pripraviť niektoré údaje do poznámok k ročnej závierke. 
Program umožňuje pripraviť prílohu samostatne pre Mikro účtovné jednotky a pre Ostatné 
účtovné jednotky. Každý variant má iný obsah pripravených dát. 
Program pripraví do príloh tieto údaje: 
 
Trvalé údaje a údaje spoločné pre Mikro ÚJ a Ostatné ÚJ 
program prevezme všetky trvalé údaje, ktoré boli zapísané pre vytvorenie prílohy za 
predchádzajúci rok. Ak tieto údaje program nenájde, použije údaje z parametrov. Všetky 
trvalé údaje, ktoré budú aktualizované, program odloží pre použitie do zostavovania 
poznámok za nasledujúci rok. Program prevezme z Hlavnej knihy a saldokont údaje 
o podsúvahových účtoch a základnom vekovom členení pohľadávok a záväzkov. 
 
Všetky ďalšie údaje sa v programe budú preberať pre zostavenie poznámok iba pre Ostatné 
(malé a veľké) ÚJ. 
Vybrané údaje zo súvahy a výsledovky za 2019 
Program priamo prevezme údaje z výkazov tak, ako boli vytlačené. 
 
Údaje o prehľade zmien vlastného imania 
Program priamo prevezme údaje z vybraných riadkov zo súvahy vytvorenej v ultime 
vykazovaného roka tak, ako boli vytlačené. 
 
Údaje o majetku 
Program pripraví údaje o majetku na základe údajov zo súvahy z ultima vykazovaného roka. 
 
Výkaz Cash flow 
Ak má spoločnosť povinnosť zostaviť aj výkaz Cash Flow a v priebehu roka využívala 
účtovanie s ADS v členení pre výkaz CF, tak program prevezme údaje z CF priamou metódou 
do súboru pre poznámky. 
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V programe je práca s poznámkami vo voľbe: 

Uzávierky / Tlačivá RUZ 

 

 
V súčasnosti sú pripravené poznámky pre Mikro účtovnú jednotku aj ostatné ÚJ.  
 
Základné možnosti pre prípravu údajov prílohy sú v tomto okne: 
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Príprava a aktualizácia údajov sa vykonáva v údajovom okne ... 
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Zozbierané údaje sa vyexportujú do prepracovaného EXCEL súboru na pohodlné doplnenie 
komentárov, korekcií, a pod. Počas ukladania dát môže aplikácia EXCEL zobraziť nasledujúce 
okno 
 

 
 
Toto okno však spravidla býva zobrazené v neviditeľnej oblasti monitora „za“ inými oknami 
aplikácií. Preto v prípade, že program dlho „nič nerobí“, preverte stláčaním klávesov 
ALT+TAB, či niekde v utajení nečaká toto okno na Vašu odpoveď – „Pokračovať“. Po 
úspešnom vytvorení poznámok sa tieto zobrazia ako EXCELovský dokument ... 
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Po doplnení komentárov a prípadnej korekcii niektorých hodnôt je možné poznámky 
„vytlačiť“ do dokumentu PDF, pričom sa „tlačia“ iba tie strany, ktoré majú obsahovú náplň, 
resp. neboli označené ako „skryté“. 
K práci s týmto EXCEL súborom je k dispozícii samostatná obsiahla príručka. 
 
Poznámky sa už nepodávajú samostatne ako samostatný výkaz, ale ako povinná príloha 
k výkazu „Účtovná závierka“. Preto pri voľbe „Podanie poznámok“ program aktivuje 
prepojenie na portál FSSR alebo program eDane s možnosťou podať výkaz „Účtovná 
závierka“ aj s prílohou alebo, ak výkaz ÚZ bol uložený ako „rozpracovaný“, tak k nemu iba 
poznámky priložiť. 
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 Výber spôsobu podania je nasledujúcom okne: 

 
 
Podanie cez portál aj cez eDane sa vykoná v dvoch krokoch: najprv sa podá výkaz „Účtovná 
závierka“, (ten už musí byť vytvorený v tlači účtovných výkazov) a následne sa k nemu priloží 
povinná príloha napr. v PDF formáte. 
 
Postup pre prípravu a podanie poznámok pre ostatné ÚJ je technicky zhodný, iba pri 
finalizácii EXCEL súboru je potrebné určiť, či sú to poznámky pre malú / Veľkú ÚJ v bunke 
CD1: 
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2.6  Zmeny v podsystéme UCT 

V tejto časti popíšeme stručne iba najdôležitejšie zmeny v PS UCT, ktoré boli zrealizované 
v roku 2019. Vzhľadom na relatívne malý počet zmien v legislatíve boli iniciované novelami 
zákona o DPH a najmä požiadavkami zo strany používateľov. 
 
 

2.6.1  Zmeny v spoločných číselníkoch a nastaveniach 

 
 
DPH od 2020/01 
 
V programe je podpora pre prácu s DPH od januára 2020. Podpora obsahuje nadefinovanie 
nových kódov pre obchodné transakcie typu CallOffStock: 

• CSP - premiestnenie,  

• CSS - zmena odberateľa (pôvodný),  
• CSN - zmena odberateľa (nový),  
• CSV - vrátenie.  

Nové kódy sú "evidenčné" - teda neobsahujú daň a slúžia na záznam skutočností, ktoré je 
potrebné uviesť v súhrnnom výkaze. Môžu sa vyskytnúť v akomkoľvek doklade, ktorý sa týka 
akejkoľvek transakcie typu "CallOffStock". 
 
 
SEPA - vlastné bank. Účty 
 
Rozsah údaja "Cesta pre vytvorenie KM" v číselníku vlastných bankových účtov je rozšírená 
na 128 znakov. Do číselníka vlastných bankových účtov bol doplnený nový údaj "Variant 
SEPA", do ktorého je možné zapísať údaj, ktorý variant SEPA sa má pri vytváraní príkazov k 
tomuto účtu použiť. Informácia sa využije pri vytváraní PP SEPA ako ponuka variantu. 
 
 
Aktualizovaný číselník SKB 
 
Číselník SKB v inštalačnej sade bol aktualizovaný podľa aktuálnych záznamov prevodníkov 
platobného styku v NBS a ČNB. Do aktuálnych dát sa môžu tieto aktualizované údaje 
preniesť tlačidlom "Iné" v číselníku SKB. 
 
 
Aktualizácia IČDPH 
 
Parameter AAICDPH pre určenie režimu automatickej aktualizácie číselníka IČDPH má novú 
možnosť označenú ako "1"-aktualizácia pri prvom štarte po 1. dni v mesiaci. Táto voľba je 
užitočná pre spracovateľov UCT v účtovných firmách, kde sa spravidla neúčtuje priebežne, 
takže tento režim aktualizácie IČDPH plne postačuje. 
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Nastavenie archívnych ID údajov firmy 
 
Vo voľbe "Servis / Špeciálne činnosti" je nová funkcia, ktorá umožňuje nastaviť pre 
(dočasné) spracovanie archívne identifikačné údaje organizácie. Program najprv zanalyzuje 
všetky archívne parametrické súbory a nájde všetky zmeny identifikačných údajov (názov, 
adresa, IČO, DIČ, .....). Následne ponúkne na výber prehľad vývoja týchto údajov a môžme 
si zvoliť, z ktorého obdobia chceme uvedené údaje nastaviť. S takto nastavenými údajmi je 
možné vytvoriť za archívne obdobia hlásenia, prehľady, výkazy alebo akékoľvek iné výstupy, 
ktoré budú obsahovať takto nastavené ID údaje. Pre obnovenie aktuálnych údajov je 
najlepšie ukončiť činnosť programu a program spustiť znova. Počas práce s nastavenými 
archívnymi ID údajmi je na pracovnej ploche výstražné okno, ktoré na daný stav upozorňuje. 
 
 
 

2.6.2  Vstupy dát 

 
Pokladničné doklady – kontrolné tlače 
Ak sa v pokladničných dokladoch vykonala oprava položky a následne sa zvolila tlač 
kontrolného opisu, tlač účtovania alebo tlač DPH, tak tieto operácie vytlačili iba údaje 
patriace poslednému opravovanému dokladu. Operácie boli upravené tak, aby sa vždy 
vytlačili dáta z celej dávky pokladničných dokladov. 
 
Očakávané KS pri importe dávok 
Pri importe dávok je v režime modifikácie importovaného dokladu nová možnosť: zobrazenie 
očakávaných KS (konečných stavov) účtov/stredísk, ktoré sa v importovanej dávke vyskytujú. 
V stĺpci PS sa vyskytujú aktuálne KS z aktuálnej HK aktuálneho účtovného obdobia, v 
obratoch MD a DAL sú obraty účtov v importovanej dávke a v stĺpci KS sú očakávané 
koncové stavy jednotlivých účtov. 
 
Úprava importovaných dát 
Okno úpravy dát importovaných dávok má nové možnosti: kedykoľvek je možné zobraziť si v 
samostatnom okne celý doklad prislúchajúci k aktívnemu riadku (toto je vhodnou pomôckou, 
ak je potreba opraviť chybné stredisko alebo zákazku - máme k dispozícii prehľad o všetkých 
ostatných záznamoch daného dokladu); nové tlačidlo "Kontroly" umožňuje vykonať formálne 
kontroly účtu, ADS, strediska, ... ešte počas prezerania dát importovanej dávky pred 
spustením zaúčtovania. 
 
 

2.6.3  Operatívne a tlačové výstupy 

 
HK bez mesačných obratov 
Pri tlači hlavnej knihy syntetickej a analytickej je pridaná možnosť tlače príslušnej HK bez 
mesačných obratov. V prípadoch, kedy nie je potreba pracovať s mesačnými obratmi, je 
takáto HK prehľadnejšia (napríklad pri ročnej závierke). V Exporte dát sa mesačné obraty 
exportujú vždy (teda bez ohľadu na nastavenie tlačenia mesačných obratov). 
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DPPO - zaúčtovanie a sprievodná dokumentácia 
 
V spracovaní daňového priznania k dani z príjmu PO je doplnená možnosť zaúčtovania 
daňového priznania (v definícii DP je možné určiť požadovanú predkontáciu pre ľubovoľný 
riadok DP; zaúčtovanie je realizované vo voľbách spracovania DP bežným spôsobom).  
Tiež je doplnená možnosť tlačiť "sprievodnú dokumentáciu" k zostaveniu DP (napr. 
oznámenie o výške dane, ...). Distribuovaná je jedna základná zostava, ale užívateľsky je 
možné nadefinovať si ľubovoľný počet zostáv / reportov, ktoré môžu tvoriť sprievodnú 
dokumentáciu k zostaveniu DP k DPPO.  
Pre väčšie pohodlie spracovania bolo vytvorenie zostavy "Oprava základu dane" prenesené 
do skupiny úloh pre prípravu DPPO. Súčasne došlo k priamemu prepojeniu výsledku opravy 
základu dane a procesu výpočtu hodnôt daňového priznania: teda údaje z opravy ZD sa 
automaticky prenesú na správne miesto do DPPO.  
Viac detailov je možné nájsť v kapitole k zostaveniu DPPO, na www.compeko.sk v časti 
"Podpora/FAQ" alebo v iných materiáloch z ročného školenia. 
 
 
DPH od 2020/01 
V programe je podpora pre prácu s DPH od januára 2020. Podpora obsahuje: 

• nové tlačivo priznania k DPH: 
o zmena je v riadku 1+2-pridaná je daňová povinnosť pri zrušení registrácie 
o zmenený je obsah riadku 18 (daňová povinnosť pri porušení podmienok 

uskladňovania tovaru na osobitných, colných a daňových skladoch) 
• zostavenie nového súhrnného výkazu platného od januára 2020: druhá strana 

obsahuje úplne novú druhú časť, ktorá obsahuje iba údaje týkajúce sa transakcií call-
off-stock 

• test obdobia pre podanie SV: obsahuje aj test povinnosti podať SV (testuje sa, či došlo 
k dodaniu tovaru alebo služieb, alebo čí boli uskutočnené transakcie v režime call-off-
stock). 

Viac detailov je v samostatnej kapitole k DPH. 
 

 

2.6.4  Uzávierky 

Tlač obálky pre účtovné závierky 
V programe v časti uzávierok je možnosť vytlačiť obálku pre uzávierku mesiaca, ultima alebo 
roka. Pri tlači je možné určiť, ktoré vybrané údaje budú na obálke, ako sa majú vypočítať a 
aký obsah uzávierky sa má na obálku vytlačiť (napr. stav pohľadávok, záväzkov, vybraných 
účtov, ...). Program si tieto údaje pamätá samostatne pre mesačné závierky, štvrťročné 
závierky, závierky ultima a závierky roka. Súčasťou obálky je vždy hlavná kniha účtovných 
tried. Pri tlači je možné určiť rok a mesiac, pre ktoré sa má obálka vytlačiť. Program ponúka 
aktuálne obdobie. 
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Príklad obálky mesačnej závierky: 
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Poznámky 2019 
V programe sú k dispozícii poznámky za rok 2019 pre MÚJ (mikro účtovné jednotky) aj 
ostatné ÚJ (malé aj veľké) v dvoch verziách: 1. je veľmi jednoduchá a predstavuje vlastne 
iba wordový resp. RTF text so základnou identifikáciou firmy a osnovou pre poznámky. 2. 
verzia sú poznámky EQUILIBRIUM (v EXCELi). Postup použitia je technicky zhodný s použitím 
poznámok za rok 2014, ktorý bol prezentovaný na ročnom školení 2015 a je možné ho nájsť 
na www.compeko.sk. Program pri napĺňaní EXCEL súboru naplní spoločné trvalé údaje, 
prevezme maximum údajov zo stavov a ročných obratov účtov HK, zo saldokonta naplní 
tabuľky vekovej štruktúry pohľadávok a záväzkov a z ročných dokladov extrahuje informáciu 
o rozdelení zisku resp. úhrade straty. V poznámkach sa programovo nenapĺňajú údaje výkazu 
CashFlow. Pre úspešné podanie je potrebné, aby už bol vyhotovený výkaz "Účtovná závierka" 
(v správnej verzii pre mikro ÚJ UZMÚJ resp. pre malú alebo veľkú ÚJ UZPOD) za obdobie 
2019/13. Podanie poznámok je možné iba spolu s účtovnou závierkou a je možné buď 
priamo cez portál FSSR alebo použitím produktu e-Dane. 
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3.  DPH V ROKU 2019 A OD 1.1.2020 

3.1  Všeobecné zmeny v zákone 

V zákone o DPH bolo v priebehu roka vykonaných niekoľko „procesných úprav“, ktoré sa 
týkajú zavedenia režimu call-off-stock pri intrakomunitárnom dodávaní tovaru, určenie miesta 
dodania pri reťazových transakciách, oslobodenie od dane v colnom sklade a osobitnom 
daňovom sklade, uplatnenie zníženej sadzby dane na vybrané druhy tovaru, registrácia zo 
zákona, registrácia zahraničnej osoby, bezodplatné dodanie drobného hmotného majetku, 
prenos daňovej povinnosti, zdaňovanie poukazov a mnoho ďalších. Väčšina z týchto úprav 
nemá vplyv na realizáciu zmien v programoch FENIX.  
 
Na niektoré z týchto zmien však upozorníme v nasledujúcom texte. 

 

3.2  Call-off-stock 

Je nový daňový režim pre intrakomunitárne dodávky zavedený ako povinná úprava 
vyplývajúca z aktualizácie smernice 112/ES. Podmienky pre uplatnenie tohto režimu sú 
stanovené v §8a, v §11a a §70 ods.4 zákona o DPH. Stručne sa dá režim call-off-stock 
popísať takto: 

• Režim call-off-stock má tieto základné pravidlá: 
 Tovar je odoslaný z tuzemska o IČŠ platiteľom 
 Tovar bude v IČŠ uskladnený 
 Tovar bude neskôr dodaný (vyskladnený) vopred známemu odberateľovi 

• Pravidlá pre zdanenie: 
 Zdaňuje sa až dodanie koncovému odberateľovi 
 Dodanie musí byť zrealizované do 12 mesiacov od ukončenia prepravy 
 Počas 12 mesiacov je možné zameniť odberateľa za iného odberateľa alebo tovar vrátiť 
späť do tuzemska 
 Odberateľ musí byť zdaniteľná osoba identifikovaná pre daň v IČŠ  

• Evidencia a vykazovanie 
 Dodávateľ je povinný viesť evidenciu o všetkých transakciách v režime call-off-stock v 
súlade s čl. 54a vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) 2018/1912 zo 4. decembra 2018, 
ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 282/2011, pokiaľ ide o určité oslobodenia od 
dane pri transakciách v rámci Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 311, 7. 12. 2018).  
 Vykázať premiestnenie, zmenu odberateľa, dodanie a vrátenie tovaru v SV (Súhrnnom 
výkaze) v jeho novej časti II, ktorá je určená výhradne pre vykazovanie transakcií v režime 
call-off-stock.  
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• Podpora COS v programoch FENIX 
 V číselníku DPH sú pre podporu transakcií COS nové kódy DPH: 
 CSP - pre premiestnenie tovaru v režime call-off-stock 
 CSV - pre vrátenie tovaru 
 CSS - pre zmenu budúceho odberateľa (pôvodný odberateľ) 
 CSN - pre zmenu budúceho odberateľa (nový odberateľ) 
 Všetky tieto kódy sú s nulovou sadzbou dane a hodnota "základu dane" je iba 
informatívna hodnota príslušnej transakcie (všetky tieto transakcie sa v Súhrnnom výkaze 
vykazujú bez hodnôt). 
 Použitie: 
Uvedené kódy DPH je možné použiť pri ľubovoľnom doklade, ktorý sa v súvislosti v 
realizáciou transakcie má účtovať (napr. prevodka medzi skladmi, faktúra za prepravu, 
faktúra za uskladnenie, ...). 
 Vykazovanie: 
 Program od obdobia 2020/01 použije nové tlačivo pre SV aj DP 
 Upravený je test obdobia pre podanie SV 
 

3.3  Úprava § 69  ods.12 f), g) 

 
Novelou zákona s účinnosťou od 1.1.2018 sa zrušil limit 5000 Eur, čo v praxi znamenalo, že 
predmetné dodávky sa majú realizovať režimom tuzemského prenosu daňovej povinnosti bez 
ohľadu na hodnotu dodávky.  
Novela zákona s účinnosťou od 1.1.2019 mení znenie predmetného ustanovenia zákona 
takto: 
 
f) dodanie tovarov patriacich do kapitol 10 a 12 Spoločného colného sadzobníka, ktoré nie sú 
bežne určené v nezmenenom stave na konečnú spotrebu okrem dodania tovarov, pri 
ktorom je vyhotovená zjednodušená faktúra podľa § 74 ods. 3 písm. a) alebo 
písm. b)  
 
g) dodanie tovarov patriacich do kapitoly 72 Spoločného colného sadzobníka a do položiek 
7301, 7308 a 7314 Spoločného colného sadzobníka, iných ako uvedených v písmene a) 
okrem dodania tovarov, pri ktorom je vyhotovená zjednodušená faktúra podľa § 
74 ods. 3 písm. a) alebo písm. b)  
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Táto úprava v praxi znamená, že od 1.1.2019 je opäť možné predávať uvedené komodity cez 
elektronickú registračnú pokladnicu (s daňou) a vtedy sa ustanovenie o prenose daňovej 
povinnosti neuplatní. 
Ak sa však predáva „na faktúru“, zostáva prenos daňovej povinnosti v platnosti a teda pri 
dodávkach tohto typu i naďalej môžu vznikať „kombinované“ faktúry. 
 
Úprava §74 ods.3 písm. b) sa podmienka rozšírila aj na predaj cez e-kasa klient, takže 
i v roku 2020 platí, že prenos daňovej povinnosti sa pri predaji „za hotové“ neuplatní. Pozor 
na limit 1000,00 / 1600,00 Eur. 
 

3.4  Zábezpeka na daň 

 
Celý §4c je s účinnosťou od 1.1.2019 zrušený. V prechodných ustanoveniach v §85kg ods. 2 
sa stanovuje, že nepoužitá časť zábezpeky mal byť vrátená daňovému subjektu do 
28.2.2019. 
 

3.5  Úprava odpočítanej dane 

 
V zákone je nový §54d, ktorým sa rozširuje okruh povinnej úpravy odpočítanej dane na 
všetok investičný majetok (v zmysle definície pre účely zákona o DPH v §54 ods. 2 písm. a), 
teda hnuteľné veci, ktorých obstarávacia cena bez dane alebo vlastné náklady sú 3 319,39 
eura a viac a ktorých doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok). Obdobie na úpravu 
odpočítanej dane je 5 rokov vrátane roka, v ktorom bol IM obstaraný. Vlastná technika 
výpočtu a uplatnenia úpravy je rovnaká, ako pri doterajšej úprave – uplatní sa v poslednom 
zdaňovacom období kalendárneho (hospodárskeho) roka, v ktorom došlo ku zmene účelu 
použitia podľa vzorca uvedeného v prílohe č.1 zákona o DPH.  
 

3.6  Zdaňovanie poukazov 

 
Ide o transpozíciu Európskej smernice v súvislosti s poukazmi. Účinnosť bola prechodnými 
ustanoveniami posunutá až na 1.10.2019. 
Definícia poukazu je v §9a. Spôsob zdaňovania závisí od druhu poukazu: 

• pri jednoúčelovom poukaze je predmetom dane prevod poukazu 
• pri viacúčelovom poukaze je predmetom dane až skutočné dodanie tovaru alebo 

služby 
V oblasti zdaňovania poukazov je príliš veľa otvorených otázok a príslušná legislatíva iba 
postupne vzniká.  
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4.  PODSYSTÉM   FIN 
 
V roku 2018 bolo v podsystéme FIN vykonaných množstvo drobných zmien najmä z dôvodu 
podpory nových požiadaviek z reálneho života a z dôvodu finalizácie prechodu na SEPA. 
Hlavné zmeny, ktoré boli v PS FIN, sú tieto:  
 

4.1  Zmeny v spoločných číselníkoch a nastaveniach 

 
DPH od 2020/01 
 
V programe je podpora pre prácu s DPH od januára 2020. Podpora obsahuje nadefinovanie 
nových kódov pre obchodné transakcie typu CallOffStock: 

• CSP - premiestnenie,  
• CSS - zmena odberateľa (pôvodný),  
• CSN - zmena odberateľa (nový),  

• CSV - vrátenie.  
Nové kódy sú "evidenčné" - teda neobsahujú daň a slúžia na záznam skutočností, ktoré je 
potrebné uviesť v súhrnnom výkaze. Môžu sa vyskytnúť v akomkoľvek doklade, ktorý sa týka 
akejkoľvek transakcie typu "CallOffStock". 
 
 
SEPA - vlastné bank. Účty 
 
Rozsah údaja "Cesta pre vytvorenie KM" v číselníku vlastných bankových účtov je rozšírená 
na 128 znakov. Do číselníka vlastných bankových účtov bol doplnený nový údaj "Variant 
SEPA", do ktorého je možné zapísať údaj, ktorý variant SEPA sa má pri vytváraní príkazov k 
tomuto účtu použiť. Informácia sa využije pri vytváraní PP SEPA ako ponuka variantu. 
 
 
Aktualizovaný číselník SKB 
 
Číselník SKB v inštalačnej sade bol aktualizovaný podľa aktuálnych záznamov prevodníkov 
platobného styku v NBS a ČNB. Do aktuálnych dát sa môžu tieto aktualizované údaje 
preniesť tlačidlom "Iné" v číselníku SKB. 
 
 
Aktualizácia IČDPH 
 
Parameter AAICDPH pre určenie režimu automatickej aktualizácie číselníka IČDPH má novú 
možnosť označenú ako "1"-aktualizácia pri prvom štarte po 1. dni v mesiaci. Táto voľba je 
užitočná pre spracovateľov UCT v účtovných firmách, kde sa spravidla neúčtuje priebežne, 
takže tento režim aktualizácie IČDPH plne postačuje. 
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Nastavenie archívnych ID údajov firmy 
 
Vo voľbe "Servis / Špeciálne činnosti" je nová funkcia, ktorá umožňuje nastaviť pre 
(dočasné) spracovanie archívne identifikačné údaje organizácie. Program najprv zanalyzuje 
všetky archívne parametrické súbory a nájde všetky zmeny identifikačných údajov (názov, 
adresa, IČO, DIČ, .....). Následne ponúkne na výber prehľad vývoja týchto údajov a môžme 
si zvoliť, z ktorého obdobia chceme uvedené údaje nastaviť. S takto nastavenými údajmi je 
možné vytvoriť za archívne obdobia hlásenia, prehľady, výkazy alebo akékoľvek iné výstupy, 
ktoré budú obsahovať takto nastavené ID údaje. Pre obnovenie aktuálnych údajov je 
najlepšie ukončiť činnosť programu a program spustiť znova. Počas práce s nastavenými 
archívnymi ID údajmi je na pracovnej ploche výstražné okno, ktoré na daný stav upozorňuje. 
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4.2  Došlé faktúry 

Zápis KDF - zrušenie informácie o zaúčtovaní 
 
V zápise KDF vo voľbe "Iné" je nová možnosť "Zrušenie informácie o zaúčtovaní". Táto 
služba umožní zrušiť informáciu o zaúčtovaní faktúry a teda "uvoľní" faktúru na ďalšiu 
editáciu. Táto nová možnosť sa využíva iba výnimočne v prípade potreby zmeny dôležitých 
účtovných údajov vo faktúre po jej zaúčtovaní. Po takejto zmene je potrebné opätovne 
faktúru, alebo celú skupinu faktúr znova zaúčtovať a manuálne doriešiť správnosť 
zaúčtovania (napr vylúčením pôvodnej dávky v UCT, ak už bola zaúčtovaná). Po takejto 
činnosti je užitočné skontrolovať správnosť zaúčtovania údajov napr. spustením kontroly 
externých väzieb. 
 
Šablóny pre LLF 
 
Pri zápise LLF je možné vytvoriť celý alebo časť likvidačného listu zo šablóny a to stlačením 
tlačidla "...zo šablóny". Na tom istom mieste je možné šablóny vytvárať a aktualizovať. Každá 
šablóna môže obsahovať neobmedzený počet riadkov, pričom v definícii riadku šablóny sa 
pre každý údaj uvádza, ako sa má určiť jeho hodnota v skutočnom LLF. Napríklad sumu je 
možné určiť ako násobok "čistej" hodnoty faktúry, ako konštanta alebo ako zostatok 
nerozúčtovanej sumy. Ak použijeme viac šablón, generované záznamy sa do LLF pridávajú. 
 
Príklad šablóny: 
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KDF-daňová: prenos DP 
 
Zostava "KDF daňová" je rozšírená o stĺpec údajov týkajúcich sa daňovej povinnosti z 
prenosu DP (tuzemského aj EÚ). V tejto zostave je tiež aktivovaná možnosť tlačiť údaje z 
rozpisu DPH (zadáva sa na druhej výberovej karte pre tlač tejto zostavy). Tieto údaje sa 
tlačia iba vtedy, ak nie je zvolený jednoduchý spôsob zápisu DPH (nastavuje sa v 
parametroch v skupine parametrov pre prácu s DPH). 
Príklad zostavy: 
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Tlač KDF - zviazané údaje 
 
Pri tlači KDF (Mesačná, Daňová a Všeobecná) je možné na druhej karte zadať požiadavku na 
tlač údajov ku každej faktúre zo saldokonta, archívneho saldokonta, záznamov DPH k DF, 
LLF, operatívnej evidencie úhrad DF a z položiek DF. Ku týmto zviazaným údajom je možné 
tlačiť samostatné záhlavia. 
 
Príklad zostavy: 
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4.3  Vyšlé faktúry 

Import VF z ISDOC 
 
V importe VF z formátu ISDOC boli vykonané ďalšie úpravy zamerané na lepšie spracovanie 
sekcií daňových a nedaňových záloh. Pre položky daňových záloh sa generujú samostatné 
záznamy v položke VF s textom "Záloha xxxxxxx", kde xxxxxx je variabilný symbol zálohy (ak 
je v ISDOC uvedený). 
 
 
Úhrada VF v hotovosti - podpora eKASA 
 
Do programu bola doplnená podpora projektu eKASA v prípade, ak sa požaduje komunikácia 
s fiškálnou tlačiarňou pre úhradu vyšlej faktúry hneď pri jej vystavení. Podpora je technicky 
naviazaná na riešenie eKASA od firmy VAROS, konkrétne na tlačiarne eFT4000 a eFT5000. 
Pre aktiváciu tejto služby je potrebné správne nataviť parametre v skupine "Hotovostný 
predaj". 
 

 
 
 
Informácia o odoslaní VF mailom 
 
V režime zápisu VF je zobrazovaný aj údaj o úspešnom odoslaní danej faktúry mailom. Pre 
takúto faktúru je stav faktúry podfarbený žltou farbou a v hornej časti okna sa zobrazí 
informácia o odoslaní danej faktúry mailom. Pri ukázaní myšou na tento údaj sa v bublinkovej 
nápovede zobrazia ďalšie detaily odoslania. 
 
 
Elektronické faktúry v PDF 
 
V programe je nová možnosť: vytvárať elektronické faktúry vo formáte PDF. Vytvorenie PDF 
si nevyžaduje inštaláciu žiadneho externého produktu, všetko potrebné je súčasťou 
distribučnej sady FENIX/FIN. Pri vytváraní tohto typu EVF je možné zadať požiadavku na 
zobrazenie po vytvorení prípadne následné odoslanie faktúry elektronickou cestou (na 
základe údajov príjemcu faktúry v číselníku COP). Formát faktúry v PDF je fixný, nie je možné 
ho užívateľsky meniť. Vytvorený PDF súbor spĺňa podmienky štandardu PDF/A-3b. 
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Elektronické faktúry - odoslanie cez web 
 
V program je možnosť pre všetky typy elektronických faktúr odoslať faktúru príjemcovi aj cez 
webový portál alebo službu. Príslušná URL pre portál odberateľa sa zadáva v údajoch 
príjemcu faktúry na záložke "Údaje VF". Meno súboru s faktúrou je uložené v schránke, a 
preto je možné pri práci s portálom odberateľa vložiť meno súboru pomocou kombinácie 
klávesov ctrl+v. 
 
 
Elektronické odosielanie VF 
 
Údaje potrebné pre odoslanie faktúr mailom alebo webovou službou je možné zapísať na 
viacerých miestach: v číselníku skupín VF a na záložke VF v číselníku COP (obchodných 
partnerov). Ak v číselníku COP je pre daného odberateľa uplatniteľná definícia údajov pre 
odoslanie mailom, tak sa definícia zo skupín VF nepoužije. 
Viac detailov o zadávaní definícií potrebných pre elektronické doručovanie je v prezentáciách 
z ročného školenia na www.compeko.sk. 
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5.  ZMENY V PODSYSTÉME MAJETOK 
 

 

5.1  Legislatívne zmeny v podsystéme 

(Zmeny s účinnosťou od 1.1.2020) 

 

 Reagujúc na vládou SR schválený "Akčný plán rozvoja elektromobility v Slovenskej 

republike" sa v ZDP zvýhodňuje odpisovanie elektromobilov. V § 26 ods. 1 ZDP v znení 

účinnom od 01.01.2020 sa dopĺňa nová odpisová skupina, a to odpisová skupina 0 s dobou 

odpisovania 2 roky. Do odpisovej skupiny patria podľa prílohy č. 1 ZDP v znení účinnom od 

01.01.2020 len osobné automobily, kód Klasifikácie produktov 29.10.2, ktoré majú v 

osvedčení o evidencii časť II v položke "18 P.3 Druh paliva/zdroj energie" uvedené 

- "BEV" alebo 

- "PHEV" v akejkoľvek kombinácii s iným druhom paliva alebo zdroja energie. 

(Pozn. : BEV = batériové elektrické vozidlá, PHEV = plug-in hybridné elektrické vozidlá) 

Zároveň sa vykonala úprava v položke 1-24 v odpisovej skupine 1 prílohy č. 1 ZDP v znení 

účinnom od 01.01.2020, ktorou sa z tejto položky odpisovej skupiny 1 vylučujú vyššie 

menované vozidlá patriace do odpisovej skupiny 0. 

 

 Nadväzujúc na túto zmenu sa v § 27 ods. 1 ZDP v znení účinnom od 01.01.2020 

dopĺňa spôsob výpočtu ročného odpisu pri rovnomernom odpisovaní osobných automobilov 

patriacich do odpisovej skupiny 0. Ročný odpis sa určí ako podiel vstupnej ceny a doby 

odpisovania 2 roky ustanovenej pre odpisovú skupinu 0. 

 

 Podľa § 52zza ods. 15 ZDP sa § 26 ods. 1, § 27 ods. 1 a príloha č. 1 v znení účinnom 

od 01.01.2020 prvýkrát použijú pri podaní daňového priznania po 31.12.2019. Pri zmene 

odpisovej skupiny, pri zmene doby odpisovania, ročnej odpisovej sadzby je daňovník povinný 

vykonať zmeny aj pri tom majetku, ktorý odpisoval podľa predpisu účinného do 31.12.2018, 

pričom už uplatnené odpisy sa spätne neupravujú. 

 

 Z dôvodu zníženia administratívnej náročnosti sa komplikovaný spôsob zaokrúhľovania 

daňových veličín a súvisiacich prepočtov mení a zavádza sa jednotný postup zaokrúhľovania. 
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V súlade s novelizovaným znením § 47 ZDP sa všetky prepočty podľa ZDP vykonajú s 

presnosťou na dve desatinné miesta, pričom druhá číslica za desatinnou čiarkou sa upraví 

podľa číslic, ktoré nasledujú po nej tak, že: 

- zaokrúhľovaná číslica, po ktorej nasleduje číslica menšia ako päť, zostáva bez zmeny, 

- zaokrúhľovaná číslica, po ktorej nasleduje číslica päť alebo číslica väčšia ako päť, sa 

zväčšuje o jednu. 

 

 Nadväzne na zmenu v zaokrúhľovaní vykonanú § 47 ZDP sa daňové odpisy nebudú 

zaokrúhľovať na celé eurá nahor, ale tiež sa budú zaokrúhľovať podľa § 47, t. j. 

matematicky. 

 

(Zmeny s účinnosťou od 1.1.2021 - informatívne) 

 

 Ustanovenie § 26 ods. 13 ZDP umožňuje daňovníkovi, ktorý je mikrodaňovníkom, pri 

hmotnom majetku zaradenom v odpisových skupinách 0 až 4, t. j. pri hmotnom majetku s 

dobou dopisovania 2, 4, 6, 8 alebo 12 rokov s výnimkou osobných automobilov, ktorých 

vstupná cena je 48 000 € a viac, uplatniť daňové odpisy najdlhšie počas doby odpisovania 

stanovenej pre príslušnú odpisovú skupinu, do ktorej je hmotný majetok zaradený, v 

daňovníkom určenej výške najviac do výšky vstupnej ceny. Rovnaký postup sa uplatní aj v 

prípade technického zhodnotenia plne odpísaného hmotného majetku vyššieho ako 1 700 €. 

Mikrodaňovník má teda možnosť uplatniť si daňové odpisy najviac počas počtu zdaňovacích 

období, ktoré zodpovedajú dobe odpisovania stanovenej pre príslušnú odpisovú skupinu, 

výška daňového odpisu v jednotlivých zdaňovacích obdobiach je na dobrovoľnom rozhodnutí 

mikrodaňovníka, pričom mikrodaňovník môže do daňových odpisov uplatniť vstupnú cenu, 

resp. vstupnú cenu zvýšenú o technické zhodnotenie majetku aj v jednom zdaňovacom 

období.  

 

 Zvýhodnený spôsob odpisovania použije daňovník, ktorý je: 

- právnickou osobou, na hmotný majetok zaradený do užívania v zdaňovacom období, v 

ktorom bol daňovník považovaný za mikrodaňovníka, 

- fyzickou osobou, na hmotný majetok zaradený do obchodného majetku v súvislosti s 

dosahovaním príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti v zdaňovacom 

období, v ktorom bol daňovník považovaný za mikrodaňovníka. 
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 Daňovník uplatňuje tento spôsob uplatňovania daňových odpisov aj v nasledujúcich 

zdaňovacích obdobiach, a to bez ohľadu na skutočnosť, či v týchto zdaňovacích obdobiach je 

alebo nie je mikrodaňovníkom. 

 

 Mikrodaňovník, ktorý bude uplatňovať zvýhodnený spôsob odpisovania podľa § 26 

ods. 13 ZDP nemá možnosť uplatniť prerušenie odpisovania. 

 

 Ak daňovník vyradí hmotný majetok, pri ktorom boli uplatnené odpisy podľa § 26 ods. 

13 ZDP pred uplynutím doby odpisovania, resp. predĺženej doby odpisovania, je povinný 

zvýšiť základ dane o kladný rozdiel medzi sumou už uplatnených odpisov do daňových 

výdavkov podľa § 26 ods. 13 ZDP a sumou odpisov, ktoré by boli vyčíslené podľa § 27 ZDP 

alebo § 28 ZDP (v prípade majetku zaradeného do odpisovej skupiny 2 alebo 3). 

  

V súlade s prechodným ustanovením § 52zzb ods. 3 ZDP sa príslušné ustanovenia v znení 

účinnom od 01. 01. 2021 použijú na hmotný majetok nadobudnutý najskôr 01. 01. 2021. 

 
 
 
 

5.2  Zmeny v podsystéme 

 

ZAOKRÚHLENIE VÝPOČTU ODPISOV 

V súlade s novelizovaným znením par. 47 ZDP, ktorý zavádza jednotný postup 

zaokrúhľovania daňových veličín, sa všetky prepočty vykonajú s presnosťou na dve desatinné 

miesta, pričom druhá číslica za desatinnou čiarkou sa upraví podľa číslic, ktoré nasledujú po 

nej tak, že: 

- zaokrúhľovaná číslica, po ktorej nasleduje číslica menšia ako pät, zostáva bez zmeny, 

- zaokrúhľovaná číslica, po ktorej nasleduje číslica pät alebo číslica väcšia ako pät, sa 

zväcšuje o jednu. 

Nadväzne na zmenu v zaokrúhľovaní vykonanú par. 47 ZDP bola v programe na výpočet 

odpisov zrealizovaná zmena, ktorá zabezpečuje že sa od 01.01.2020 daňové odpisy nebudú 

zaokrúhľovať na celé eurá nahor, ale tiež sa budú zaokrúhľovať podľa par. 47, t.j. 

matematicky. 
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ZOSTATKOVÁ CENA PRI PREDAJI MAJETKU 

Do podsystému MAJ bola doplnená programová podpora pre oblasť zostatkovej ceny pri 

predaji a likvidácii majetku (pre vybrané typy majetku na základe výnimky). Podrobný popis 

problematiky spolu s príkladmi nájdete na webovej stránke www.compeko.sk v časti 

"Podpora/FAQ" v okruhu "Ostatné podsystémy". Programová podpora pozostáva z viacerých 

úprav. Do distribučnej sady boli doplnené odpisové vzorce "2015901", "2015902", 

"2015911", "2015912" pre rovnomerné odpisovanie v 1. a 6. odpisovej skupine označené ako 

"výnimka". Doplnený bol aj druh pohybu "311-Predaj DMA (výnimka)" ako aj jeho 

predkontácie v kódovacích tabuľkách "021100", "022301". Pre potreby určenia zostatkovej 

ceny pri predaji a likvidácii majetku s výnimkou zaradeného do vybraných skupín je cieľom 

úprav výpočet odpisu v poslednom roku odpisovania tak, aby odpis nebol vždy rozložený na 

celý rok, ale v prípade nižšieho počtu mesiacov potrebných na jeho doodpisovania iba na 

tento počet mesiacov. Doplnené odpisové vzorce a doplnený druh pohybu je možné prevziať 

z inštalačnej sady v zodpovedajúcich číselníkoch pomocou služby "Iné". 

 

OPRÁVKY PRI VYRADENÍ KOMPONENTU SHV 

Pri vyradení komponentu SHV sa pomerná časť oprávok komponentu SHV vypočíta z hodnoty 

oprávok celku (DMA) na základe pomeru vstupnej ceny celku (DMA) a vstupnej ceny 

komponentu SHV. O prípadný zaokrúhľovací rozdiel sa korigujú oprávky pri časti SHV s 

najvyššou vstupnou cenou. Uvedený postup pri odpísanom majetku v niektorých prípadoch 

skorigoval už vypočítané hodnoty oprávok. Pre odpísaný majetok pri vyraďovaní komponentu 

SHV je preto vykonaná úprava, kde výška pomernej časti oprávok sa vždy rovná vstupnej 

cene komponentu. 

 

ČÍSELNÍKY 

Číselník "Doba odpisovania" je rozšírený o odpisovú skupinu "0" s dobou odpisovania 2 roky. 

 

Číselník "Odpisové skupiny" je pre odpisovú skupinu "0" rozšírený o záznam "001" - Len: 

osobné automobily, ktoré majú v osvedčení o evidencii časť II v položke "18 P.3 Druh 

paliva/zdroj energie" uvedené "BEV" alebo "PHEV" v akejkoľvek kombinácii s iným druhom 

paliva alebo zdroja energie. Zároveň je zmenený popis záznamu "124" - Osobné automobily 

okrem osobných automobilov, ktoré majú v osvedčení o evidencii časť II v položke "18 P.3 
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Druh paliva/zdroj energie" uvedené "BEV" alebo "PHEV" v akejkoľvek kombinácii s iným 

druhom paliva alebo zdroja energie. 

 

Číselníky "Odpisové vzorce účtovné" a "Odpisové vzorce daňové" sú rozšírené o odpisové 

vzorce pre odpisovanie majetku zaradeného do odpisovej skupiny "0" odpisovaného po dobu 

2 rokov ("2020101", "2020102", "2020901", "2020902") a k nim prislúchajúce párové 

odpisové vzorce ("202001", "202002"). 

 

INVENTÚRA DMA 

Inventúra DMA po útvaroch je rozšírená o nové funkcie. V procese vytvorenia / aktualizácie 

záložného súboru inventúry po zosnímaní čiarového kódu DMA je okrem záložného súboru 

inventúry za vybraný útvar v tvare DBF s menom "MJINV"+[m.pwid]+"_.dbf" vytváraný aj 

záložný súbor v tvare TXT s menom "MJINV"+[m.pwid]+"_.txt". Aktualizácia záložného 

súboru inventúry je riadená hodnotou parametra "CNTFND-Zosnímané a nájdené DMA". V 

prípade potreby je možné súbor prebiehajúcej inventúry za vybraný útvar obnoviť zo 

záložného textového súboru inventúry v novej položke menu "Prevzatie údajov zo záložného 

súboru inventúry". 

 

SYSTÉMOVÉ A PREVÁDZKOVÉ ZMENY 

Do programu bol doplnený parameter "Kontrola CKJ v číselníku pracovníkov". Parametrom sa 

pri aktualizácii kmeňového súboru alebo pri zápise dokladov zabezpečuje vzájomná kontrola 

väzieb položiek "Zodpovedná osoba" a "Zákazka". Ak chceme uvedenú väzbu realizovať 

korektne, musí byť zabezpečené v číselníku pracovníkov vyplnenie údaja "Zákazka". 

"A" - kontrola väzieb sa vykonáva 

"N" - kontrola väzieb sa nevykonáva 

Štandardná hodnota parametra je "N". 

 

Vo voľbe "Servis / Špeciálne činnosti" je nová funkcia, ktorá umožňuje nastaviť pre 

(dočasné) spracovanie archívne identifikačné údaje organizácie. Program najprv zanalyzuje 

všetky archívne parametrické súbory a nájde všetky zmeny identifikačných údajov (názov, 

adresa, IČO, DIČ, .....). Následne ponúkne na výber prehľad vývoja týchto údajov a môžme 

si zvoliť, z ktorého obdobia chceme uvedené údaje nastaviť. S takto nastavenými údajmi je 

možné vytvoriť za archívne obdobia tlačové zostavy, prehľady, výkazy alebo akékoľvek iné 

výstupy, ktoré budú obsahovať takto nastavené ID údaje. Pre obnovenie aktuálnych údajov 
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je najlepšie ukončiť činnosť programu a program spustiť znova. Počas práce s nastavenými 

archívnymi ID údajmi je na pracovnej ploche výstražné okno, ktoré na daný stav upozorňuje. 

V prípade prevzatia rozdielneho názvu organizácie z archívnych dát nie je možný zápis a 

potvrdenie dokladov, výpočet, storno a zrušenie odpisov. 

 

 

 

Zmena odpisových skupín 

doplnenie odpisovej skupiny „0“. 

 

A. PROGRAMOVÁ  PODPORA PRE DOPLNENIE ODPISOVEJ SKUPINY „0“ 

 Programová podpora pre doplnenie odpisovej skupiny "0" pozostáva z kódovacej 

tabuľky doby odpisovania a niekoľkých aktualizačných programov: 

 

1. KÓDOVACIA TABUĽKA DOBY ODPISOVANIA 

 V časti "Servis", "Špeciálne činnosti", "Prevod odpisových skupín 2020" sa nachádza 

"Kódovacia tabuľka doby odpisovania". V párovej definícii obsahuje pre odpisovú skupinu 

"Ostatný nezaradený majetok" v účtovnej a daňovej rovine odpisovania pôvodné kódy 

odpisovej skupiny "0" a zodpovedajúce aktuálne distribuované kódy odpisovej skupiny 

"ONM". Pridanie nového záznamu sa vykoná pomocou kombinácie kláves Ctrl+Y, zrušenie 

záznamu sa vykoná pomocou kombinácie kláves Ctrl+T, tlač opisu dát sa vykoná pomocou 

kombinácie kláves Ctrl+P. Obsahová kontrola vybraných číselníkov na základe kódovacej 

tabuľky sa vykoná pomocou kombinácie kláves Ctrl+K. V číselníkoch "Doba odpisovania", 

"Odpisové skupiny", "Odpisové vzorce účtovné" a " Odpisové vzorce daňové" vyhľadá a do 

tlačovej zostavy zaradí všetky záznamy, v ktorých sa nachádza v údaji pre dobu odpisovania 

hodnota "0" zodpovedajúca odpisovej skupine "Ostatný nezaradený majetok". 
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Tlačová zostava kontroly odpisovej skupiny "0": 

 

2. ZMENA HODNÔT V ČÍSELNÍKU „DOBA ODPISOVANIA“ 

 V časti "Servis", "Špeciálne činnosti", "Prevod odpisových skupín 2020" sa nachádza 

"Zmena hodnôt v číselníku 'Doba odpisovania'". Servisný program na základe definícií v 

číselníku "Kódovacia tabuľka doby odpisovania" nahradí v číselníku "Doba odpisovania" pre 

odpisovú skupinu "Ostatný nezaradený majetok" v účtovnej a v daňovej rovine pôvodné kódy 

odpisovej skupiny "0" aktuálnymi distribuovanými kódmi odpisovej skupiny "ONM".  

3. ZMENA HODNÔT V ČÍSELNÍKU „ODPISOVÉ SKUPINY“ 

 V časti "Servis", "Špeciálne činnosti", "Prevod odpisových skupín 2020" sa nachádza 

"Zmena hodnôt v číselníku 'Odpisové skupiny'". Servisný program na základe definícií v 

číselníku "Kódovacia tabuľka doby odpisovania" nahradí v číselníku "Odpisové skupiny" 

všetky výskyty pôvodných kódov odpisovej skupiny "0" aktuálnymi distribuovanými kódmi 

odpisovej skupiny "ONM". 
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4. ZMENA HODNÔT V ČÍSELNÍKU „ODPISOVÉ VZORCE ÚČTOVNÉ“ 

 V časti "Servis", "Špeciálne činnosti", "Prevod odpisových skupín 2020" sa nachádza 

"Zmena hodnôt v číselníku 'Odpisové vzorce účtovné'". Servisný program na základe definícií 

v číselníku "Kódovacia tabuľka doby odpisovania" nahradí v číselníku "Odpisové vzorce 

účtovné" všetky výskyty pôvodných kódov odpisovej skupiny "0" aktuálnymi distribuovanými 

kódmi odpisovej skupiny "ONM". 

 

5. ZMENA HODNÔT V ČÍSELNÍKU „ODPISOVÉ VZORCE DAŇOVÉ“ 

 V časti "Servis", "Špeciálne činnosti", "Prevod odpisových skupín 2020" sa nachádza 

"Zmena hodnôt v číselníku 'Odpisové vzorce daňové'". Servisný program na základe definícií v 

číselníku "Kódovacia tabuľka doby odpisovania" nahradí v číselníku "Odpisové vzorce daňové" 

všetky výskyty pôvodných kódov odpisovej skupiny "0" aktuálnymi distribuovanými kódmi 

odpisovej skupiny "ONM". 

 

B. POSTUP PRE DOPLNENIE ODPISOVEJ SKUPINY „0“ 

 Postup pre doplnenie odpisovej skupiny "0" pozostáva z niekoľkých na seba 

nadväzujúcich krokov, ktoré musia byť vykonané v presne uvedenom poradí: 

 

1. INŠTALÁCIA 

 Inštaláciu je potrebné vykonať ako prvú činnosť v období január 2020 ako 

neexpresnú. Počas inštalácie nastanú otázky:   

1. Môže sa aktualizovať zaokrúhlenie účtovných odpisov v číselníku "Odpisové skupiny"? 

2. Môže sa aktualizovať zaokrúhlenie daňových odpisov v číselníku "Odpisové skupiny"? 

 V prípade súhlasnej odpovede inštalačný program prepíše v číselníku "Odpisové 

skupiny" aktuálne hodnoty zaokrúhlenia účtovných a daňových odpisov hodnotami 

zaokrúhľovania účtovných a daňových odpisov z inštalačnej sady (distribuovaná hodnota 

"2"=na stotiny). 

2. ZMENA HODNÔT V ČÍSELNÍKU „DOBA ODPISOVANIA“ 

 Na základe definícií v číselníku "Kódovacia tabuľka doby odpisovania" sa nahradia v 

číselníku "Doba odpisovania" pre odpisovú skupinu "Ostatný nezaradený majetok" v účtovnej 
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a v daňovej rovine pôvodné kódy odpisovej skupiny "0" aktuálnymi distribuovanými kódmi 

odpisovej skupiny "ONM". Z uvedenej činnosti sa vytvorí protokol realizovaných zmien. 

3. ZMENA HODNÔT V ČÍSELNÍKU „ODPISOVÉ SKUPINY“ 

 Na základe definícií v číselníku "Kódovacia tabuľka doby odpisovania" nahradí v 

číselníku "Odpisové skupiny" všetky výskyty pôvodných kódov odpisovej skupiny "0" 

aktuálnymi distribuovanými kódmi odpisovej skupiny "ONM". Z uvedenej činnosti sa vytvorí 

protokol realizovaných zmien. 

 

4. ZMENA HODNÔT V ČÍSELNÍKU „ODPISOVÉ VZORCE ÚČTOVNÉ“ 

 Na základe definícií v číselníku "Kódovacia tabuľka doby odpisovania" nahradí v 

číselníku "Odpisové vzorce účtovné" všetky výskyty pôvodných kódov odpisovej skupiny "0" 

aktuálnymi distribuovanými kódmi odpisovej skupiny "ONM". Z uvedenej činnosti sa vytvorí 

protokol realizovaných zmien. 

 

5. ZMENA HODNÔT V ČÍSELNÍKU „ODPISOVÉ VZORCE DAŇOVÉ“ 

 Na základe definícií v číselníku "Kódovacia tabuľka doby odpisovania" nahradí v 

číselníku "Odpisové vzorce daňové" všetky výskyty pôvodných kódov odpisovej skupiny "0" 

aktuálnymi distribuovanými kódmi odpisovej skupiny "ONM". Z uvedenej činnosti sa vytvorí 

protokol realizovaných zmien. 
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6.  ZMENY V PODSYSTÉME ODBYT 
 

VSTUP DÁT 

 

Do programu bol do skupiny parametrov "Interné pre PS CPK" doplnený synchronizačný 

parameter pre proces potvrdenia dokladov (CREGPDOK). Pri začiatku potvrdenia dokladu sa 

do hodnoty tohoto parametra zapíše ID pracovníka, dátum a PC, z ktorého bolo spustené 

potvrdenie dokladu. Po skončení procesu potvrdenia dokladu sa hodnota parametra vymaže. 

V prípade, že je hodnota parametra neprázdna, žiaden užívateľ nemôže spustiť proces 

potvrdenia dokladu. V prípade havárie PC, siete,..., ak zostane parameter zapísaný a blokuje 

možnosť potvrdenia dokladu, je potrebné vymazať jeho hodnotu v servisných nástrojov 

(Servis / Nástroje / Zrušenie info. o procese potvrdenia). 

 

Zapísaný parameter pre proces potvrdenia dokladov (CREGPDOK), ktorý po havárii siete 

alebo PC blokuje možnosť potvrdenia dokladu, sa automaticky vymaže v prípade 

opakovaného potvrdenia dokladu s rovnakým ID pracovníka, dátumom a PC, z ktorého bolo 

spustené potvrdenie dokladu ktoré spôsobilo haváriu a zanechalo zapísanú hodnotu 

parametra. 

 

Storno príjmu na sklad vo FIFO metóde oceňovania zásob je upravené tak, aby aj v prípade 

viacerých príjmov s rôznou jednotkovou skladovou cenou v jeden deň bol pri aktualizácii 

údajov v súbore skladových podkariet dohľadaný záznam s jednotkovou skladovou cenou zo 

stornovaného príjmového dokladu. Protokol storna príjmu je rozšírený o identifikáciu 

aktualizovaného záznamu skladovej podkarty ako aj o zmeny v disponibilnom množstve a 

celkovej hodnote skladovej karty. 

ČÍSELNÍKY 

V distribučnej sade v časti "Kódovanie súborov EDIFACT" boli zmenené definície alias mena 

súboru pre dohľadanie údajov obchodného partnera z COD na COP. 

HOTOVOSTNÝ PREDAJ 

Do programu v časti "Hotovostný predaj" bola doplnená podpora projektu eKASA. 

Programová podpora je technicky naviazaná na riešenie eKASA od firmy VAROS, konkrétne 
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na tlačiarne eFT4000B a eFT5000B. Pre aktiváciu tejto služby je potrebné správne nastaviť 

hodnoty nasledujúcich parametrov v skupine "Hotovostný predaj": 

• Typ fiškálneho hardware:        eFT4000B alebo  eFT5000B 

• Počet a obsah riadkov bločku:  1 

• Zobrazenie sumy na displej:    N 

 V súčasnosti používaný fiškálny modul "FM4000" je použiteľný maximálne do 31.12.2019. 

Od tohoto dátumu je potrebné používať výhradne fiškálnu tlačiareň "eFT4000B" alebo 

"eFT5000B", ktoré vyhovujú novelizovaným požiadavkám zákona 289/2008. 

Základné zmeny, ktoré si vyžadujú používanie fiškálnej tlačiarne "eFT4000B", "eFT5000B": 

Fiskálne tlačiarne eFT4000B a eFT5000B a prevádzkové prostredie z pohľadu novely zákona 

289/2008 Z.z. musia byť  modifikované tak, aby boli splnené nasledujúce požiadavky: 

• Na každej prevádzke sa vyžaduje pripojenie na internet, miesta bez dostupnosti 

spojenia sa vybavujú individuálne 

• Termotlačiarne musia podporovať tlač QR-kódu cez riadiace sekvencie (staré verzie 

termotlačiarní to nepodporujú) 

• Ihličkové tlačiarne sa musia nahradiť termotlačiarňami, lebo nepodporujú tlač QR-

kódu 

• Fiskálna pamäť sa musí deaktivovať a nahradiť chráneným dátovým úložiskom 

(CHDU) s dostatočnou kapacitou 

• Do FT4000B sa nahrá nová verzia firmware podporujúca komunikáciu s CHDU 

• S FT4000B sa komunikuje pomocou tlačového manažéra, ktorý je certifikovaný 

spolu s CHDU 

• Požaduje sa podrobnejšie sledovanie položiek dokladov (vrátených úhrad, dôvodu 

priradenia nulovej sadzby DPH) 

 

V časti "Hotovostný predaj" za účelom zosúladenia nemenného poradia položiek nákupného 

bločku (Jedn. cena, Množstvo, Suma) s jeho hlavičkou bolo zmenené a tomuto stavu 

prispôsobené záhlavie nákupného bločku. 

VYŠLÉ FAKTÚRY 
 

 

Všetky distribuované formáty vyšlých faktúr boli doplnené o objekt na zobrazenie 

podpisového záznamu. Obrázok, ktorý sa má použiť ako podpisový záznam, je možné zadať 

alebo nájsť a vybrať vo voľbe "Servis / Nástroje / Podpisový záznam pre VF". 



Ročné školenie 2020 ODBYT 

 

65 

 

Do programu bola doplnená podpora projektu eKASA v prípade, ak sa požaduje komunikácia 

s fiškánou tlačiarňou pre úhradu vyšlej faktúry hneď pri jej vystavení. Podpora je technicky 

naviazaná na riešenie eKASA od firmy VAROS, konkrétne na tlačiarne eFT4000B a eFT5000B. 

Pre aktiváciu tejto služby je potrebné správne nastaviť parametre v skupine "Hotovostný 

predaj". 

 

 

Číselník obchodných partnerov je v časti "Údaje VF" rozšírený o možnosť zápisu variabilného 

symbolu a spôsobu kontroly variabilného symbolu pri zápise hlavičky vyšlých faktúr. V 

priamom zápise vyšlých faktúr, v programe "Predaj na faktúru" a v programe "Automatické 

vystavenie faktúr" je variabilný symbol definovaný v číselníku obchodných partnerov 

prenášaný do hlavičky vyšlých faktúr. V závislosti od nastavenia spôsobu kontroly je hodnota 

variabilného symbolu prenášaná priamo alebo na základe dialógového menu. 

 

V program je možnosť pre všetky typy elektronických faktúr odoslať faktúru príjemcovi aj cez 

webový portál alebo službu. Príslušná URL pre portál odberateľa sa zadáva v údajoch 

príjemcu faktúry na záložke "Údaje VF". Meno súboru s faktúrou je uložené v schránke, a 

preto je možné pri práci s portálom odberateľa vložiť meno súboru pomocou kombinácie 

kláves ctrl+v. 

 

V programe je nová možnosť: vytvárať elektronické faktúry vo formáte PDF. Vytvorenie PDF 

si nevyžaduje inštaláciu žiadneho externého produktu, všetko potrebné je súčasťou 

distribučnej sady FENIX/ODBYT. Pri vytváraní tohto typu EVF je možné zadať požiadavku na 

zobrazenie po vytvorení prípadne následné odoslanie faktúry elektronickou cestou (na 

základe údajov príjemcu faktúry v číselníku COP). Formát faktúry v PDF je fixný, nie je možné 

ho užívateľsky meniť. Vytvorený PDF súbor spĺňa podmienky štandardu PDF/A-3b. 

 

V režime zápisu VF je zobrazovaný aj údaj o úspešnom odoslaní danej faktúry mailom. Pre 

takúto faktúru je stav faktúry podfarbený žltou farbou a v hornej časti okna sa zobrazí 

informácia o odoslaní danej faktúry mailom. Pri ukázaní myšou na tento údaj sa v bublinkovej 

nápovede zobrazia ďalšie detaily odoslania. 

 

Údaje potrebné pre odoslanie faktúr mailom alebo webovou službou je možné zapísať na 

dvoch miestach: v číselníku skupín VF a na záložke VF v číselníku COP (obchodných 
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partnerov). Ak v číselníku COP je pre daného odberateľa uplatniteľná definícia údajov pre 

odoslanie mailom, tak sa definícia zo skupín VF nepoužije. 

SYSTÉMOVÉ A PREVÁDZKOVÉ ZMENY 

Vo voľbe "Servis / Špeciálne činnosti" je nová funkcia, ktorá umožňuje nastaviť pre 

(dočasné) spracovanie archívne identifikačné údaje organizácie. Program najprv zanalyzuje 

všetky archívne parametrické súbory a nájde všetky zmeny identifikačných údajov (názov, 

adresa, IČO, DIČ, .....). Následne ponúkne na výber prehľad vývoja týchto údajov a môžeme 

si zvoliť, z ktorého obdobia chceme uvedené údaje nastaviť. S takto nastavenými údajmi je 

možné vytvoriť za archívne obdobia tlačové zostavy, prehľady, výkazy alebo akékoľvek iné 

výstupy, ktoré budú obsahovať takto nastavené ID údaje. Pre obnovenie aktuálnych údajov 

je najlepšie ukončiť činnosť programu a program spustiť znova. Počas práce s nastavenými 

archívnymi ID údajmi je na pracovnej ploche výstražné okno, ktoré na daný stav upozorňuje. 

V prípade prevzatia rozdielneho názvu organizácie z archívnych dát nie je možný zápis 

prijatých a vydaných objednávok, príjmových a výdajových dokladov, predaj na faktúru, 

automatické vystavenie faktúr a hotovostný predaj. 

 

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

TLAČ POKLADNIČNÝCH DOKLADOV 

 

Do programu bol doplnený parameter "Dátum a čas tlače dokladu". Ak požadujeme pri tlačí 

pokladničného dokladu zobraziť dátum a čas tlače, nastavíme hodnotu parametra na "A". 

Nastavením parametra na hodnotu "N" sa dátum a čas tlače dokladu nezobrazuje. 

Štandardná hodnota je "N". 

 

SYSTÉMOVÉ A PREVÁDZKOVÉ ZMENY 

 

Vo voľbe "Servis / Špeciálne činnosti" je nová funkcia, ktorá umožňuje nastaviť pre 

(dočasné) spracovanie archívne identifikačné údaje organizácie. Program najprv zanalyzuje 

všetky archívne parametrické súbory a nájde všetky zmeny identifikačných údajov (názov, 

adresa, IČO, DIČ, .....). Následne ponúkne na výber prehľad vývoja týchto údajov a môžeme 

si zvoliť, z ktorého obdobia chceme uvedené údaje nastaviť. S takto nastavenými údajmi je 

možné vytvoriť za archívne obdobia tlačové zostavy, prehľady, výkazy alebo akékoľvek iné 

výstupy, ktoré budú obsahovať takto nastavené ID údaje. Pre obnovenie aktuálnych údajov 

je najlepšie ukončiť činnosť programu a program spustiť znova. Počas práce s nastavenými 

archívnymi ID údajmi je na pracovnej ploche výstražné okno, ktoré na daný stav upozorňuje. 

V prípade prevzatia rozdielneho názvu organizácie z archívnych dát nie je možný zápis a 

potvrdenie pokladničných dokladov. 

 

Číselník SKB v inštalačnej sade bol aktualizovaný podľa aktuálnych záznamov prevodníkov 

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

preniesť tlačidlom "Iné" v číselníku SKB. 
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