
ÚČTOVNÍCTVO

Zmeny v programe 

v roku 2020



Niektoré zmeny boli popísané vo všeobecných zmenách 

alebo budú popísané v iných samostatných prezentáciách



Vstup dát

Scan dokladov k účtovným zápisom

• K účtovnému dokladu je možné pripojiť scan (obrázok, PDF, ...)

originálneho dokladu

• Doklad je viazaný na obdobie + druh dokladu + číslo dokladu

• Po zaúčtovaní je možné doklad vidieť v operatíve

• Umiestnenie: nový parameter „Cesta pre obrazy dokladov“

• Ak nie je vyplnený, tak možnosť pripojenia obrazov dokladov nie je aktivovaná
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Vstup dát

Možnosť pripojiť k účtovnému 

zápisu aj obraz dokladu sa 

aktivuje vyplnením tohto 

parametra



Toto je štandardná 

hodnota parametra



Zapíšeme faktúru, ku ktorej máme 

scan alebo elektronický doklad 

napr. v PDF



Tlačidlo „SCAN“ je 

aktivované





Vyberieme doklad, 

ktorý budeme účtovať



Doklad v JPG (alebo iný typ 

obrázka) sa ihneď zobrazí.

Obrázok môžeme posúvať 

potiahnutím alebo šípkami, 

zväčšovať kolieskom alebo 

tlačidlom, ....



...a samozrejme cele okno si 

môžeme premiestniť na miesto, 

kde „nezavadzia“.



Doklad potom účtujeme 

bežným spôsobom



Po zaúčtovaní sa k účtovnému 

dokladu dostaneme z operatívy



Stlačením tlačidla SCAN



Možnosť pripojiť k účtovnému 

zápisu aj obraz dokladu sa 

aktivuje vyplnením tohto 

parametra



Ale aj z operatívy Hlavnej knihy 

cez možnosť prezerania 

dokladov



Po výpise dokladov opäť 

použitím tlačidla SCAN



Ak je účtovný doklad 

súbor PDF



zobrazí sa pomocou 

Acrobat readera



...ktorý má veľa možností na 

manipuláciu s obrazom dokladu. 

Okno AR si tiež premiestnime tak, 

aby neprekážalo.



Vstup dát

SEPA – dátum pri spracovaní SEPA XML

Parameter „Dátum účtovnej operácie SEPA“ určí, či sa ako dátum

účtovnej operácie pri spracovaní výpisu SEPA má použiť

• dátum skutočnej transakcie alebo

• dátum zaúčtovania v bankovom systéme



Tu určíme, aký dátum sa 

použije ...





Vstup dát

Univerzálny import faktúr

Operácia „Import štandardného súboru faktúr“ umožňuje:

• Automatickú prípravu účtovného súboru a jeho zaúčtovanie

• Vlastné užívateľské nadefinovanie účtovania na základe

• Skupín faktúr

• Typov položiek faktúr

• Dáta musia byť vo všeobecnej štruktúre faktúr

• V dátach môžu byť uvedené strediská aj zákazky



Popis štruktúry nájdeme 

napríklad v FAQ



V tomto príspevku je aj popis 

štruktúry a obsahu súboru



Import faktúr je vo 

vstupoch ...



Pred spracovaním si 

môžeme zobraziť obsah 

vybraného súboru



...prípadne nastaviť 

spôsoby účtovania ...



Potom už stačí spustiť vlastné 

spracovanie



Po úspešnom importe si 

môžeme prezrieť obsah 

pripraveného súboru



...a následne môžeme nechať 

pripravený súbor zaúčtovať



Vlastné zaúčtovanie už beží 

štandardným spôsobom



Operatíva

• Účtovné doklady – nové tlačidlo pre „rovnaké sumy“

• HK - nové tlačidlo pre všetky doklady roka

• Kalkulácie - nové tlačidlo pre všetky doklady roka
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Operatíva dokladov

...na zobrazenie záznamov s 

rovnakou sumou (MD/Dal   +/-)



Operatíva dokladov

Tu opäť môžeme použiť 

všetky výberové tlačidlá ...



Operatíva HK

Môžeme si nechať zobraziť 

všetky doklady príslušného roku



Operatíva HK

I tu máme možnosť použiť 

vlastnosti operatívy dokladov



Operatíva kalkulácií

Môžeme si nechať zobraziť 

všetky doklady príslušného roku



Operatíva kalkulácií

I tu máme možnosť použiť 

vlastnosti operatívy dokladov



Tlačové výstupy

• Tabelárna HK

• Nový výkaz DPH a KVDPH
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Tabelárna hlavná kniha

Nová možnosť / forma 

tlače HK 



Tabelárna hlavná kniha

Definícia nám umožňuje 

nadefinovať si formu, obsah, 

stĺpce, ....



Tabelárna hlavná kniha

Príklad:

NaV za 12 mesiacov



Tabelárna hlavná kniha



Tabelárna hlavná kniha

Príklad:

NaV za 4 Q po strediskách



Tabelárna hlavná kniha



Tabelárna hlavná kniha

Vytvorenú definíciu vrátane 

možného exportu do EXCELu

si samozrejme môžeme uložiť



Uzávierky

Obálka uzávierky 

Obálka uzávierky je príjemným estetickým doplnkom dokonalo odvedenej

účtovníckej práce. Táto funkcia umožní vytlačiť obal uzávierky mesačnej,

štvrťročnej, uzávierky ultima aj záveru (celý rok).
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Možnosť tlače obálok je vo voľbe 

„Uzávierky“



Pred vlastnou tlačou 

môžeme upresniť, čo na 

obálke má byť.

Program si nastavenia 

pamätá.



Tu je príklad obálky



Uzávierky

Všetky uzávierky – prechod „cez“ rok

Táto voľba je rozšírená o možnosť zadať ľubovoľné obdobie "DO", teda je

umožnené vykonať naraz uzávierky i za niekoľko rokov vrátane

vykonania ročných úprav v HK s aplikáciu prevodového môstika účtov a

stredísk.

Do údaja "DO" sa zapisuje posledné obdobie, ktoré má byť zatvorené.

Predpokladom správneho uzatvorenia účtovných rokov je, že boli

vypočítané a zaúčtované všetky uzávierkové účtovné prípady vrátane

zaúčtovania ročných účtovných prevodov (minimálne v rozsahu

uzatvorenia účtov nákladov a výnosov).
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Požadujeme 

uzatvorenie dvoch rokov



Pred spustením sa 

vykonajú všetky 

formálne kontroly



V prípade uzatvárania 

viac rokov sa kontroluje 

aj uzatvorenie 5 a 6 na 

konci každého roka



Ak sú splnené všetky podmienky 

na vykonanie uzávierok, tak už iba 

nastavíme parametre uzávierok a 

celý proces môže bežať 



Poznámky 2020

V programe sú k dispozícii poznámky za rok 2020 pre MÚJ aj ostatné ÚJ.

Spôsob prípravy a použitia pre veľké ÚJ je rovnaký ako v

predchádzajúcom roku. Detailne bol popísaný v samostatnej prezentácii

na ročnom školení 2015.

Spôsob prípravy a použitia pre mikro a malé ÚJ je úplne prepracovaný

tak, aby sa všetky činnosti až po podanie vykonali v prostredí UCT bez

nutnosti mať nainštalovaný EXCEL.

Detailnejší popis je v samostatnej prezentácii na tomto ročnom školení.
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Poznámky k ÚZ

Pre rok 2020 sú poznámky pre 

Mikro a Malé ÚJ riešené 

novou technológiou



Poznámky k ÚZ

Príklad pre poznámky „Mikro“



Poznámky k ÚZ

Možnosť priameho vytvorenia 

PDF



Poznámky k ÚZ

A možnosť priameho podania 

poznámok (vrátane ÚZ alebo ako 

doplnenie do rozpracovaného podania)



Iné prevádzkové zmeny

Deaktivácia nepoužívaných účtov

Hromadná oprava SUD a DEN

Rušenie starých kópií dát

Od str. 42



Deaktivácia nepoužívaných účtov

V aktualizácii účtovného rozvrhu 

pri stlačení tlačidla „Iné“ ...



Deaktivácia nepoužívaných účtov

Program vykoná analýzu použitia účtov 

v požadovaných obdobiach a ponúkne 

...



Deaktivácia nepoužívaných účtov

Deaktivácia sa realizuje zapísaním 

obdobia platnosti ...



Hromadná úprava SUD a DEN

Ak z rôznych dôvodov potrebujeme 

hromadne opraviť všetky súbory SUD a 

DEN za viacero období



Rušenie starých kópií dát

Ak po rokoch chceme spraviť 

poriadok na diskoch ...



Rušenie starých kópií dát

Určíme obdobia, adresáre, ... A 

počkáme, čo nám program navrhne



Rušenie starých kópií dát

Program zanalyzuje dáta a 

navrhne po skupinách, ktoré 

sa môžu vymazať

Obsah skupín (konkrétne 

súbory) si môžeme prezrieť a 

výber upraviť



Rušenie starých kópií dát

Ak by to bolo potrebné a užitočné, 

môžeme sa pozrieť „do vnútra“ súboru



Rušenie starých kópií dát

Pred finálnym vymazaním dát 

ešte otázka pre istotu ...



Rušenie starých kópií dát

Zo zrušenia dát je 

vyhotovený protokol




