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Zmeny v programe v roku 2022



Vstup dát
TECHNICKÁ ÚPRAVA ZÁPISU PRÍJMU A VÝDAJA 

V programe bol upravený proces zápisu príjemok a výdajok tak, aby sa
znížila pravdepodobnosť kolízie viacerých procesov, ktoré zapisujú
približne v rovnakom čase doklady rovnakého druhu.

SPÔSOB GENEROVANIA ICD - NOVÝ PARAMETER 

v programe je nový parameter TI_ICD (Typ identifikátora pre ICD), ktorým sa
určí, či sa ICD (Interné číslo dokladu) generuje s využitím technickej premennej
ws_id (označujúcej interné označenie pracovnej stanice) alebo či sa použije
poradové číslo konta práve prihláseného pracovníka. V špeciálnych prípadoch
prevádzky zvýši nastavenie na druhý variant bezpečnosť prevádzky znížením
pravdepodobnosti vzniku kolíznych (rovnakých) ICD.



Týmto parametrom sa 

môže zvýšiť bezpečnosť 

prevádzky



V komplikovanejších 

sieťových prevádzkach 

doporučujeme 

nastavenie „P“



Vstup dát
INTRASTAT – ODOSLANIE 

Pre typ INTRASTAT hlásenia "Odoslanie" došlo zo strany FSSR ku zmene štruktúry
XML súboru: je doplnený o údaje krajina pôvodu a IČD partnera. Program na
generovanie XML súborov INTRASTAT bol v časti "Odoslanie" zmenený podľa
dostupných informácií.
Do údaja IČD vyberá prvý z vyplnených údajov partnera v tomto poradí:
• IČDPH
• DIČ
• IČO
• RČ

Ak je údaj "Krajina pôvodu" nevyplnený, program ho v XML súbore vyplní
hodnotou "SK".



Pri zápise faktúry 

môžeme vyplniť aj 

údaje pre 

INTRASTAT



V požadovaný termín

spracujeme všetky

záznamy pre

ITNRASTAT





Tu sú aj nové 

požadované údaje



Hlásenie typu 

„ODOSLANIE“ sa vytvorí v 

novej štruktúre



XML súbor určený na podanie 

hlásenia INTRASTA obsahuje 

dva nové údaje



Vstup dát
HOTOVOSTNÝ PREDAJ – ZAOKRÚHĽOVANIE 

Dňa 1.7.2022 nadobudla účinnosť novela zákona 18/1966 Z.z. o cenách, ktorou sa
obmedzil kolobeh mincí v nominálnej hodnote 1 cent a 2 centy. Na základe
uvedenej novely je potrebné každý nákup platený v hotovosti zaokrúhliť na
"najbližších 5 centov".
Jednoduchý princíp je však v reči zákonných ustanovení značne skomplikovaný a
to tak, že v konečnom dôsledku zaokrúhľovanie riešia zariadenia eKasa.
Hodnotu zaokrúhlenia však v zmysle platných predpisov NEPOSIELAJÚ do
štátneho servera. Jednotlivé typy zariadení eKasa sa líšia v tom, či zaokrúhľovanie
prijímajú od nadradeného softvéru (FT4000V a FT5000V s CHDÚ VAROS 5001)
alebo zaokrúhľovanie riešia autonómne (FT4000B a FT5000V s CHDÚ BOWA).
Preto pre správnosť zaúčtovania celkových tržieb bolo potrebné zrealizovať v
hotovostnom predaji úpravu, ktorá si v zmysle platnej legislatívy nákup hradený
hotovostne zaokrúhli a k nákupu vygeneruje potrebnú položku zaokrúhlenia. Tá sa
v zmysle usmernenia finančnej správy má zaúčtovať na účty 548 alebo 648.
Detaily riešenia sú popísané na



Vstup dát
HOTOVOSTNÝ PREDAJ – ZAOKRÚHĽOVANIE 

Detaily riešenia sú popísané na webovej stránke compeko.sk v hlavných témach
a/alebo v novinkách.
Uvedená úprava môže byť nainštalovaná kedykoľvek od jej zverejnenia a aktivuje
sa až 1.7.2022. Dôležité však je, objednať si potrebnú aktualizáciu zariadenia
eKasa pre splnenie zákonných podmienok. Toto rieši servisné pracovisko k
zariadeniam eKasa (Varos).
Posledný predĺžený termín na splnenie si tejto povinnosti je 31.1.2023.



Pre aktiváciu zaokrúhľovania 

podľa zákona je potrebné 

určiť typ používaného eKasa

systému



Pre zápis hodnoty 

zaokrúhlenia do pohybového 

súboru je potrebné v 

parametroch uviesť kódy pre 

zaokrúhlenie + a -



Parameter „Používať 

poznámky v položke VF“ musí 

mať hodnotu „A“



Cena nákupu je 

„nezaokrúhlená“, 

upraví sa podľa typu 

platby



Ak sa má nákup zaplatiť v 

hotovosti, tak sa zaokrúhli



Ak sa zvolí platba kartou, 

nákup sa nezaokrúhľuje



Pri úhrade v hotovosti sa príslušný 

výdajový doklad vygeneruje aj s 

položkou zaokrúhlenia
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