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Vážení používatelia, 
dostáva sa Vám do rúk program basic.sk - verzia 2.03.01, ktorá obsahuje: 
 
§ Legislatívna zmena zákona 222/2004 Z.z. o  DPH platná od 1.1.2007 
§ Tabuľky dane z príjmov na rok 2007 
§ Tabuľka mzdových konštánt platná na rok 2007 
§ Tlačové zostavy z evidencie miezd do Wordu 
§ Upravená konfigurácia programu 
§ Oprava vyúčtovania zálohových faktúr 
§ Nová XML schéma pre sociálnu poisťovňu 
§ Číselník typov faktúr 
§ Číselník položiek faktúr 
§ Číselník obchodníkov 
§ V časti Evidencia – Ostatné doplnená evidencia cenových ponúk 
§ Doplnený používateľský program na inventarizáciu zostatkov 
§ Zľavy na položkách faktúr – na položke vyšlej faktúry je možné definovať percentuálnu výšku zľavy. 

Program automaticky prepočíta korunovú hodnotu výšky zľavy.  
§ Finančné vzťahy s partnermi -  doplnené údaje v cudzej mene (CM) a variabilného symbolu (VS) 
§ Tlač upomienok v CM 
§ Tlač čísla dokladu na predfaktúre 
§ Oprava vyúčtovacích záloh z uzavretých minulých období  
§ Prepojenie kurzového lístku s peňažným denníkom, účtovým denníkom, pohľadávkami a záväzkami 

– pre prepojenie kurzového lístku je nutné v časti Číselníky / Kurzový lístok odštartovať službu 
Import, ktorá vykoná automaticky aktualizáciu kurzového lístka prostredníctvom internetu zo stránky 
NBS. 

§ V evidencii vyšlých faktúr sa zobrazuje príznak vytlačenia upomienky 
§ V evidencii DPH -  Služby -  doplnená funkcia "Vráť z histórie" -  umožní vrátiť údaje z histórie DPH a 

urobiť opätovne priznanie DPH. 
§ Zmena druhov dokladov v podvojnom účtovníctve 
§ Oprava dokladu v účtovom denníku vymaže pôvodný záznam zo súboru saldokonta a doplní nanovo  
§ Halierové vyrovnanie saldokonta 
§ Rozdelenie platieb v saldokonte 
§ Na tlači dokladov z PÚ doplnený VS 
§ Tlač vyšlých faktúr s rozúčtovaním 
§ Tlač likvidačného listu došlej faktúry 
§ Predkontačná tabuľka na zaúčtovanie miezd do účtového denníka 
§ Číselník položiek kalkulačného vzorca 
§ Evidencia – Cenové ponuky 
§ Zúčtovanie zálohových faktúr v PU 
§ V menu „Koniec“ je doplnená služba „Archivácia údajov“. Je funkčná v prípade, že je vybratá 

účtovná jednotka s poradovým číslom 01, t.j. budú archivované dáta všetkých účtovných jednotiek. 
 

Zmeny v legislatíve 
Zmena zákona 222/2004 Z.z. o DPH 

Národná rada SR na svojom zasadnutí 6.12.2006 schválila vládny návrh zákona, ktorý s 
účinnosťou od 1.1.2007 mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov.  

Oprava základu dane  
V súvislosti so zmenou, resp. znížením sadzby dane u vybraných druhov tovarov, upravuje novela 
zákona o DPH postup platiteľa pri oprave základu dane. Ak platiteľ dane pristúpi po 31.12.2006 
k oprave základu dane u tovaru, u ktorého od 1.1.2007 došlo k zníženiu sadzby dane, použije 
sadzbu dane platnú v čase dodania tovaru.  

Zavedenie zníženej sadzby dane 
Prijatou novelou zákona o DPH sa znižuje sadzba dane u výrobkov, ktoré sú uvedené v prílohe č. 7 
zákona o DPH z 19% na 10%.  

http://www.sofcom.sk
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Pretože sa neuvažuje s vyhlásením nového vzoru tlačiva daňového priznania, budú platitelia dane 
používať doteraz platný vzor tlačiva daňového priznania aj za zdaňovacie obdobia roku 2007.  

Zmena zákona o dani z príjmov 

V dôsledku novely zákona o dani z príjmov účinnou od 1.1.2007 dochádza k viacerým zmenám v 
zdaňovaní príjmov fyzických osôb. 

Oslobodenie vybraných druhov príjmov  
Spresnilo sa (nerozšírilo) oslobodenie vybraných druhov príjmov fyzických osôb do úhrnnej výšky 5-
násobku životného minima v zdaňovacom období. Doterajšie znenie § 9 ods. 1 písm. h) zákona o 
dani z príjmov spôsobovalo aplikačné problémy. „Rozdelenie“ tohto ustanovenia do 2 písmen však 
neznamená, že si daňovníci môžu uplatňovať toto oslobodenie 2-krát. Ak daňovník dosiahne 
v zdaňovacom období oba druhy príjmov, uplatní sa oslobodenie v úhrnnej výške 5-násobku sumy 
platného životného minima len raz .  

Platenie preddavkov na daň 
Preddavky na daň z týchto príjmov (okrem preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré 
zráža pri výplate, poukázaní alebo pri pripísaní zamestnancovi k dobru zamestnávateľ) platí 
daňovník, ktorého posledná známa daňová povinnosť presiahla 50 000 Sk. Prišlo takto 
k zjednoteniu uvedenej hranice s právnickými osobami.  

Nezdaniteľné časti základu dane - § 9, § 11  
Po prvýkrát za zdaňovacie obdobie roku 2007 sa bude výška nezdaniteľnej časti základu dane 
znižovať v nadväznosti na základ dane daňovníka. Východiskom je aj naďalej koeficient 19,2 
násobku životného minima platného k 1.1. bežného zdaňovacieho obdobia. V tejto súvislosti bola 
zavedená do zákona o dani z príjmov legislatívna skratka „platné životné minimum“. Novelou 
zákona boli ustanovené ďalšie konštanty, pomocou ktorých sa vypočíta znížená nezdaniteľná časť 
základu. Počet nezdaniteľných častí základu dane bol však zachovaný, rovnako aj suma 12 000 Sk 
ročne (na uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane zabezpečujúcich príjmy po 55 rokoch veku 
daňovníka).  

Nezdaniteľné časti základu dane naďalej sú:  
- na daňovníka, 
- na manželku (manžela) ak nemá vlastné príjmy,  
- príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, 
- finančné prostriedky na účelové sporenie a   
- poistné na životné poistenie - legislatívne sa spresnilo životné poistenie v nadväznosti na 
nezdaniteľnú časť základu dane, a to tak, že poistné plnenie môže nastať najskôr v roku, v ktorom 
daňovník dovŕši 55 rokov života [bod 1 novely - § 2 písm. v) zákona o dani z príjmov].  

Úprava § 11 zákona o dani z príjmov v nadväznosti na odlišný spôsob výpočtu nezdaniteľných časí 
základu dane na daňovníka a na manželku vyvolala legislatívne zmeny vo viacerých ustanoveniach, 
najmä v § 32 a nasl. zákona o dani z príjmov.  

K zmene prichádza aj v posudzovaní vlastného príjmu manželky, keď sa na účely uplatnenia 
nezdaniteľnej časti základu dane za vlastný príjem manželky považuje jej vlastný príjem, znížený 
o zaplatené poistné a príspevky (na zdravotné poistenie, na sociálne poistenie a zabezpečenie, 
starobné dôchodkové sporenie), ktoré bola povinná zaplatiť. Do vlastného príjmu manželky 
(manžela) sa na účely uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane aj naďalej nezapočítava daňový 
bonus a taxatívne uvedené príjmy (zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť, štátne sociálne dávky 
a štipendium sústavne sa pripravujúcim na budúce povolanie).  

Daňové priznanie fyzických osôb  
Do ustanovenia o lehotách na podávanie daňového priznania boli doplnené lehoty - 15 dní pred 
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uplynutím lehoty na podanie daňového priznania, ktoré si vyžiadali potreby praxe (§ 49 ods. 3, 4 
a 5).  

Spresnením § 32 ods. 1 zákona o dani z príjmov je jednoznačné, že lehota na podanie daňového 
priznania, ustanovená § 49 zákona o dani z príjmov, sa vzťahuje aj na daňovníka, ktorý podáva 
daňové priznanie, aj keď mu nevyplýva povinnosť daňové priznanie podať.  

Doplnením § 32 zákona o dani z príjmov novým odsekom 11 je zákonne ustanovené, že správca 
dane nebude postihovať daňovníka, ktorému bol priznaný starobný alebo iný dôchodok (§ 11 
zákona o dani z príjmov) spätne k začiatku predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia alebo 
k začiatku predchádzajúcich zdaňovacích období, a ktorý je povinný za toto zdaňovacie obdobie 
(tieto zdaňovacie obdobia) podať dodatočné daňové priznanie. Správca dane však nebude tohto 
daňovníka postihovať len v prípade, ak daňovník podá dodatočné daňové priznanie len z dôvodu 
spätného priznania dôchodku.  

Zaokrúhľovanie  
Novela zákona o dani z príjmov priniesla aj novelizáciu § 47, v ktorom, vzhľadom na používanie 
koeficientov, bolo potrebné ustanoviť zaokrúhľovanie aj sumy daňového bonusu a zníženej 
nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a na manželku (manžela).  

Daňový bonus  
Daňový bonus na vyživované dieťa sa bude oprávneným daňovníkom vyplácať aj v nasledujúcich 
zdaňovacích obdobiach. V roku 2007 sa však začne uplatňovať valorizačný koeficient, keď sa suma 
daňového bonusu bude zvyšovať rovnakým koeficientom a za rovnaké kalendárne mesiace, ako 
suma životného minima. V nadväznosti na uvedené, daňový bonus v roku 2007 sa bude mesačne 
uplatňovať vo výške 540 Sk (6 480 : 12 = 540, ako v roku 2006) až do kalendárneho mesiaca, od 
ktorého bude koeficientom zvýšená suma životného minima.  

Použitie podielu zaplatenej dane na osobitné účely 
Možnosť vyhlásenia použitia podielu zaplatenej dane na osobitné účely v zákone o dani z príjmov 
zostala. Novelou zákona sa zvýšila minimálna suma podielu zaplatenej dane pre fyzické osoby zo 
sumy 20 Sk na sumu najmenej 100 Sk.  

„Bonzácky paragraf“ 
Najneskôr do 30. januára 2007 je potrebné zaslať na daňový úrad oznámenie o platbách 
vyplatených fyzickým osobám za rok 2006. V programe môžete vytlačiť uvedenú zostavu cez 
Tlače/Tlač obsahu číselníkov/Prehľad partnerov/Platby fyzickým osobám 

Na koho sa vzťahuje?  
Zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných 
orgánov v znení neskorších predpisov v § 32 ods. 5 upravuje v praxi pomerne neobľúbenú povinnosť 
pre všetky fyzické osoby, ktoré majú príjmy z podnikateľskej alebo inej zárobkovej činnosti alebo 
z prenájmu, a ktoré v rámci tejto činnosti vyplatili fyzickým osobám nezdanené príjmy, oznámiť 
uskutočnenie týchto platieb vrátane DPH príslušnému správcovi dane. Teda daňovému úradu 
príslušnému podľa miesta trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorá nezdanenú platbu od 
podnikateľa prijala.  

Akej sumy sa týka a do kedy treba zaslať oznámenie?  
Zákon limituje vznik tejto oznamovacej povinnosti sumou presahujúcou 100 000 Sk za 
predchádzajúci rok. Ak teda fyzická osoba - podnikateľ vyplatí v priebehu roka inej fyzickej osobe 
v hotovosti viac ako 100 000 Sk bez toho, aby z vyplatenej sumy zrazila daň, je povinná zaslať 
správcovi dane oznámenie do 30 dní po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom platba bola 
vykonaná (do 30.1.2007 za rok 2006).  

Bezhotovostné úhrady  
Ak podnikateľ uskutočňuje platby bezhotovostným spôsobom na účet v banke, napriek tomu, že 
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sa jedná o platby, z ktorých nie je zrazená daň, oznamovacia povinnosť nevzniká a takto 
uskutočnené platby nemusí podnikateľ oznamovať správcovi dane, príslušnému podľa trvalého 
pobytu prijímateľa. Okrem toho zákon o správe daní nevyžaduje oznámenie tých platieb za 
nakúpený tovar alebo prijatú službu, ak fyzická osoba, ktorá ich prijala, eviduje tržby prijaté 
v hotovosti na elektronickej registračnej pokladnici s tlačiarňou.  

Spôsob splnenia oznamovacej povinnosti  
Pri plnení tejto osobitnej oznamovacej povinnosti platí zásada neformálnosti, čo znamená, že sa 
nevyžaduje podanie oznámenia na predpísanom tlačive. Pre účinné splnenie tejto povinnosti však 
zákon o správe daní od 1. januára 2005 vyžaduje uvedenie určitých v zákone vymenovaných 
náležitostí. Fyzická osoba - podnikateľ musí v oznámení uviesť okrem identifikačných údajov 
prijímateľa platby, adresy jeho trvalého pobytu a vyplatenej sumy aj daňové identifikačné číslo, ak 
prijímateľovi bolo pridelené. Ďalej sa v oznámení musí uviesť deň platby ako aj jej dôvod. Ak sa 
z vyplatenej sumy vykonávajú zrážky podľa osobitného predpisu, podnikateľ uvedie v oznámení aj 
výšku týchto zrážok. Napríklad podľa § 6 ods. 1 zákona č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch je 
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vypláca odmenu, povinná zraziť príjemcovi autorskej 
odmeny príspevok vo forme preddavku vo výške 2 % a zrazené sumy vyúčtovať a odviesť do 20. 
dňa nasledujúceho mesiaca príslušnému fondu.  

 

Zmeny a úpravy v programe 
1. Číselníky / Číselník pohybov DPH  
 

Zmena historických kódov 110 pre DPH na vstupe a 210 pre DPH na výstupe na aktuálne. 
Pri zadávaní dokladov používajte kódy 110 a 210 len pre položky vymedzené v novele zákona 
222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty 
 

2. Číselníky / Sadzba dane z príjmov 
Do mesačnej a ročnej tabuľky  sú doplnené hodnoty dane z príjmov o hodnoty platné na rok 2007. 

 
3. Číselníky / Tabuľka mzdových konštánt 

         Urobte aktualizáciu tabuľky mzdových konštánt. Pre rok 2007 platí uvedená tabuľka: 
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4. Evidencia / Zamestnanci – mzdy   
 

V evidencii sme doplnili možnosť tlače výstupných zostáv zobrazených na obrázku nižšie. 
Všetky tlačové zostavy sú vygenerované v programe Microsoft Word a preto je nutné mať pre ich 
použitie nainštalovanú uvedenú aplikáciu. 

Princíp spočíva v tom, že jednotlivé tlačové zostavy preberajú údaje z kmeňa zamestnanca 
a sú automaticky doplnené do preddefinovanej tlačovej zostavy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jednotlivé tlačové zostavy sú uložené v nasledujúcich distribučných súboroch: 
bps.doc   - brigádnická práca študenta 
dohoda.doc   - dohoda o vykonaní práce 
ELDP_zoznam.doc - zoznam evidenčných listov dôchodkového poistenia 
hm_zodp.doc  - hmotná zodpovednosť 
prac_zmluva.doc  - pracovná zmluva 
vyhlasenie.doc  - vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb (FO) 
vypoved_zav_por_pd.doc - výpoveď pre závažné porušenie pracovnej disciplíny 
zapocet.doc  - zápočtový list  
 

      Pri nástupe je možné vygenerovať Hmotnú zodpovednosť, Vyhlásenie na zdanenie príjmov FO! 
 

Pri výstupe sa generujú zostavy : Výpoveď pre závažné porušenie pracovnej disciplíny a Zápočtový                        
list – vo všetkých tlačivách je možné urobiť úpravy spĺňajúce požiadavky jednotlivých firiem. 
 
Distribučné súbory sú uložené v hlavnom adresári programu basic.sk príslušného účtovného obdobia, 
napr. C:\basic.sk\basic06. Pokiaľ by ste chceli používať vlastné tlačové zostavy, je nutné uložiť 
distribučný súbor s rovnakým názvom do adresára, kde sú uložené dáta pre príslušnú účtovnú jednotku, 
napr. C:\basic.sk\basic06\DBF. Túto zostavu potom môžete upraviť v programe Microsoft Word a bude 
používaná prednostne pred preddefinovanou zostavou.  
 
Dôležité!  
Polia, ktoré sú prenášané z kmeňových údajov sú vložené do poľa označeného „<<“ a „>>“. Pokiaľ toto 
pole zmažete, údaj z tabuľky sa nezobrazí. 
 
Podobne ako generujete Registračný list FO pri nástupe zamestnanca, môžete v tejto časti vygenerovať 
Oznámenie o poistencoch pri zmene platiteľa na verejné zdravotné poistenie! 
Pre správne vystavenie oznámenia je nutné dodržať tento postup: 
 

1. v časti číselníky / obchodní partneri  musí byť v kolónke VOJ vyplnený kód príslušnej zdravotnej 
poisťovne!!! 
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2. Tento kód je vyplnený aj v mzdových údajoch zamestnanca:  
 
 
 
 
 
 
 
3. Po označení zamestnanca , potvrdené klávesy T resp. ikony pre tlač a výbere Oznámenie 

o poistencoch pri zmene platiteľa na VZP sa vygenerujú v programe Acrobat Reader zostavy pre 
jednotlivé poisťovne. 

 
 
V Kmeňových údajoch zamestnanca je doplnené pole TYP ZAMESTNANCA. 

Kliknutím na ikonku  sa rozbalí  menu na výber typu pracovníka. 
 
Pri výbere sa následne v časti mzdové údaje automaticky predplnia nastavenia pre jednotlivé 
odvody. 
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V časti Tlače/ zamestnanci mzdy / Iné pribudlo Potvrdenie zamestnávateľa o zamestnancovi na 
účely uplatnenia nároku na nemocenskú dávku. 
Po výbere zamestnanca sa otvorí tabuľka, kde je potrebné zaevidovať údaje, ktorí  nie sú evidované 
v programe: 
 
 

• Do poľa č.2 uvediete dátum, kedy naposledy zamestnanec pracoval. 
• Do poľa č.3  sa uvádzajú posledné dve prerušenia povinného nemocenského poistenia 

http://www.sofcom.sk
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1) V zmysle § 26 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 439/2004 Z. z. zamestnancovi sa 
prerušuje povinné nemocenské poistenie v období, v ktorom 
a) čerpá pracovné voľno bez náhrady mzdy alebo čerpá služobné voľno bez nároku na plat alebo 

služobný    
  príjem, 

b) je dlhodobo uvoľnený z pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo zo služobného  
  pomeru na výkon verejnej funkcie, na výkon odborovej funkcie alebo na výkon funkcie člena   
  zamestnaneckej rady, ak sa mu neposkytuje náhrada mzdy, 

c) má neospravedlnenú neprítomnosť v práci, 
d) je vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody; to platí vo vzťahu k činnosti, z ktorej je 

povinne  
 nemocensky poistený a počas jej vykonávania bol vzatý do výkonu väzby alebo nastúpil výkon trestu  
 odňatia slobody, 

e) od 11. dňa potreby ošetrovania chorého dieťaťa, chorého manžela, chorej manželky, chorého rodiča,  
 chorého rodiča manžela (manželky) alebo starostlivosti o dieťa do 10 rokov veku do skončenia 
potreby  
 ošetrovania alebo starostlivosti. 

• Do poľa č.4 sa uvedie nárok na výplatu dôchodku a dátum, odkedy nárok vznikol 
• Do poľa č.5 uvediete doby, kedy zamestnanec v rozhodujúcom období 

                                   
V zmysle § 54 zákona č. 461/2003 Z. z. rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho 
základu je kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom vznikla dočasná pracovná 
neschopnosť, potreba ošetrovania alebo starostlivosti, v ktorom došlo k preradeniu zamestnankyne na 
inú prácu alebo v ktorom vznikol nárok na materské (ďalej len „dôvod na poskytnutie nemocenskej 
dávky"). 

• Do poľa č.6 uvediete dobu, kedy zamestnanec bol v období 52 týždňov pred vznikom dočasnej 
pracovnej neschopnosti, príp. v období od vzniku pracovného pomeru, ak pracovný pomer 
vznikol neskôr, dočasne práceneschopný v týchto obdobiach 

• Do poľa č.7 uvediete dobu, kedy zamestnanec vykonával základnú službu, náhradnú službu 
alebo zdokonaľovaciu službu v rámci vojenskej služby v ozbrojených silách alebo civilnú službu 

• Do poľa č.9 Vymeriavací základ, z ktorého by sa platilo poistné na nemocenské poistenie za 
kalendárny mesiac, v ktorom vznikol nárok na nemocenskú dávku v prípade, ak zamestnanec 
nemal  
v RO vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské poistenie alebo poistencovi 
vznikol nárok na nemocenskú dávku v deň vzniku nemocenského poistenia 

Podľa § 57 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. výška nemocenskej dávky sa určuje z pravdepodobného 
denného vymeriavacieho základu, ak poistenec nemal v rozhodujúcom období uvedenom v § 54 ods. 1 
a 2 vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské poistenie alebo poistencovi vznikol nárok 
na nemocenskú dávku v deň vzniku nemocenského poistenia. 
 
Po vyplnení príslušných polí sa generuje potvrdenie pre Sociálnu poisťovňu.  
 
5. Upravená konfigurácia programu 

- Usporiadané menu „Číselníky“ pre podvojné účtovníctvo 
- Zmena v konfigurácii programu 
 

V parametroch účtovnej jednotky – Základné parametre je možné zvoliť nasledovné nové 
parametre: 
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§ Vedenie evidencie ponúk – umožňuje evidenciu ponúk v časti „Číselníky – cenové 
ponuky“. Číselník je prepojený na číselník obchodníkov, ktorý môžete vyplniť v časti 
„Číselníky – Doplnkové číselníky – Obchodníci“. Na základe číselníka obchodníkov bude 
v budúcnosti možné generovať rôzne prehľady o zákazkách a tržbách podľa jednotlivých 
obchodníkov 

§ Vedenie typov pokladničných dokladov – umožňuje vedenie typov pokladničných 
dokladov v podvojnom účtovníctve v module Pokladňa, ktorý bude k dispozícii v prvom 
polroku roku 2007. 

§ Číslovanie pokladničných dokladov podľa typu dokladu – definuje, či bude používaný 
globálny číselný rad pokladničných dokladov alebo budú doklady číslované pre každý typ 
dokladu v príslušnom číselnom rade. 

§ Vedenie položiek faktúr podľa zákaziek – umožňuje vkladanie čísla zákazky do položky 
faktúry. 

§ Vedenie položiek faktúr podľa PKV – umožňuje vkladanie položky kalkulačného vzorca do 
položky faktúry. 

 
V parametroch účtovnej jednotky – Nastavenie fakturácie je možné zvoliť nasledovné nové 
parametre 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.sofcom.sk


                       Sprievodný list 
                                              Program: basic.sk                                                                                                                                 

Verzia:     2.03.01     
SofCom s.r.o., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01                                                                        www.sofcom.sk 

 

 
 
 Strana 10  

 
§ Vedenie typov vyšlých faktúr – umožňuje vedenie typov vyšlých faktúr, nadefinovaných 

v číselníku typov vyšlých faktúr. 
§ Číslovanie vyšlých faktúr podľa typu VF – definuje, či bude používaný globálny číselný 

rad vyšlých faktúr alebo budú doklady číslované pre každý typ faktúry v príslušnom číselnom 
rade. 

§ Vedenie typov došlých faktúr – umožňuje vedenie typov došlých faktúr, nadefinovaných 
v číselníku typov došlých faktúr. 

§ Číslovanie došlých faktúr podľa typu VF – definuje, či bude používaný globálny číselný 
rad došlých faktúr alebo budú doklady číslované pre každý typ faktúry v príslušnom 
číselnom rade. 

 
6. Číselníky / Číselník typov faktúr 

Číselník umožňuje definovanie typov vyšlých a došlých faktúr. Zároveň umožňuje rýchlejšie 
zaevidovať faktúry, nakoľko údaje vložené do číselníka sú automaticky preberané hlavičky 
faktúry.  

Všeobecné nastavenia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Označenie druhu faktúry – jedinečné číslo druhu faktúry.  
Názov – určuje slovný názov typu faktúry 
Druh dokladu – údaj určuje druh dokladu v podvojnom účtovníctve. Pre vyšlé faktúry musí 
začínať číslom 6, pre došlé faktúry číslom 5. 
Číslovanie od – do – definuje číselný rad typu faktúry. Rozsah číselného radu je od 0000000 – 
9999999. Podmienkou je, že počet cifier „od“ musí byť rovnaký ako počet cifier „do“. 
Typ dokladu – definuje typ dokladu, môžete vybrať jeden typ z uvedeného zoznamu 
Smerovanie – môžete vybrať jeden typ z uvedeného zoznamu 
Mena – definuje, v akej mene bude vystavovaný zvolený typ dokladu. Pri zadávaní dokladu 
môžete preddefinovaný typ zmeniť. 
MJ – množstevná jednotka meny typu faktúry 
Daňový doklad – prepínač, ktorý určuje, či daný typ faktúry je daňový doklad 
ETO – prepínač, ktorý určuje, či daný typ faktúry je určený na evidenciu trojstranného obchodu 
Sledovať podľa stredísk – prepínač, ktorý určuje, či daný typ faktúry bude sledovať podľa 
stredísk. Dostupný je len v prípade, ak je zapnutý parameter „ Vedenie evidencie podľa 
stredísk“. 
Sledovať podľa zákaziek – prepínač, ktorý určuje, či daný typ faktúry bude sledovať podľa 
zákaziek.  
Položka kalkulačného vzorca – prepínač, ktorý určuje, či daný typ faktúry bude sledovať ako 
položku kalkulačného vzorca. 
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Výstup do účtovníctva – prepínač, ktorý určuje, či daný typ faktúry bude prenášaný do 
účtovného denníka. 
Úvodný text faktúry – umožňuje nadefinovať tri riadky úvodného textu faktúry. V prípade, že 
nie sú vyplnené, prevezmú sa z globálnych parametrov programu. 
Konečný text faktúry – bude prevzatý z  globálnych parametrov programu. 
 

Predkontácie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Číslo bankového účtu – určuje, na ktorý  bankový účet bude požadovaná úhrada vyšlej faktúry.   
Špecifický symbol – určuje špecifický symbol vyšlej faktúry. 
Forma úhrady – určuje formu úhrady uvedeného typu vyšlej faktúry, môžete vybrať jeden typ 
z uvedeného zoznamu. 
Zaokrúhľovanie sumy vyšlej faktúry - môžete vybrať jeden typ z uvedeného zoznamu. 
Povaha plnenia DF – určuje, či sa jedná o tovar alebo službu u došlej faktúry. 
Má dať, Dal, Má dať DPH, ... určujú predkontácie účtov pre podvojné účtovníctvo. 
HS – určuje, na ktoré stredisko bude daný účet zaúčtovaný. 
 

7. Číselníky / Číselník položiek faktúr 
 
Číselník umožňuje definovať opakujúce sa položky vyšlých faktúr. Zároveň umožňuje rýchlejšie 
zaevidovať položky faktúry, nakoľko údaje vložené do číselníka sú automaticky preberané 
hlavičky faktúry.  
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Kód -  jedinečné označenie položky vyšlej faktúry v dĺžke troch znakov. Môže obsahovať číslice 
aj písmená. 
Povaha plnenia – môže nadobúdať hodnoty „T“ (tovar) alebo „S“ (služba). 
Názov  - názov položky faktúry v slovenskom jazyku. 
Stredisko - určuje, na ktoré stredisko bude daná položka zaevidovaná. 
Zákazka - určuje, na ktorú zákazku bude daná položka zaevidovaná. 
PKV – určuje položku kalkulačného vzorca. 
Názov po anglicky, nemecky, francúzsky – názvy položiek v príslušných jazykoch budú 
dostupné od nasledujúcej verzie programu. 
Merná jednotka – určuje mernú jednotku položky. 

 
8. Číselníky / Doplnkové číselníky / Obchodníci 

 
Číselník obchodníkov umožňuje evidenciu vlastných a externých obchodníkov. Je prepojený 
s evidenciou pohľadávok a evidenciou zákaziek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kód – definuje jedinečný kód obchodníka. Môže obsahovať číslice aj písmená. 
Príslušnosť – prepínač určuje, či sa jedná o vlastného alebo externého obchodníka. 
Por. číslo – poradové číslo obchodníka. 

 
9. Prehľady / saldokonto 

a. Halierové vyrovnanie 
Funkcia automaticky generuje interný doklad o halierovom vyrovnaní platby. Interný doklad 
je zapísaný do súboru saldokonta ako aj do účtového denníka. Parametre halierového 
vyrovnania nastavíte v časti Číselníky / Číselníky pre PU / Účtový rozvrh službou „Parametre 
HV“ pre účet, ktorý musí byť saldokontný 
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Hodnota výšky zaokrúhlenia – určuje, do akej hodnoty považujeme čiastku za halierové 
vyrovnanie 
Účet – definuje účet, na ktorý bude halierové vyúčtovanie zaúčtované 
HS – určuje stredisko, na ktoré je halierové vyrovnanie vykonané 
Zákazka – definuje zákazku, ku ktorej sa halierové vyrovnanie viaže  
 

  Po opätovnom odštartovaní párovania saldokonta, budú záznamy vypárované. 
Dôležité ! 
Párovacím kľúčom je variabilný symbol a sumy na strane Má Dať a Dal pre daný variabilný 
symbol. 
 

b. Rozdelenie platieb 
Funkcia umožňuje rozdelenie jednej platby za viac faktúr na čiastkové platby. Po rozdelení 
platby a opätovnom odštartovaní služby „Párovanie“ budú  záznamy na základe variabilného 
symbolu a čiastky automaticky vypárované. 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Číselníky / Číselníky pre PÚ / Položky kalkulačného vzorca (PKV) 
 

Číselník sa používa pre výpočet výsledných kalkulácií jednotlivých stredísk a pre údaje do 
analytickej karty. Číselník musí byť vyplnený, ak aspoň jeden analytický účet má v účtovom rozvrhu 
zadaný údaj "A" v položke "Sledovať podľa kalkulačného vzorca". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kód PKV – jedinečné 3 - miestne označenie PKV 
Názov –  označenie položky kalkulačného vzorca. 
Réžia - označenie pre danú položku. Môžete vybrať jeden typ z uvedeného zoznamu 
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11. Evidencia / Ostatná evidencia / Cenové ponuky 
Evidencia slúži na vytvorenie cenovej ponuky. Je previazaná na číselník partnerov a číselník 

obchodníkov. V budúcnosti bude previazaná so zákazkami, skladom a fakturáciou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Číslo ponuky – jedinečné 9-miestne číslo, označujúce ponuku 
Dátum zaevidovania – dátum vytvorenia ponuky 
Názov ponuky – skrátený popis ponuky 
Obchodník – kód obchodníka prepojený na číselník obchodníkov 
Partner – definuje partnera, pre ktorého je ponuka vytvorená 
Text – stlačením tlačidla sa zobrazí okno, do ktorého vpíšeme celkový text ponuky 
 
Výstupom je tlačová zostava, ktorú môžeme poslať zákazníkov faxom alebo poštou. 
 
 
 
Hot-line: 044 - 562 41 97 
   044 - 562 41 98 
 
 
 
       Kolektív tvorcov basic.sk 
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