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Vážený zákazník, 
update programu basic.sk 2.06.06 obsahuje nasledovné zmeny: 
 

1. Služby – Konfigurácia programu – Parametre programu – Parametre účtovnej jednotky – 
Základné parametre. 

 
Základné parametre boli rozšírené o zaškrtávacie políčko „Používať pečiatku na mzdových dokladoch (len 
formát JPG a BMP!)“. Po označení tohto políčka sa bude na mzdových dokladoch tlačiť obrázok pečiatky, 
ktorý je vybratý v riadku pod zaškrtávacím políčkom. 
Ide o nasledujúce mzdové doklady:  

• RLFO 
• ELDP 
• Oznámenie platiteľa poistného o zmene platiteľa poistného na verejné 

zdravotné poistenie 
• Ročné zúčtovanie preddavkov na daň 
• Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti 
• Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie 
• Mesačný výkaz poistného a príspevkov SP 
• Potvrdenie zamestnávateľa o zamestnancovi na účely uplatnenia 

nároku na nemocenskú dávku 
• Potvrdenie o výške príjmu zamestnanca 
• Potvrdenie o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, ... 
• Potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku 

v nezamestnanosti 
• Evidencia zdravotného poistenia 
• Potvrdenie o príjme na účely uplatnenia nezdaniteľnej časti základu 

dane. 
 

2. Služby – Konfigurácia programu – Parametre programu – Parametre účtovnej jednotky – 
Nastavenie Zamestnanci – mzdy. 

 
Parameter „Na prevodnom príkaze z miezd uvádzať“ bol premenovaný na „Variabilný symbol pre výplatu 
miezd“ a rozšírený o možnosť voľby osobného čísla zamestnanca, ktoré sa naplní do variabilného symbolu 
pri generovaní prevodných príkazov z miezd. 

 
3. Evidencia - Zamestnanci - mzdy – Tlačové zostavy – Dohoda o zmene pracovných 

podmienok. 
 
Tlačové formuláre boli doplnené o možnosť tlače dohody o zmene pracovných podmienok (dodatok 
k pracovnej zmluve). 
 

4. Evidencia - Zamestnanci - mzdy – Ročné zúčtovanie dane – Potvrdenie o zaplatení dane 
z príjmov zo závislej činnosti. 

 
Tlač potvrdenia bola rozšírená o možnosť vyplniť údaje priamo v programe. Na to slúži obrazovka, ktorá sa 
zobrazí pred tlačou potvrdenia. 
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5. Evidencia - Zamestnanci - mzdy – Výpočet. 
 
Ak bolo pre zamestnanca vykonané ročné zúčtovanie zdravotného poistenia, program pri vstupe do 
výpočtu mzdy zobrazí otázku, či sa má výsledok RZZP zahrnúť do výpočtu. Ak používateľ potvrdí zahrnutie 
výsledkov RZZP do výpočtu, suma preplatku alebo nedoplatku sa presunie do príslušného poľa výpočtu. 
Ak používateľ zamietne zahrnutie sumy do výpočtu, oznam sa zobrazí aj v nasledujúcom mesiaci až pokiaľ 
nebude výsledok RZZP vo výpočte započítaný. 
 

 
  
 

6. Tlače – Zamestnanci – mzdy – Iné – Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch. 
 
Do programu bolo zapracované nové tlačivo Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň, ... . 
Základné zobrazenie bolo rozšírené o stĺpec „Suma rozdielu ZP“. 
Obrazovka pre samotné vyplnenie prehľadu bola rozšírená o tretiu stranu, na ktorú sa presunuli žiadosti 
o poukázanie sumy rozdielu daňového bonusu a sumy rozdielu zamestnaneckej prémie. Pri vypĺňaní 
prehľadu sa môžu vypĺňať všetky položky, okrem položiek súčtových. Ak je niektorá súčtová položka 
zobrazená červenou farbou, jej hodnota je nesprávna a takto vyplnený prehľad sa nedá zapísať a vytlačiť.  
   
 

7.   Evidencia – Ostatná evidencia – Objednávky vyšlé 
 
Prepracované tlačivo vyšlej objednávky do grafického formátu. 
 
 

8. Evidencia – Účtový denník 
 

Pri zadávaní účtu pri všetkých druhoch dokladov je povinné zadávať variabilný symbol len pri účtoch, 
ktoré sú saldokontné. 

Po tlači obratovej predvahy dochádzalo k nesprávnemu zobrazeniu názvu účtu v položkovitom 
zobrazení účtového denníka. Táto chyba bola odstránená.  

 
9. Číselníky – Číselník pohybov PD 
 
Povolená oprava názvu a skráteného názvu pohybu PD pri kódoch 053 a 054. 

 
10. Uzávierka – Súvaha 
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Oprava – hodnota  vypočítaná v riadku 20 bola zapísaná na tlačive pre DÚ do riadku 10. 
 
11. Prehľady – Finančné vzťahy 

 
Služba Finančné vzťahy s partnermi je teraz rozdelená na dve časti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
V časti “Nevysporiadané“ sa zobrazujú všetci partneri, ktorí majú s danou účtovnou jednotkou 
nevysporiadané pohľadávky a záväzky. 
V časti „Všetky“ sa zobrazujú všetci partneri, ktorí mali alebo majú pohľadávky a záväzky s danou 
účtovnou jednotkou v domácej alebo cudzej mene. 
 
 

12. JÚ - Evidencia - Peňažný denník - Interný doklad 
 
Od verzie 2.06.06 je pri evidovaní interných dokladov zrušená povinnosť vyplniť na doklade pole Druh 
platby. Takéto doklady je možné využiť na evidenciu dokladov bez pohybu peňazí. Typickým príkladom je 
zaevidovanie platby platobnou kartou, či už príjem alebo výdaj. 
 

 
 
Príklad pre zaevidovanie tržby platenej platobnou kartou: 

- takýto príjem je nutné zaevidovať pomocou štyroch dokladov 
 

 
 
Stĺpec PP  - prázdne - bez pohybu peňazí 

- U1 - pohyb peňazí na účte číslo 1 
Stĺpec ID  - označený - interný doklad bez pohybu peňazí 
  - neoznačený - doklad s pohybom peňazí 

 
- doklad č. 1 - interný doklad - priebežná položka na strane príjmu bez pohybu peňazí 
- doklad č. 2 - interný doklad - členenie príjmu podľa typu príjmu bez pohybu peňazí 

o  dátum zápisu dokladu č.1 a 2 v deň prijatia tržby 
- doklad č. 3 - príjem peňazí na bankový účet s pohybom peňazí 
- doklad č. 4 - interný doklad - priebežná položka na strane výdaju bez pohybu peňazí 

o dátum zápisu dokladu č.3 a 4 v deň pripísania peňazí na bankový účet  
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Pohyb 750 je uvedený ako príklad, odporúčame zadefinovať si v Číselníku pohybov PD vlastný pohyb 
začínajúci číslom 7, na ktorom budú kumulované platby platobnou kartou. 
Na podobnom princípe je možné zapísať platbu platobnou kartou ako výdaj. Na kumulovanie takýchto 
platieb odporúčame zadefinovať si v Číselníku pohybov PD vlastný pohyb začínajúci číslom 4. 
 
 
 
 

Kolektív tvorcov basic.sk 
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