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

Nastavenie fakturácie 
 
Od aktuálnej verzie nie je moţné zapnúť parameter Číslovanie vyšlých faktúr podľa typu bez zapnutého 
parametra Vedenie typov vyšlých faktúr. V prípade, ţe sú tieto parametre zapnuté a vypnete parameter 
Vedenie typov vyšlých faktúr, program automaticky vypne aj parameter Číslovanie .... 
 

 
 
 

2. Tlače – Pohľadávky a záväzky – Vyšlé fakturačné doklady (Došlé) – Prehľad faktúr za 
obdobie 

 
Program vytvorí zostavu vyšlých alebo došlých fakturačných dokladov podľa výberových podmienok. 
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Výberové podmienky: 
 
Dátum od do – moţnosti: 

- nevyplnený dátum od – nevyplnený dátum do – zostava obsahuje všetky fakturačné doklady 
s informáciou o zaplatení k dátumu spracovania zostavy 

- vyplnený dátum od – nevyplnený dátum do – zostava obsahuje doklady, ktoré mali dátum podľa 
výberu niţšie väčší a lebo rovný ako dátum od s informáciou o zaplatení k dátumu spracovania 
zostavy 

- nevyplnený dátum od – vyplnený dátum do - zostava obsahuje doklady, ktoré mali dátum podľa 
výberu niţšie menší a lebo rovný ako dátum do s informáciou o zaplatení k dátumu do, napr.: 

dátum do je nastavený na 30.6.2010, vybrali sme hľadanie podľa dátumu vystavenia – 
zostava obsahuje faktúru s dátumom vystavenia 25.6.2010, v prípade ale, ţe faktúra bola 
uhradená 5.7.2010, informácia o úhrade v zostave nebude zapísaná pretoţe nastala po 
30.6.2010 

- vyplnený dátum od – vyplnený dátum do – zostava obsahuje doklady v rozmedzí uvedených 
dátumov s informáciou o zaplatení k dátumu do 

 
o  hodnoty zapísané vyššie sú priradené k typu dátumu podľa výberu – vystavenia, dodania, 

splatnosti 
 
Triedenie  

- podľa dátumu – doklady sú chronologicky zoradené v triedení od do zadaného dátumu, v prípade 
voľby takéhoto triedenia je moţné zapnúť súčtovanie po mesiacoch 

- ďalšie parametre sú zrejmé z popisu 
 

 
 

3. JÚ - Evidencia – Pohľadávky a záväzky – Vyšlé faktúry – Kópia 
 

Pri tvorbe kópie faktúry zo Zálohovej nedaňovej faktúry pomocou tlačidla  program ponúkne 
 

 



 
 

 
                    Strana 4 z 20 

    

Kópia zálohovej faktúry – program vytvorí kópiu pôvodnej faktúry aj s finančnými hodnotami (poloţkami 
faktúry), typ dokladu bude Zálohová nedaňová faktúra 
Hlavička vyúčtovacej faktúry – program vytvorí novú faktúru, do hlavičky faktúry prevezme údaje 
z hlavičky zálohovej faktúry, nová faktúra je bez poloţiek, typ faktúry je daňový doklad. 
 
Sluţba je prístupná len v prípade nepouţívania evidencie vyšlých faktúr podľa typov. Sluţba je prístupná 
len v jednoduchom účtovníctve a daňovej evidencii. 
 
 

4. JÚ – Evidencia – Peňažný denník – hromadná tlač Pokladničných dokladov 
 
V prípade ţe je zvolená hromadná tlač pokladničných dokladov (označené doklady) a následne grafický 
formát 
 

 
 
program ponúkne moţnosť vyplniť hodnotu poľa Schválil (pole Vystavil je vyplnené podľa prihláseného 
uţívateľa). Vyplnené meno je zapísané na všetky hromadne tlačené pokladničné doklady. 
 

 
 
 
 

5. PÚ – Evidencia – Účtový denník – tlačidlo Položkovitý – ikona Tlač – Opis denníka 
 

 
 
Pri výbere Opis denníka je do programu doplnené okno s výberovými podmienkami pre tlač: 
 



 
 

 
                    Strana 5 z 20 

    

 
 
Výberové podmienky: 
 
Dátum od do – moţnosti: 

- nevyplnený dátum od – nevyplnený dátum do – zostava obsahuje všetky účtovné zápisy   
k dátumu spracovania zostavy 

- vyplnený dátum od – nevyplnený dátum do – zostava obsahuje účtovné zápisy, ktoré mali dátum 
väčší alebo rovný ako dátum od  

- nevyplnený dátum od – vyplnený dátum do - zostava obsahuje účtovné zápisy, ktoré mali dátum 
menší a lebo rovný ako dátum do  

- vyplnený dátum od – vyplnený dátum do – zostava obsahuje účtovné zápisy v rozmedzí 
uvedených dátumov  

 
Výber účtu – moţnosť zadania konkrétneho analytického účtu, mnoţiny takýchto účtov prípadne mnoţiny 
syntetických účtov, tried atď. Jednotlivé mnoţiny je potrebné oddeliť čiarkou. 
 
Triedenie – je zrejmé podľa ponuky v okne. Za kaţdé triedenie je moţné zapnúť medzisúčet. 
 
Napr. výber 
 

 
 
vytvorí zostavu 
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6. PÚ – Evidencia – Účtový denník – hromadná tlač Pokladničných dokladov 
 
V prípade ţe je zvolená hromadná tlač pokladničných dokladov (označené doklady), program ponúkne 
moţnosť vyplniť hodnotu poľa Schválil (pole Vystavil je vyplnené podľa prihláseného uţívateľa). Vyplnené 
meno je zapísané na všetky hromadne tlačené pokladničné doklady. 
 

 
 

7. Evidencia – Ostatná evidencia – Cestovné príkazy 
 
Nová funkcia v programe basic.sk. Podrobný popis nájdete na strane 13 sprievodného listu. 
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8. Evidencia – Zamestnanci – mzdy – Aktualizácia údajov 

 
Ak má zamestnanec u toho istého zamestnávateľa viac právnych vzťahov (PV), program zabezpečí 
aktualizovanie nasledujúcich údajov u všetkých PV zamestnanca. 

o Priezvisko 
o Meno 
o Titul 
o Rodné číslo 
o ČPP 
o Adresa súhrnne 
o Číslo OP 
o OP vydané kým 
o Číslo pasu 
o Dátum a miesto narodenia 
o Rodinný stav 
o Predchádzajúce priezvisko 
o Rodné priezvisko 
o Telefónne číslo 
o Vodičský preukaz 
o Výplata na účet 
o Postihnutie 
o Zdravotná poisťovňa 
o RČ ZP 

 Nepočítať daň 

 Nepočítať SF 

 Zmluva SDS a dátum uzatvorenia zmluvy 

 Dôchodok 
Ak pouţívateľ zmení zdravotnú poisťovňu cez sluţbu „Hromadná zmena zdravotnej poisťovne“ a zabudne 
označiť všetky PV zamestnanca, program automaticky zmení ZP aj u ostatných PV zamestnanca.  
 

 
9. Evidencia – Zamestnanci – mzdy – Mzdové údaje – prepočet nároku na dovolenku 

 
Prepočet nároku na dovolenku sa vykonával len pri zadaní počtu dní nároku na dovolenku a len ak bol 
zadávaný zamestnanec nový. Pri oprave údajov sa tento prepočet uţ nevykonával. 
Do oddielu dovolenka bolo doplnené tlačidlo, ktorým je moţné spustiť sluţbu prepočtu nároku na 
dovolenku kedykoľvek, keď pouţívateľ to uzná za vhodné. 
 

 
 
Prepočet zohľadňuje dátum uzatvorenie právneho vzťahu zamestnanca, dátum doby určitej do, alebo 
dátum ukončenie právneho vzťahu. Pri prepočte sa nezohľadňuje skutočne odpracovaná doba. 
 
 

10. Evidencia – Zamestnanci – mzdy - Pripomienka 
 

Sluţba „Pripomienka“ je prístupná po stlačení tlačidla „Pripomienka“ pri prezeraní, oprave údajov 
o zamestnancovi, alebo pri prezeraní, oprave údajov o dieťati zamestnanca. Tieto pripomienky sú na sebe 
nezávislé.  
Po spustení sluţby sa na obrazovke objaví okno pre zadanie pripomienky. 
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Popis polí: 

 Aktivovať k: - polia pre zadanie obdobia (mesiac a rok), v ktorom sa má pripomienka 

zobraziť pri spustení výpočtu mzdy zamestnanca 

 Text pripomienky: - pole pre zadanie textu 

 Pripomienku už nezobrazovať – pole je prístupné len pri zobrazení pripomienky po 

spustení výpočtu mzdy. Ak pouţívateľ označí toto pole, pripomienka sa uţ nebude 
zobrazovať, ale jej text sa zachová. Ak pouţívateľ zatvorí okno bez označenia tohto poľa, 
pripomienka sa zobrazí aj v budúcom období pri spustení výpočtu.  

 
11. Evidencia – Zamestnanci – mzdy – Prevodné príkazy 

 
Protokol z generovania prevodných príkazov bol doplnený o počet spracovaných poloţiek. 
 

12. Evidencia – Zamestnanci – mzdy – RLFO 
 
Pri generovaní Registračného listu fyzickej osoby vo formáte XML bolo meno zamestnanca, ktoré sa 
skladalo z dvoch mien uvedené nesprávne. Problém bol v programe odstránený. 
 

13. Evidencia – Zamestnanci – mzdy – Tlačové zostavy – Personálne informácie 
 
Doplnená nová sluţba "16 - Personálne informácie" sprístupňuje moţnosť tlače zostáv z oblasti 
personalistiky. Sú to nasledujúce tlačové zostavy:  

 Počty zamestnancov k dňu 

 Veková štruktúra 

 Jubileá 

 Prezenčná listina 

 Zoznam detí 
 

 Počty zamestnancov  ku dňu: 
Pouţívateľ ako prvé musí zadať dátum, ku ktorému sa majú počty zamestnancov zobraziť. 
Počty zamestnancov sa zobrazia na obrazovke s rozdelením podľa druhu PV, podľa týţdenného 
pracovného času (TPC), pohlavia. Taktieţ sa zobrazia počty zamestnancov na MD a RD. Pouţívateľ si 
sám zvolí, ktorý zoznam zamestnancov chce vytlačiť označením poľa v stĺpci „Tlačiť“ . Ďalej si zvolí ako má 
byť zoznam zamestnancov na tlačovej zostave zotriedený. Stlačením tlačidla „Tlač“ sa vytlačia zvolené 
zoznamy zamestnancov, okno sa ale nezatvorí. Ak chce pouţívateľ opustiť zobrazené okno, musí pouţiť 
tlačidlo „Spať“.  
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Údaje na tlačovej zostave - Os. číslo , Meno , Dátum nástupu, Pracovná pozícia, Stredisko, TPC, KPC, 
Doba určitá. 
TPC - zobrazí sa dĺţka prac. týţdňa ustanovená, alebo skrátená ak má zamestnanec dojednaný kratší 
pracovný čas. 
Doba určitá sa tlačí iba ak má zamestnanec v kmeňových údajoch zadané ţe sa jedná o PV na dobu 
určitú. Ak Nemá vyplnený dátum, tlačia sa len bodky. 
Do počtu zamestnancov sa započítavajú zamestnanci, ktorí nemajú zadaný dátum výstupu, alebo dátum 
výstupu je väčší ako zadaný dátum. 
Do celkového počtu zamestnancov sú započítaní aj zamestnanci pracujúci na základe dohôd o vykonaní 
práce, dohôd o pracovnej činnosti a aj dohôd o brigádnickej práci študentov. 
Zamestnanci s ustanoveným TPC - zahrnutí zamestnanci, ktorí nemajú označený KPC  mimo konateľov a 
dohodárov. 
Zamestnanci s kratším TPC - zahrnutí zamestnanci, ktorí majú označený KPC  mimo konateľov a 
dohodárov. 
Zoznam zamestnancov Muţi a Ţeny sa robí na základe rodného čísla. 
Zamestnanci na MD, RD - tlačia sa zamestnanci, ktorí k zadanému dátumu sú na MD alebo RD. 
 
 

Veková štruktúra: 
Do vyhodnotenia vekovej štruktúry sa zahrnú zamestnanci a konatelia, ktorí k zadanému dátumu nebudú 
vystúpení . Zaradenie zamestnancov do posudzovaných vekových hraníc bude vykonané na základe 
dosiahnutého veku k zadanému dátumu. 
Vyhodnocovanie pohlavia sa robí na základe rodného čísla.   
% je vyhodnocované k celkovému počtu zamestnancov, a ak sa vyskytnú zamestnanci s nezadaným 
dátumom narodenia, percento Spolu nedosiahne hodnotu 100. 
 

Životné jubileá a Pracovné jubileá: 
Pouţívateľ si musí zvoliť, ktoré jubileá v zadanom období chce vytlačiť. Ďalej si môţe zvoliť triedenie 
zamestnancov na tlačovej zostave a ktorých zamestnancov na tlačovej zostave vytlačiť. 
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Životné jubileá – zoznam zamestnancov s dátumom narodenia a vekom, ktorý dosiahnu vo zvolenom 
období. Vek zamestnanca sa vypočíta z rodného čísla, alebo z dátumu narodenia (ak sa jedná o cudzieho 
štátneho príslušníka a nemá vyplnené RČ). Ak budú obidva údaje prázdne, zamestnanec nebude do tlače 
zaradený 
Pracovné jubileá – zoznam zamestnancov s dátumom nástupu a počtom odpracovaných rokov vo 
zvolenom období. 
Vek alebo odpracované roky, ktoré končia číslicou 0 alebo 5 sú zvýraznené. 
 

Zoznam detí: 
Do zoznamu detí budú zahrnuté všetky deti, ktoré sú v programe zaznamenané. Zosnam je zotriedený 
podľa mena zamestnanca. V stĺpci „DB uplatňuje v mesiacoch“ sú vytlačené čísla mesiacov v ktorých si 
zamestnanec uplatňuje daňový bonus na príslušné dieťa. 
 
Prezenčná listina: 
Na prezenčnú listinu sa budú tlačiť len označení zamestnanci. Ak pouţívateľ neoznačí nikoho, zobrazí sa 
upozornenie a tlač sa neuskutoční.  
Pre vyplnenie hlavičky prezenčnej listiny je potrebné zadať názov akcie, miesto konania akcie a dátum 
konania akcie na čo slúţi nasledovná obrazovka. 
 

 
 
Zoznam zamestnancov na prezenčnej listine bude zotriedený podľa mena zamestnanca. 
 
 

14. Tlače – Zamestnanci – mzdy – Mesačné spracovanie – Výplatná (zálohová) listina 
 
Pre účtovné jednotky, ktoré majú vedenie evidencie podľa stredísk, bola do tlače výplatnej (zálohovej) 
listiny dopracovaná moţnosť vytlačiť túto listinu za celú firmu t.j. nie v členení podľa stredísk. 
Pri tlači výplatnej (zálohovej) listiny, ak je označený parameter "Vedenie evidencie podľa stredísk" sa pred 
spustením tlače zobrazí otázka či chce pouţívateľ tlačiť zostavu podľa stredísk, alebo za celú firmu. 
Ak parameter  "Vedenie evidencie podľa stredísk" nie je označený, tlač bude prebiehať za celú firmu a 
zamestnanci budú zotriedený podľa mena. Na zostave sa nebude tlačiť "Stredisko" a "Medzisúčet za 
stredisko" ale len "Medzisúčet". 
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15. Tlače – Zamestnanci – mzdy – Mesačné spracovanie – Sociálne poistenie 
 
Pri tlači mesačného výkazu poistného a príspevkov dochádzalo u zamestnanca pracujúceho na základe 
dohody k nesprávnemu vyhodnocovaniu počtu kalendárnych dní ak mal zamestnanec vyplnený dátum 
výstupu. Problém bol v programe odstránený. 
 
Žiadosť o vrátenie poistného na sociálne poistenie, ktoré bolo zaplatené bez právneho dôvodu. 
 
V predchádzajúcich verziách programu si pouţívateľ mohol stlačením tlačidla „Ţiadosť“ vytlačiť prázdny 
formulár ţiadosti. Tlač formulára bola nahradená sluţbou, ktorá umoţní vyplnenie ţiadosti a jej následnú 
tlač priamo z programu. 
Po stlačení tlačidla sa zobrazí okno s 2 záloţkami. Na ľavej strane prvej záloţky sú zobrazení 
zamestnanci. Pri pohybe po zamestnancoch sa v tabuľke pravo zobrazujú hodnoty poistného zvoleného 
zamestnanca. Tabuľka má dva stĺpce - prý obsahuje pôvodné hodnoty poistného a tento stĺpec je 
neprístupný pre opravu. Druhý stĺpec obsahuje hodnoty poistného opravené a tieto hodnoty môţe 
pouţívateľ prepisovať. Pred úpravou sú hodnoty poistného v oboch stĺpcoch  rovnaké. Po oprave 
poistného sa automaticky vykoná prepočet hodnôt poistného v tabuľke súhrnného poistného, ktorá je na 
druhej záloţke.  Zamestnanci, u ktorých došlo k oprave poistného, sú v zozname farebne odlíšení.  Nad 
tabuľkou pre opravu poistného zamestnanca sa nachádza pole pre zadanie odôvodnenia ţiadosti. 
Vyplnenie tohto poľa nespôsobuje zmenu podfarbenia zamestnanca v zozname (zadaním textu 
odôvodnenia ešte nedošlo k oprave poistného). 
Na druhej záloţke sa nachádza okno pre zobrazenie zamestnancov,  ktorým bolo opravené poistné a budú 
zahrnutí do ţiadosti. Pod oknom sú polia pre zadanie názvu pobočky sociálnej poisťovne a jej adresy. Tieto 
údaje sa po vyplnení uloţia do súboru a sú k dispozícii aj pre budúce vypĺňanie  ţiadosti.  
Identifikačné údaje zamestnávateľa sú preberané z údajov o účtovnej jednotke a pokiaľ nie sú zadané, 
polia sa podfarbia červenou farbou (podobne ako pri tlači mesačného výkazu) a tlač ţiadosti nie je moţné 
vykonať. 
Ne pravej strane ţiadosti je tabuľka v ktorej sú v prvom stĺpci zobrazené pôvodné hodnoty súhrnu 
poistného a príspevkov. V druhom stĺpci sú hodnoty, ktoré sa vypočítavajú po oprave poistného u 
jednotlivých zamestnancov. Tento stĺpec je neprístupný pre úpravu hodnôt poistného. 
  
Tlačidlo "Tlač" zabezpečuje zavretie okna a vytlačenie ţiadosti. Je umiestnené na druhej záloţke z dôvodu 
kontroly údajov pred tlačou. 
  
Tlačidlo "Späť" zabezpečuje zatvorenie okna bez vytlačenia ţiadosti. 
  
Tlačová zostava - vypracovaná podľa vzoru SP. Na konci ţiadosti sa tlačí aj pečiatka firmy, pokiaľ je v 
parametroch jej tlač zvolená.     
 

16. Tlače – Zamestnanci – mzdy – Iné – Výstup pre Treximu 
 
Zo spracovania štatistických údajov pre Treximu boli vypustení konatelia. 

 
17. Tlače – Zamestnanci – mzdy – Iné – Práca 2-04 

 
Sluţba „Práca 2-04“ zabezpečuje vypracovanie štatistického formulára rovnakého názvu. Po spustení 
sluţby je potrebné zadať štvrťrok, za ktorý majú byť údaje spracované.  
Formulár je zobrazený ako PDF dokument do ktorého je moţné chýbajúce údaje dopisovať. Polia, ktoré 
môţe pouţívateľ prepisovať sú podfarbené modrou farbou. 
Vyplnený formulár sa nedá uloţiť, je moţné ho len vytlačiť.  
 
POZOR: Textové údaje (napr. názov firmy, adresa...) sú do formulára doplnené bez diakritiky. Pouţívateľ 
ich pred vytlačením formulára môţe opraviť. 
 

18. Tlače – Zamestnanci – mzdy – Iné – ÚNP 1-01 
 
Sluţba „ÚNP 1-01“ zabezpečuje vypracovanie štatistického formulára rovnakého názvu. 
Formulár je zobrazený ako PDF dokument do ktorého je moţné chýbajúce údaje dopisovať. Polia, ktoré 
môţe pouţívateľ prepisovať sú podfarbené modrou farbou. 
Vyplnený formulár sa nedá uloţiť, je moţné ho len vytlačiť.  
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POZOR: Textové údaje (napr. názov firmy, adresa...) sú do formulára doplnené bez diakritiky. Pouţívateľ 
ich pred vytlačením formulára môţe opraviť. 
 
 

 
 

Kolektív tvorcov basic.sk 
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Evidencia – Ostatná evidencia – Cestovné príkazy (CP) 
Evidencia slúţi na spracovanie cestovných príkazov. Je previazaná s nasledovnými časťami 

programu: 

 Číselník stravného (Číselníky – Doplnkové číselníky) 

 Číselník motorových vozidiel (Číselníky – Jazdy motorovým vozidlom) 

 Zamestnanci – mzdy 
 

Výstupom je tlač cestovného príkazu a podklad pre vyúčtovanie pracovnej cesty so zamestnancom. 
 
Po odštartovaní evidencie je zobrazené okno so zoznamom cestovných príkazov 
 

Popis stĺpcov 
 

  

Číslo poradové číslo CP 

Dátum Od dátum začiatku prvej pracovnej cesty 

Dátum Do dátum konca poslednej pracovnej cesty 

Meno meno zamestnanca 

Miesto miesto výkonu pracovnej cesty (ak je na jednom CP evidovaných viac ciest, 
zobrazí sa popis „viac ciest...“) 

Účel zobrazí sa účel pracovnej cesty(ak je na jednom CP evidovaných viac ciest, 
zobrazí sa popis „viac ciest...“) 

Vyúčtované dátum vyúčtovania CP (nevyúčtované CP sú zobrazené odlišnou farbou 
podkladu). 

 
 
Popis služieb 

 
 

Kópia sluţba umoţňuje vytvorenie kópie jednotlivých prvkov CP 

 
Nastavenie Sluţba umoţňuje nastavenie najčastejšie pouţívaných parametrov v CP
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Sadzby strav. Sluţba zobrazí číselník stravného pre jednotlivé štáty s moţnosťou vyhľadávania 

 
Okno cestovných príkazov. 
 
Klávesom „N“ odštartujeme zaevidovanie nového záznamu, klávesom „O“ môţeme záznam editovať. 

Zobrazí sa okno 

Popis polí 
 
Karta „Cestovný príkaz“ 
 

Číslo CP Číslo cestovného príkazu – nový záznam priradí nasledujúce číslo. Číslo je 
moţné opraviť. Duplicity nie sú povolené 

Osobné číslo Osobné číslo zamestnanca. Ak je hodnota rôzna od nuly, je kontrolovaná na 
zoznam zamestnancov. Je moţné vybrať zo zoznamu kmeňové údaje 
o zamestnancovi. Pokiaľ je hodnota nulová, je potrebné údaje zadať ručne. 

Priezvisko, meno, titul 
Bydlisko 

Údaje o zamestnancovi, pre ktorého je CP evidovaný. Údaje je moţné vloţiť 
ručne alebo zo zoznamu zamestnancov.  
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Telefón 
Pravidelné pracovisko 

Spolucestujúci Zoznam spolucestujúcich na sluţobnej ceste. 

Poznámka Poznámky k CP 

Spôsob dopravy CP musí mať vybratý aspoň jeden spôsob dopravy. 
Ak je vybraté „vlastné vozidlo“ je nutné vyplniť údaje o motorovom vozidle. 
Ak je EČV v číselníku vozidiel, údaje sa preberú z číselníka. V opačnom 
prípade je nutné zadať údaje ručne.  
V prípade, ţe je vybratý spôsob dopravy „iné“, zobrazí sa doplňujúce pole, 
do ktorého je moţné zapísať spôsob dopravy (napr. bicykel). 

 
Karta „Pracovné cesty cestovného príkazu“ 
 
Na karte je zobrazený zoznam pracovných ciest CP. Zobrazené sú nasledovné údaje: 
 

 Začiatok pracovnej cesty (PC) – dátum a čas 

 Koniec PC – dátum a čas 

 Miesto výkonu práce 

 Štát výkonu práce 

 Účel PC 
 
Údaje na karte je moţné editovať pomocou tlačidiel „Nová pracovná cesta“, „Oprava záznamu“, 
„Zrušenie záznamu“. 
 
Pri editácii záznamu sa zobrazí nasledovné okno: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Popis polí 

 

Začiatok cesty 
Dátum 
Čas 
Miesto 
Štát 

Polia definujú odkiaľ a kedy bola PC začatá. 
Pole miesto a štát sa predplní, pokiaľ je vybratý zamestnanec zo zoznamu 
a v okne „Nastavenia“ je vybraté z poľa „Začiatok pracovnej cesty“ hodnota 
„bydlisko“ alebo „pracovisko“. 

Výkon pracovnej cesty 
Miesto 
Štát 
Účel pracovnej cesty 

Polia definujú miesto výkonu práce. 

Koniec cesty 
Dátum 
Čas 
Miesto 
Štát 

Polia definujú kde a kedy bola PC ukončená. 
Pole miesto a štát sa preplní, pokiaľ je v okne „Nastavenia“ zaškrtnutý 
parameter „koniec cesty rovnaký ako začiatok“. 
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Karta „Poskytnuté preddavky“ 

 
Na karte je zobrazený zoznam vyplatených preddavkov pre daný CP. Zobrazené sú nasledovné údaje: 

 Dátum vyplatenia preddavku 

 Suma preddavku 

 Mena, v ktorej bol preddavok vyplatený 

 Doklad – číslo dokladu 

 Poznámka  
 

Údaje na karte je moţné editovať pomocou tlačidiel „Nový preddavok“, „Oprava záznamu“, „Zrušenie 
záznamu“. 

 
Pri editácii záznamu sa zobrazí nasledovné okno: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Popis polí 
 

Vyplatený dňa Dátum, kedy bol preddavok vyplatený 

Suma Suma preddavku 

Mena Mena, v ktorej bol preddavok vyplatený 

Doklad Číslo dokladu 

Poznámka  

 
Poskytnuté preddavky sú pri vyúčtovaní odpočítané od celkovej sumy CP. 

 
 
Karta „Vyúčtovanie pracovnej cesty“. 
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Slúţi na vyúčtovanie pracovnej cesty. V hlavičke je zobrazené číslo CP, meno pracovníka, dátum 
začiatku prvej cesty a dátum konca poslednej cesty. Karta je rozdelená na nasledovné časti: 
 
1. Cestovné náhrady 
2. Stravné a vreckové 
3. Ostatné náhrady 
4. Vyúčtovanie – informačný panel 

 
 

Karta „Cestovné náhrady“ 
 
 
 
 
 

 
 
Na karte je zobrazený zoznam cestovných náhrad pre daný CP. Zobrazené sú nasledovné údaje: 
 

 Odchod – dátum a čas 

 Miesto odchodu 

 Miesto príchodu 

 Príchod – dátum a čas 

 Suma – suma cestovnej náhrady 

 Mena – mena cestovnej náhrady 
 
Údaje na karte je moţné editovať pomocou tlačidiel „Nový “, „Oprava“, „Zruš“. 
 
Pri editácii záznamu sa zobrazí nasledovné okno: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Popis polí 

Odchod 
Dátum 
Čas 
Miesto 
Štát 

Údaje o východzom bode cesty. 

Príchod 
Dátum 
Čas 
Miesto 
Štát 

Údaje o koncovom bode cesty. 
! štát pri odchode a príchode musí byť rovnaký! 
Ak je zahraničná PC je nutné cestu rozdeliť po hranice a od hraníc. 

Spôsob 
dopravy 

Výber spôsobu dopravy. 
 Ak je vybratý iný spôsob dopravy  ako „vlastné vozidlo“, zadáva sa suma cestovného, 
mena a číslo dokladu (napr. číslo cestovného lístka). 
 
Ak je vybratý spôsob dopravy „vlastné vozidlo“ je nutné vyplniť údaje podľa obrázku. 
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Cena PHL/lit. – cena PHL v čase tankovania 
Mena – mena, v akej bolo PH tankované 
Základná náhrada – zákonom stanovená sadzba základnej náhrady na za 1km pri 
pouţití vlastného vozidla. 
Ubehnuté kilometre – evidujeme počet ubehnutých km v poţadovanom členení. 
Prepínač „Jazda s prívesom“ zaškrtneme pri pouţití prívesu. Sprístupní sa údaj 
„Zvýšenie základnej náhrady o xx %“. Hodnota sa predplní z okna „Nastavenie“. 

 
 

Karta „Stravné a vreckové“ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na karte je zobrazený zoznam stravného a vreckového pre daný CP. Zobrazené sú nasledovné údaje: 

 Dátum 

 Štát 

 Pásmo – časové pásmo pre výpočet stravného a vreckového 

 Raňajky, Obed, Večera -  príznak krátenia stravného o príslušný prvok 

 Stravné – suma stravného 

 Vreckové – suma vreckového 

 Mena – mena stravného a vreckového podľa sadzieb stravného 

 Vreck% -  percento vreckového 
 
Údaje na karte je moţné editovať pomocou tlačidiel „Automatické generovanie“, „Nový “, „Oprava“, „Zruš“. 

 
Pri editácii záznamu sa zobrazí nasledovné okno: 
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Popis polí 

Stravné  

Dátum Dátum, za ktorý je poskytované stravné  

Štát Štát, v ktorom sa pracovník nachádzal v danom dni  

Časové pásmo Časový údaj pre výpočet výšky stravného a vreckového 

Percento 
stravného 

Hodnota v percentách. 

Krátenie 
stravného 

Krátenie stravného, ak boli bezplatne poskytnuté raňajky, obed, večera. 

Vreckové (len pri 
zahraničnej PC) 

Hodnota v percentách. 

 
Sluţba „Automatické generovanie“ zabezpečí vygenerovanie záznamov pre stravné a vreckové. 
Záznamy sa generujú zo zoznamu cestovných náhrad, pokiaľ sú zadané. Ak nie, záznamy sa generujú zo 
zoznamu pracovných ciest. 

Dôležité upozornenie! 
V prípade, že sa záznamy generujú zo zoznamu pracovných ciest,  je nutné, aby bol štát začiatku PC, 
konca PC  a miesta výkonu PC rovnaký. V opačnom prípade sa záznam nevytvorí! 
 
 
Karta „Ostatné náhrady“ 

 
 
 
 
 

 
 

 
Na karte je zobrazený zoznam ostatných náhrad pre daný CP. Zobrazené sú nasledovné údaje: 

 Dátum – dátum náhrady 

 Text – popis náhrady 

 Suma – suma ostatnej náhrady 

 Mena – mena ostatnej náhrady 

 Daň. výd. -  príznak, či sa jedná o výdavok daňový alebo nedaňový 
 

Údaje na karte je moţné editovať pomocou tlačidiel „Nový “, „Oprava“, „Zruš“. 
 
Pri editácii záznamu sa zobrazí nasledovné okno: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Popis polí 

 

Dátum Dátum ostatného výdavku 

Text Popis výdavku 

Suma Suma výdavku 

Mena Mena 

Doklad Číslo dokladu 

Daňový výdavok Príznak daňového výdavku 
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Vyúčtovanie – informačný panel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Panel zobrazuje aktuálny stav cestovného príkazu. 
 
Dátum vyúčtovania – vypĺňa sa dátum, kedy bolo vyúčtovanie CP spracované 
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