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Zmeny vo verzii 2.06.11 (2.07.02) 
 
 
 

1. Zmeny programu súvisiace s novelou zákona o sociálnom poistení. 
 
V súvislosti so zákonom č. 543/2010, ktorý novelizuje zákon č. 461/2003 o sociálnom poistení v znení 
neskorších predpisov, museli byť v programe vykonané nasledujúce zmeny: 
 

 
 

 Typ PPV – podľa novely zákona pre účely sociálneho poistenia sú rozlišované tri typy 
zamestnancov a to 

o  zamestnanec s pravidelným príjmom kde patrí zamestnanec pracujúci na základe 
pracovnej zmluvy a zamestnanec, ktorý má nárok na pravidelný príjem zo závislej činnosti 
( napr. konateľ ktorému je vyplácaná odmena pravidelne každý mesiac). 

o  zamestnanec s nepravidelným príjmom čo sú zamestnanci, ktorý majú nárok na 
vyplatenie príjmu zo závislej činnosti nepravidelne napr. raz za štvrťrok (napr. konateľ, 
ktorému je vyplácaná odmena raz za štvrťrok, polrok alebo raz za rok). 

o  zamestnanci pracujúci na základe dohody (dohoda o vykonaní práce, dohoda 
o brigádnickej práci študentov, dohoda o pracovnej činnosti) 

 Dôchodok - pre odvod poistného je dôležité, či zamestnanec je poberateľom dôchodku. Preto pole 
„Dôchodok“ bolo doplnené do kmeňových údajov a pole „Druh dôchodku“ v doplnkových údajoch 
bolo zneprístupnené a preberá hodnoty z poľa „Dôchodok“. 
Ak je zadaný typ PPV „Dohoda ...“, tak je pole dôchodok neprístupné. 
 

 
Pri prvom vstupe do „Evidencia - Zamestnanci – mzdy“  prebehne konverzia typu PPV podľa priloženej 
tabuľky. 
 

Typ PPV pôvodný Typ PPV nový Dôchodok 

PP - zamestnanec PP - zamestnanec Žiadny, alebo sa prenesie 
pôvodne nastavený 

PP - zamestnanec dôchodca PP - zamestnanec Starobný,  alebo sa prenesie 
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pôvodne nastavený 

PP - zamestnanec študent nad 18 
rokov 

PP - zamestnanec Žiadny ,alebo sa prenesie 
pôvodne nastavený 

PP - zamestnanec študent 16 - 18 
rokov 

PP - zamestnanec Žiadny, alebo sa prenesie 
pôvodne nastavený 

PP - zamestnanec študent do 16 
rokov 

PP - zamestnanec Žiadny, alebo sa prenesie 
pôvodne nastavený 

PP - zamestnanec invalid do 70% PP - zamestnanec ID do 70%, alebo sa prenesie 
pôvodne nastavený 

PP - zamestnanec invalid nad 70% PP - zamestnanec ID nad 70%, alebo sa 
prenesie pôvodne nastavený 

Konateľ Zamestnanec s pravidelným príjmom Žiadny, alebo sa prenesie 
pôvodne nastavený 

Konateľ - spoločník Zamestnanec s nepravidelným 
príjmom 

Žiadny, alebo sa prenesie 
pôvodne nastavený 

Dohoda o vykonaní práce Dohoda o vykonaní práce  prenesie sa  pôvodne 
nastavený 

Dohoda o brig. práci  študentov Dohoda o brig. práci  študentov  prenesie sa  pôvodne 
nastavený 

Dohoda o pracovnej činnosti Dohoda o pracovnej činnosti  prenesie sa  pôvodne 
nastavený 

 
 U zamestnancov t.j. „PP – zamestnanec“ sa konverziou zmení len typ PPV ale nastavenie prepínačov 
poistného sa nezmení. Pokiaľ sa jedná o zamestnanca „Konateľ“ alebo „Konateľ – spoločník“ tak sa 
nastaví pre tohto zamestnanca typ PPV na „Zamestnanec – pravidelný príjem“ a podľa druhu dôchodku sa 
nastavia aj prepínače odvodu poistného.  
 
P O Z O R ! 
 
O konverzii je používateľ informovaný oznamom a vytlačením tlačovej zostavy, podľa ktorej je 
povinný skontrolovať a prípadne opraviť nastavenie typu PPV a druhu dôchodku zamestnancov, 
ako aj nastavenie prepínačov odvodu poistného. 
 
Nasledujúca tabuľka uvádza ako majú byť nastavené prepínače odvodu poistného pre jednotlivé typy 
zamestnancov. 

 

Typ PPV Dôchodok ZP NP SP IP PvN UP GP RFS 

PP zamestnanec   X X X X X X X X 

PP zamestnanec starobný X X X     X X X 

PP zamestnanec Predčasný X X X     X X X 

PP zamestnanec ID <=70% X X X X X X X X 

PP zamestnanec ID>70% X X X X   X X X 

PP zamestnanec ID v dôch. Veku <=70% X X X X   X X X 

PP zamestnanec ID v dôch. veku >70% X X X X   X X X 

Zamestnanec s pravidelným príjmom   X X X X X     X 

Zamestnanec s pravidelným príjmom Starobný X X X         X 

Zamestnanec s pravidelným príjmom Predčasný X X X         X 

Zamestnanec s pravidelným príjmom ID<=70% X X X X X     X 
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Zamestnanec s pravidelným príjmom ID>70% X X X X       X 

Zamestnanec s pravidelným príjmom ID v dôch. veku <=70% X X X X       X 

Zamestnanec s pravidelným príjmom ID v dôch. Veku > 70% X X X X       X 

Zamestnanec s neprav. príjmom   X   X X       X 

Zamestnanec s neprav. príjmom Starobný X   X         X 

Zamestnanec s neprav. príjmom Predčasný X   X         X 

Zamestnanec s neprav. príjmom ID<=70% X   X X       X 

Zamestnanec s neprav. príjmom ID>70% X   X X       X 

Zamestnanec s neprav. príjmom ID v dôch. veku<= 70% X   X X       X 

Zamestnanec s neprav. príjmom ID v dôch. Veku > 70% X   X X       X 

Dohoda o vykonaní práce             X X   

Dohoda o brigádnickej práci študentov             X X   

Dohoda o pracovnej činnosti             X X   

 
2. Evidencia – Zamestnanci – mzdy – RLFO 

 
Od 01.01.2011 je podľa pokynov Sociálnej poisťovne možné používať iba nové tlačivá RLFO, platné od 
01.01.2011 a to aj pre prihlásenie, odhlásenie zamestnanca za rok 2010. To isté platí aj pre XML súbor. 
Do programu bolo doplnené nové tlačivo RLFO a dopracovaná nová XML schéma RLFO. 
 

3. Evidencia – Zamestnanci – mzdy – Ročné zúčtovanie dane 
 
Ročné zúčtovanie dane za rok 2010 je možné spustiť nasledovne: 
 

1. Pomocou tlačidla „Obdobie“ nastaviť obdobie 12.2010 

 
2. Použitím tlačidla „Ročné zúčt. dane“ spustiť ročné zúčtovanie dane za rok 2010. 

 
 

4. Ostatné zmeny 
 

Úprava – Evidencia dlhodobého majetku – úprava odpisového plánu pre nehmotný majetok 
Oprava – Stav majetku/záväzkov – odstránená chyba pri vytvorení výkazu 
Oprava – Evidencia VF – pri zapnutom parametri "Evidencia VF v inom programe" program prepočítal 

hodnotu DPH  
Oprava - Uzávierka peňažného denníka – opravená chyba pri uzatváraní evidencie 
Oprava – Evidencia PD – tlač zložitého pokladničného dokladu  
Úprava – Služby – Zmena dátumu spracovania – pri štarte programu sa dátum spracovania nastaví na 

posledný deň predchádzajúceho roka, ak je rok aktuálneho dátumu vyšší ako účtovné obdobie. 
Úprava – Evidencia – Zákazky – pri tvorbe zákazky a použitia služby číselníka služieb je možné editovať 

polia Názov a Názov2  
Úprava – Prehľady – Finančné vzťahy –  tlačová zostava za konkrétneho partnera doplnená o faktúry v CM    
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Zmeny vo verzii 2.06.10 (2.07.01) 
 

1. JÚ – Prehľady – Stav majetku a záväzkov (Uzávierka – Výkaz o majetku 
a záväzkoch) – Podrobný rozpis výkazu 

 
Po vytlačení zostavy Výkaz o majetku a záväzkoch program automaticky vytvorí zostavu Podrobný rozpis 
výkazu  o majetku a záväzkoch ku dňu. Zostava obsahuje zoznam agiend a hodnôt, ktoré boli prevzaté do 
výkazu. 
 

 
 
Pri zostavení výkazu platí: 
 

- výkaz vytvorený v menu Prehľady je zostavený za obdobie od 1.1. príslušného roku po Dátum 
spracovania nastavený v dobe tvorby výkazu 

- výkaz vytvorený v menu Uzávierka je vždy zostavený za obdobie od 1.1. príslušného roku po 
31.12. príslušného roku 
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2. JÚ – Prehľady – Stav peňažného denníka 

 
Nové spracovanie. Program ponúka na obrazovke informácie peňažného denníka podľa jednotlivých 
stĺpcov.  
 

 
 
Po stlačení klávesu ENTER program zobrazí zoznam kódov PD, ktoré boli prevzaté do príslušného stĺpca. 
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3. PÚ – Uzávierka - Súvaha 
 
Po vytlačení výkazu Súvaha  program automaticky vytvorí zostavu Podrobný rozpis riadkov súvahy za 
obdobie . Zostava obsahuje zoznam účtov rozvrhu a hodnôt týchto účtov, ktoré boli prevzaté do výkazu. 
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4. PÚ – Účtový denník – Položkovitý – Tlač – Hlavná kniha cudzích mien 
 
Do tlačových zostáv v časti účtového denníka je doplnená zostava Hlavná kniha cudzích mien 
(stredisková). V tejto hlavnej knihe sú zobrazené súvahové účty sledované v cudzích menách 
a nesledované v saldokonte. Napr.: 
 

 
 
 

5. Evidencia – Evidencia DPH – Ročné vysporiadanie DPH 
 
Vo verzii je prepracované ročné vysporiadanie DPH. Ročné vysporiadanie slúži predovšetkým pre 
užívateľov, ktorý používali krátenie DPH na vstupe koeficientom predchádzajúceho roku. Po spustení 
priznania za obdobie 12/2010 je potrebné potvrdiť ÁNO v dialógovom okne počas zostavenia DPH 
 

 
 
Program zobrazí výpočet koeficientu podľa hodnôt roku 2010 
 

 
 
Čitateľ – suma základov DPH pre všetky zdaniteľné plnenia, pri ktorých bola daň odvedená 
Menovateľ - suma základov DPH pre všetky zdaniteľné plnenia, pri ktorých bola daň odvedená 
spolu so zdaniteľným plnením, kde daň nebola odvedená z titulu oslobodenia od DPH 
Vypočítaná daň – daň, ktorá mala byť odvedená po prepočítaní novým ročným koeficientom 
Uplatnená daň – daň, ktorá bola skutočne uplatnená podľa daňových priznaní za všetky obdobia roku 
2010 
Rozdiel – rozdiel medzi uplatnenou a vypočítanou daňou, bude zapísaný do riadku 21 priznania DPH za 
obdobie 12/2010 resp. 4q/2010 
 
Riadky Čitateľ, Menovateľ a Rozdiel je možné editovať. 
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Zmeny platné pre rok 2011 

 
6. Inštalácie pre rok 2011 – Zmena a doplnenie kódov DPH 

 
Po vytvorení novej inštalácie pre rok 2011 program vytvorí nový číselník kódov DPH.  
 
Nové kódy DPH: 
 

- 120 – použitie na vstupe pre sadzbu DPH 20%, hodnota bude zapísaná do riadku 21 a 23 
- 220 – použitie na výstupe pre sadzbu DPH 20%, hodnoty budú zapísané do riadkov 3,4 a 19 
- 320 – JCD so sadzbou 20%, hodnota bude zapísaná do riadku 21 a 25 
- 288 – nahrádza kód 220 používaný v roku 2010, hodnota bude zapísaná do riadkov 11,12 a 19 

 
Zmeny sadzieb na niektorých kódoch: 
 

- 123 – zmena sadzby z 19% na 20%. V prípade, že bude potrebné zaevidovať v roku 2011 doklad 
s kódom DPH 123 a sadzbou 19% je potrebné: 

1. v menu Číselníky/Číselník pohybov DPH vyhľadáte kód 123 a opravíte percento 
DPH z  20% na 19% 

 
2. zaevidujete doklad v príslušnej evidencii 
3. v Číselníku pohybov DPH opravíte späť percento DPH na 20% 

 
- 169, 269, 270, 288, 801 – platí rovnaký postup ako pri kóde 123 

 
7. Import počiatočných stavov – Zásoby – zmena sadzby DPH 

 
Počas importu počiatočných stavov zásob prebehne zmena sadzby DPH z 19% na 20%. Program ponúka 
možnosti: 
 

 
 
Zachovanie predajnej ceny bez DPH – program zachová predajné ceny bez DPH, zmení sadzbu z 19 na 
20 percent a prepočíta predajnú cenu s DPH, napr.: 
 
rok 2010 
 
skl. cena  90€ prir. 10% predaj. cena bez DPH 99€ cena s  DPH 19%   117,81 
 
rok 2011 
 
skl. cena  90€ prir. 10% predaj. cena bez DPH 99€ cena s  DPH 20%   118,80 
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Zachovanie predajnej ceny s DPH - program zachová predajné ceny s DPH, zmení sadzbu z 19 na 20 
percent a prepočíta predajnú cenu bez DPH a prirážku, napr.: 
 
 
rok 2010 
 
skl. cena  90€ prir. 10% predaj. cena bez DPH 99€ cena s  DPH 19%   117,81 
 
rok 2011 
 
skl. cena  90€ prir.   9% predaj. cena bez DPH 98,17€ cena s  DPH 20%   117,81 
 
Nevykonať žiadne zmeny – program nevykoná žiadne zmeny a naimportuje skladové karty s pôvodnými 
hodnotami.  
 

Pozor !!! 
 
V prípade zvolenia tretej možnosti, resp. opustenia výberu klávesom ESC program nevykoná ani zmeny 
sadzieb z 19% na 20%.  
 
Pri nesprávnom naimportovaní údajov je možné import opakovať a zvoliť správnu možnosť. Opakovaným 
importom sa stratia prípadné zmeny v roku 2011. 
 
 

8. Import počiatočných stavov – Zákazky – zmena sadzby DPH 
 
Počas importu neukončených, nevyfakturovaných a nezaplatených zákaziek program zmení na všetkých 
hlavičkách a položkách zákaziek sadzbu DPH z 19 na 20%. Hodnoty zákaziek ostanú nezmenené. Zmena 
hodnoty zákazky sa uskutoční až v prípade vystavenia faktúry s väzbou na zákazku. 
 
 

9. Import počiatočných stavov – Ostatné agendy 
 
Počas importu vyššie neuvedených agiend nedôjde k žiadnej zmene. 
 

10.  Číselníky – Zamestnanci – mzdy – Tabuľka mzdových konštánt – Firemné 
hodnoty 

 
Firemné hodnoty boli rozšírené o nasledovné konštanty: 

 Ročný limit práce nadčas – uvádza sa maximálny počet hodín, ktoré môže  zamestnanec 
odpracovať  nadčas. Konštanta je programom prvotne naplnená na hodnotu 150 hodín 
(podľa § 97 ods. 7  Zákonníka práce) 

 Pracovné voľno na vyšetrenie – uvádza sa maximálny počet dní pracovného voľna 
s náhradou mzdy, ktoré poskytne zamestnávateľ zamestnancovi z dôvodu vyšetrenia 
alebo ošetrenia zamestnanca v zdravotníckom zariadení. Konštanta je programom prvotne 
naplnená na hodnotu 7 dní ( podľa §141 ods. 2 písm. a) Zákonníka práce). 

 Pracovné voľno na sprevádzanie - uvádza sa maximálny počet dní pracovného voľna 
s náhradou mzdy, ktoré poskytne zamestnávateľ zamestnancovi z dôvodu sprevádzania 
rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia. Konštanta je programom prvotne 
naplnená na hodnotu 7 dní ( podľa §141 ods. 2 písm. c) Zákonníka práce). 
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Konštanty slúžia na naplnenie hodnôt v kmeňových údajoch zamestnanca a je ich možné meniť. 
 
P O Z O R ! 
Po nainštalovaní verzie odporúčame skontrolovať naplnenie uvedených konštánt v tabuľke, prípadne ich 
úpravu (pomocou služby „Zmena firemných hodnôt“) a až potom vstúpiť do Evidencia – Zamestnanci – 
mzdy. Tento postup je nutné zachovať pre správne naplnenie hodnôt v kmeňových údajoch zamestnanca, 
ktoré sa vykoná pri prvom vstupe do Evidencia – Zamestnanci – mzdy po nainštalovaní verzie.  
 

11.  Evidencia – Zamestnanci – mzdy – Kmeňové údaje 
 
Mzdové údaje zamestnanca boli doplnené o pole „Pohlavie“. Pohlavie zamestnanca sa vyplní automaticky 
z rodného čísla zamestnanca. Pokiaľ ide o cudzieho štátneho príslušníka ja nutné tento údaj skontrolovať, 
prípadne ho opraviť. 

 
 

12.  Evidencia – Zamestnanci – mzdy – Mzdové údaje  
 
Mzdové údaje zamestnanca boli doplnené o nasledujúce polia: 

 Limit nadčasov – uvádza sa maximálny počet hodín práce nadčas v roku, dohodnutej so 
zamestnancom. Ak zamestnanec odpracuje viac hodín práce nadčas ako je tu uvedené, 
program na túto skutočnosť upozorní používateľa pri zápise výpočtu mzdy zamestnanca. 
Ak je hodnota v poli nulová, program nebude sledovať prekročenie limitu práce nadčas. 

 Vyšetrenie - uvádza sa maximálny počet dní pracovného voľna s náhradou mzdy, ktoré 
poskytne zamestnávateľ zamestnancovi z dôvodu vyšetrenia alebo ošetrenia zamestnanca 
v zdravotníckom zariadení. Ak je zamestnancovi poskytnuté pracovné voľno na vyšetrenie 
vo väčšom rozsahu ako je uvedené v tomto poli, program na túto skutočnosť upozorní 
používateľa pri zápise výpočtu mzdy zamestnanca. 
Ak je hodnota v poli nulová, program nebude sledovať prekročenie počtu dní pracovného 
voľna poskytnutého zamestnancovi na vyšetrenie. 

 Sprevádzanie -  uvádza sa maximálny počet dní pracovného voľna s náhradou mzdy, ktoré 
poskytne zamestnávateľ zamestnancovi z dôvodu sprevádzania rodinného príslušníka do 
zdravotníckeho zariadenia. Ak je zamestnancovi poskytnuté pracovné voľno na 
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sprevádzanie vo väčšom rozsahu ako je uvedené v tomto poli, program na túto skutočnosť 
upozorní používateľa pri zápise výpočtu mzdy zamestnanca. 
Ak je hodnota v poli nulová, program nebude sledovať prekročenie počtu dní pracovného 
voľna poskytnutého zamestnancovi na sprevádzanie. 

 
Polia sa naplnia pri prvom vstupe do Evidencia – Zamestnanci – mzdy po nainštalovaní novej verzie, 
hodnotami z tabuľky mzdových konštánt.  
 

13.  Evidencia – Zamestnanci – mzdy – Zoznam detí 
 
V zozname detí je možné spustiť tlač „Zoznam detí“. Ide o rovnakú tlačovú zostavu ako v personálnych 
informáciách. 

 
14.  Tlače – Zamestnanci – mzdy – Iné – Prehľad o zrazených a odvedených 

preddavkoch 
 
Na strane "Žiadosť" bolo pred predčíslie účtu doplnené pole pre zadanie poradového čísla účtu ÚJ. Pole sa 
sprístupní len ak bude zvolená možnosť poukázania sumy na účet. 
Pod číslo účtu bol doplnený názov banky . 
Pokiaľ používateľ nezadá správne poradové číslo účtu, bude mu ponúknutá  možnosť výberu čísla účtu z 
číselníka. 
Údaje o účte sú pre opravu neprístupné. 

 
 

 
15.  Pokyny pre rok 2011 

 
V čase vydania verzie neboli k dispozícii informácie súvisiace s novelou zákonov o sociálnom 
a zdravotnom poistení. Preto verzia sa dá použiť na štart roku 2011, ale nie je možné spustiť výpočet pre 
rok 2011 a ani vygenerovať RLFO platné od 1.1.2011. Tieto zmeny budú zapracované do najbližšej verzie 
programu. 
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