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Verzia 2.11.06 
 

Všeobecné zmeny 
 

 tlačová zostava (TZ) Prehľad faktúr za obdobie - doplnenie úhrad z minulých účtovných 
 období 

 TZ pokladničné doklady - doplnený údaj "Zaúčtoval" 

 úprava TZ Odsúhlasenie zostatkov  

 Pri tlači VF do EU doplnená voľbu "Paragraf 13"  s textom REVERSE CHARGE  

 Číselník obchodných partnerov - rozšírenie poľa IČ DPH 

 Evidencia došlých faktúr - rozšírené pole "Číslo faktúry dodávateľa" 

 Evidencia skladových kariet - doplnené polia Popis 1 a Popis 2  

 Evidencia nového majetku - pri vyplnení dátumu používania ja automaticky nastavený príznak 
indikácie odpisovania na "A" 

 Evidencia majetku - sprístupnené mesačné odpisy 

 Oprava - Finančné vzťahy s partnermi - nevysporiadané - program nezapočítal do zálohových 
faktúr vyúčtované hodnoty.  

 Oprava - úhrady ostatných pohľadávok/záväzkov z peňažného denníka - zápisy z peňažného 
denníka boli priraďované nesprávnym pohľadávkam/záväzkom s rovnakým číslom, ale 
rôznym rokom vytvorenia. 

 TZ Vyúčtovanie záloh - bola zobrazovaná celkovú sumu zálohových faktúr, nie zaplatenú 
čiastku  

 JÚ -  doplnená možnosť zadať obdobie pre závierku v menu Prehľady/Účtovná závierka 

  
 

Dni poistenia ZP (Evidencia – Zamestnanci – mzdy – Výpočet) 
 

Pre správne vykazovanie dní zdravotného poistenia zamestnanca boli vo výpočte mzdy 
kalendárne dni poistenia ZP rozdelené do dvoch polí. V poli „Kal. dni ZP sumár“ sú udávané 
kalendárne dni poistenia ZP, ktoré sa vykazujú v časti „Údaje o preddavkoch“. V poli  „dni riadok“ sú 
udávané dni, ktoré sa vykazujú v časti „Zoznam zamestnancov, vymeriavacie základy a preddavky“ 
mesačného výkazu preddavkov na zdravotné poistenie. 

Polia sú prístupné a dajú sa opravovať len pre zamestnancov, ktorí pracujú na základe 
dohody a pri výpočte za viac právnych vzťahov. 
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Kópia právneho vzťahu (Evidencia – Zamestnanci – mzdy) 
 

Od 1.7.2014 platí novela Zákonníka práce, podľa ktorej je možné uzatvárať dohody len na 
dobu určitú a to maximálne na jeden rok. V praxi to znamená, že dohody, ktoré boli vo firme 
uzatvorené na dobu neurčitú, musia byť ukončené najneskôr 30.6.2015. Ak sa uzatvorí so 
zamestnancom nová dohoda, je potrebné ju evidovať ako nový právny vzťah. Na uľahčenie tohto 
procesu bola do programu doplnená služba vytvorenia kópie právneho vzťahu zamestnanca. Spúšťa 
sa tlačidlom „Kópia PV“. 

 

 
 
Po stlačení tlačidla sa na obrazovke zobrazia kmeňové údaje zamestnanca s novým osobným 

číslom. Údaje sú skopírované okrem dátum nástupu, dátum výstupu, doby neurčitej, dôvod skončenia 
PP, výnimky a pripomienky. 

Pre typ PPV „PP - zamestnanec“, „Zamestnanec s pravidelným príjmom“ a „Zamestnanec 
s nepravidelným príjmom“ sa údaje, ktoré sa vzťahujú ku konkrétnemu právnemu vzťahu nekopírujú 
a je ich treba pred zápisom doplniť.  

Služba kópie právneho vzťahu pomocou zadania rodného čísla bola zachovaná. 
 
 

Vymazanie zamestnanca (Evidencia – Zamestnanci – mzdy) 
 

Predchádzajúce verzie programu neumožňovali vymazanie údajov zamestnanca z evidencie. 
Zamestnanec sa dal len presunúť do histórie. Služba „Zrušenie záznamu“ bola rozšírená o možnosť 
vymazania zamestnanca z evidencie, ale len ak zamestnanec nemal spočítanú mzdu v minulom 
období a ani v období aktuálnom. Ak mal zamestnanec mzdu spočítanú, naďalej je ho možné 
presunúť do histórie.  
 

Kolektív tvorcov programu basic.sk 


