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Evidencia – Dodávateľské (došlé) faktúry 
 
Počas evidovania dodávateľskej faktúry je doplnená možnosť výberu bankového účtu partnera, na 

ktorý bude faktúra uhradená. Na zaevidovaný bankový účet bude v prípade potreby vygenerovaný aj 

prevodný príkaz. 

 

Evidencia – Odberateľské (vyšlé) faktúry 

V okne so zoznamom vystavených faktúr pribudol stĺpec Číslo faktúry dodávateľa. Stĺpec sa zobrazuje 
vpravo vedľa čísla faktúry a len v prípade, že je zapnutý parameter Evidencia VF v inom programe 
(menu Služby/Konfigurácia programu/Parametre programu záložka Parametre účtovnej jednotky 
záložka Nastavenie fakturácie v ľavej spodnej časti obrazovky zaškrtávacie pole Evidencia VF v inom 
programe). 

Zákazky 

Pri tvorbe zákazky je dovolené v hlavičke zákazky zadať kód DPH 990 – prenos DPH vykázaná v KV 
DPH. Tieto kódy sú následne prenesené do vystavovanej faktúry. Tiež je dovolené tento kód zadať 
v menu Číselníky/Číselník zákaziek/Číselník služieb do novo vytváraných služieb.  

 
Jednoduché účtovníctvo – ostatné úpravy 

 Peňažný denník – pod tlačidlo Služby pribudlo nové usporiadanie peňažného denníka podľa 
dátumu, druhu PP (hotovosť, účet) a v rámci druhu podľa čísla dokladu 

 Peňažný denník – oprava výpočtu DPH pri evidovaní dokladov s kódmi DPH pre 
samozdanenie 

 Majetok – oprava chyby pri uzávierke majetku, ak je evidencia majetku prázdna 
 

Podvojné účtovníctvo – ostatné úpravy 
 

 Účtový denník – nová zostava Opis zaúčtovaných dokladov. Zostava je vždy tvorená len 
z označených dokladov. Jej usporiadanie vychádza zo zostavy, ktorá vznikne automaticky pri 
zaúčtovaní dokladov v ostatných evidenciách mimo účtový denník. 

 Položkovitý denník – do zostavy Opis denníka sú doplnené stĺpce pre tlač cudzej meny pre 
stranu MD aj DAL. Tiež je opravená tlač tejto zostavy v prípade, že pred tlačou bol použitý 
zložitý filter. 

 Položkovitý denník – nová zostava Výsledovka stredisková. V prípade účtovania vybraných 
účtov aj na strediská Výsledovka stredisková zahrnutie do výpočtu len tie účty, na ktorých bolo 
zaúčtované aj stredisko. Zostava Výsledovka zahrnutie do výpočtu všetky účty podľa 
definovania výsledovky (Číselníky/Číselníky pre PÚ/Výkazy/Výsledovka) bez ohľadu na to, či 
na nich boli alebo neboli účtované strediská. 
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 Dodávateľské faktúry – opravená tlač Likvidačného listu ak na položkách faktúry boli použité 
rôzne kódy DPH 
 

 
Novela Zákonníka práce a zmeny zákona o zdravotnom poistení, sociálnom poistení 
a zákona o dani z príjmov 

 
Od 1. 5. 2018 nadobúda účinnosť zákon č. 63/2018 Z. z. Tento zákon mení a dopĺňa uvedené 

zákony. V súvislosti s týmto zákonom boli do programu dopracované nasledovné zmeny: 
 
Tabuľka mzdových konštánt - do tabuľky boli doplnené polia: 

 Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu 

 Mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu 

 Zvýšenie odmeny dohodára za sviatok 
 

Nové polia sa nachádzajú na záložke „Firemné údaje“, ktorá sa inštaláciou verzie neaktualizuje. Preto 
je potrebné, aby používateľ vykonal v príslušných mesiacoch naplnenie hodnôt polí, použitím tlačidla 
„Oprava záznamu“. Rovnaký postup  je potrebné použiť pri oprave hodnôt, ktoré boli v zákone 
zmenené (mzdové zvýhodnenie za sviatok, mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu). 

Pri výpočte príspevku zamestnávateľa za stravné lístky sa zmenilo zaokrúhľovanie. Od 1. 5. 2018 sa 
príspevok zamestnávateľa v kalkulačke výpočtu doplatku za stravné lístky zaokrúhľuje na eurocenty 
nahor.  

Import údajov - import mesačnej dochádzky z dochádzkového systému bol rozšírený o možnosť 
importovať hodiny odpracované v sobotu a hodiny odpracované v nedeľu. Podrobné informácie sa 
nachádzajú v metodickom pokyne. 
 
Výpočet mzdy - do výpočtu mzdy boli doplnené polia: 

 Za sobotu – ide o mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu 

 Za nedeľu – ide o mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu 

 13. alebo 14. plat – ide o mzdu poskytnutú zamestnancovi pri príležitosti 
obdobia letných dovoleniek alebo vianočných sviatkov. Pole je prístupne iba pri 
výpočte mzdy za mesiac máj a november 

 Priemer mesačný – údaj  sa zobrazuje na informačnom paneli v pravej časti 
okna výpočtu a iba pri výpočte mzdy za mesiac máj a november.  

 
Pre zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu na základe dohôd, boli vo výpočte mzdy sprístupnené 

poliaza nočnú prácu, za sviatok (u dohodára ide o zvýšenie odmeny o príplatok za prácu vo sviatok), 
za prostredie, za sobotu a za nedeľu. 

Pri výpočte priemerného zárobku na pracovnoprávne účely sa zmenilo posudzovanie rozhodujúceho 
obdobia. Posudzuje sa, či zamestnanec odpracoval aspoň 21 dní namiesto 22 a 168 hodín namiesto 
170. Prvý krát sa toto posudzovanie použije v mesiaci júl 2018 pri výpočte priemerného zárobku za 
druhý štvrťrok. 
 
Tlač – Personálne a mzdové informácie (v evidencii  „Zamestnanci – mzdy“, tlačidlo „T – tlač“, 
voľba “Personálne a mzdové informácie“) 
Personálne a mzdové informácie boli rozšírené o tlačovú zostavu „Podmienky pre 13. alebo 14. plat“.  
Zostava obsahuje zoznam zamestnancov s informáciou, či daný zamestnanec spĺňa podmienky pre 
oslobodenie zákonom stanovenej sumy 13. alebo 14. platu od dane (a od platenia poistného).Zostava 
má pomôcť používateľovi pri návrhu výšky 13. alebo 14. platu ešte pred výpočtom mzdy. 
 
Mesačný výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie 
Od 1. 6. 2018 je mesačný výkaz ZP doplnený o sumu plnenia oslobodenú od platenia poistného.  
Mesačné výkazy sa budú generovať (tlačiť) v novom formáte od uvedeného dátumu. 
Zaúčtovanie miezd v podvojnom účtovníctve 
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V predkontačnej tabuľke v menu „Číselníky / Číselníky pre PÚ / Predkontačné tabuľky / Zamestnanci - 
Mzdy“ je potrebné nastaviť účty na nových prvkoch podľa vlastného účtovného rozvrhu. 
 
Tlačové zostavy  – v súvislosti so zmenami v programe boli upravené nasledujúce tlačové zostavy: 

 Výplatné pásky 

 Rekapitulácia 

 Mesačný výkaz preddavkov na ZP 

 Zoznam platiteľov ZP 

 Mesačný prehľad zrazenej dane 

 Prehľad zrazenej dane – zoznam zamestnancov 

 Mzdové listy 

 Štvrťročné priemery 

 Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch FO 

 Potvrdenie o príjme 

 Kumulácia miezd 

 Rekapitulácia zrazených daní 
 

Príručka mzdára 
  

Pre mzdových účtovníkov bola do programu doplnená príručka „ Personálna a mzdová 
evidencia v programe basic.sk“. Ide o používateľskú dokumentáciu k programu basic.sk , ktorá sa 
zaoberá spracovaním miezd. Používateľ si môže príručku zobraziť stlačením tlačidla so symbolom „?“, 
ktoré sa nachádza na ovládacom paneli v ľavej časti obrazovky v evidencii zamestnanci mzdy a pri 
tlači tlačových zostáv. 

 

 
 

Kolektív tvorcov programu basic.sk


