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PODROBNÝ POPIS ZMIEN OBSIAHNUTÝCH V UPDATE: 

1. Účtovníctvo 

1.1. Možnosť tlačiť Kód DPH a KVDPH v internom doklade 

V systéme Humanet bude po update možné požiadať o vymenenie predlohy interného dokladu. 
O vymenenie predlohy treba požiadať službu Hotline emailom. 

Nová predloha je určená hlavne pre platcov DPH na rýchlejšiu kontrolu DPH a kontrolného výkazu. 

Nová predloha obsahuje navyše Kód DPH, Typ KV DPH. 

Predloha bez číselníkov: 

 

Predloha s číselníkmi: 
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1.2. Pridanie nového stĺpca Spárovaný so skladom v Záväzkoch  

V systéme Humanet bol do voľby Záväzky pridaný nový stĺpec, zobrazujúci, či záväzok bol alebo nebol 
spárovaný so skladom. 

 

Ak je hodnota áno, tak  záväzok sa nachádza na záložke Párovanie v skladovom pohybe. 

Ak je hodnota nie, tak záväzok nie je so skladom spárovaný. 

2. Fakturácia 

2.1. Zmena tlače dokladov fakturácie 

V systéme Humanet bola vykonaná veľká zmena tlače fakturačných dokladov. 

Zmena sa prejavuje hlavne tým, že každý doklad fakturácie má vlastnú predlohu. Predlohu si každý užívateľ 
môže graficky zmeniť podľa svojich potrieb (popísané v bode 2.2). 

Výber predlohy pred tlačou  
Pred tlačou dokladu si užívateľ zvolí, ktorú predlohu chce tlačiť. Zvolená predloha bude ponúknutá na tlač aj 
pri ďalšom tlačení, až kým si užívateľ nevyberie novú. Posledná použitá predloha platí pre všetkých 
užívateľov v databáze. 

 

UPOZORNENIE: V databáze pre neplatcu DPH je potrebné vybrať si predlohu pre neplatcu DPH, pretože po 
update je vo všetkých databázach ponúknutá najskôr predloha pre platcu DPH. 

 



PRÍBEH HUMANET 

www.humanet.sk 
 

 
 

4 

Okno pred tlačou  
Zmenilo sa aj okno pred tlačou. Z okna tlač bolo odstránené políčko Text dátum vzniku DP. 

 UPOZORNENIE: Pri tlačení starších faktúr, v ktorých nebolo políčko Text dátum vzniku DP vyplnené sa text 
nevytlačí. V starších dokladoch je potrebné toto políčko vyplniť. 

 

 

V okne pred tlačou sa jednotlivé okná poposúvali. 

Ďalšou zmenou je konfigurácia tlače kontačného a pokladničného lístka. Po označení Tlačiť príjmový doklad 
a Tlačiť kópiu faktúry s kontačným lístkom sa v dolnej časti okna zobrazia okná na nastavenie tlače 
kontačného a pokladničného dokladu. 

 

 

UPOZORNENIE: Jednotlivé okná pred tlačou je potrebné si po update nanovo nastaviť.  
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Nová predloha  
V rámci updatu bola aj zmenená predloha pre doklady fakturácie. 

Nová tlač faktúry vyzerá nasledovne: 
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Tlač pečiatky  
Miesto na pečiatku vo faktúre bolo zväčšené.  

UPOZORNENIE: Ak máte nahratý veľmi veľký obrázok pečiatky, bude pečiatka na doklade zväčšená. Pre 
opravu treba, buď nahrať nový obrázok s pečiatkou, alebo upraviť veľkosť pečiatky v predlohe. 

 

 

Potvrdenie o dodaní tovaru  
Pri tlači dodacích listov a faktúr, ktoré slúžia ako dodací list, systém ponúkne na tlač aj Potvrdenie o dodaní 
tovaru. Pre potvrdenie o dodaní tovaru je tiež vytvorená nová predloha, ktorá sa dá taktiež zmeniť. 

 

 

2.2. Úprava predlohy pre doklad fakturácie 

V systéme Humanet bude možné upraviť si predlohu dokladu fakturácie podľa vkusu a potrieb. 

Predlohu upravíte cez tlačidlo s troma bodkami vedľa výberového políčka pre predlohu dokladu. 

 

Po kliknutí na tri bodky sa otvorí návrhár tlačových predlôh, kde je možné predlohu graficky upraviť. 
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V návrhári sa hneď otvorí predloha, ktorá bola v políčku vybratá. 

 

 

V predlohe môžete jednotlivé polia presúvať, meniť farby, zväčšovať, zmenšovať, prepisovať texty.... 

Práca v návrhári tlačových predlôh je veľmi podobná práci vo Worde. 

UPOZORNENIE: V predlohe nesmiete prepísať názov parametru a taktiež nastavenie sekcie. 

Parameter je označený zobáčikovou zátvorkou a symbolom dolára {$}. 

 

Parameter sa vypĺňa zo systému a po zmenení jeho názvu, by ho už systém nevedel naplniť. 
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Nastavenie sekcie má určité špecifiká, ktoré zoraďujú jednotlivé sekcie a taktiež ich umiestňujú na stránku 
pri tlači, preto neodporúčame toto nastavenie meniť. 

 

 

Uloženie dokladu  
Pri otvorení predlohy na editáciu sa otvorí systémová predloha. Systémovú predlohu nie je možné zmeniť 
preto pri uložení zmien systém na to upozorní. Pre uloženie zmien stačí ak zmeníte názov predlohy. 

Predlohu môžete uložiť cez ikonu  alebo kliknutím na tlačidlo Uložiť a zatvoriť. 

 

Po kliknutí na tlačidlo Uložiť a zatvoriť budete vrátení do okna pred tlačou. 

 

Bližšie informácie o práci s návrhárom tlačových predlôh nájdete v príručke Návrhár tlačových predlôh. 

Príručka sa nachádza vo voľbe Pomocník / Dokumentácia na záložke Príručky. 
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2.3. Posielanie dokladu mailom 

V systéme Humanet bola pridaná nová možnosť poslania dokladu mailom a taktiež sa zmenilo okno pred 
poslaním dokladu. 

Okno pre poslanie mailu sa spojilo s oknom pre tlač faktúry. 

 

 

V editačnom okne dokladu pribudlo nové tlačidlo Poslať, ktoré hneď pošle editovaný doklad mailom. Pri 
kliknutí na tlačidlo Poslať sa doklad automaticky zapíše. 

 

 

2.4. Pridanie nových stĺpcov do tabuľky fakturácie Dodací list (text), Objednávka (text), Nahraté 
súbory 

V systéme Humanet boli do voľby Fakturácia a odbyt / Fakturácia pridané nové stĺpce pre Dodací list (text), 
Objednávka (text) a nahraté súbory. 
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2.5. Rozšírenie voľby Evidencia a Servis 

V systéme Humanet bola voľba Fakturácia a odbyt / Evidencia a servis rozšírená o nové políčka. 

Nové políčka sú Popis, Špecifikácia účtovania a Súvisiace doklady. Políčka sú textové, voľne vyplniteľné. Pri 
prenášaní dokladu do Evidencia a servis cez voľbu Doplnky / Zaregistrovanie dokladu do Evidencia a servis 
sa políčka vyplnia na základe informácií z prenášaného dokladu. Na nové políčka boli taktiež vytvorené 
stĺpčeky v tabuľke. 

 

3. Majetok 

3.1. Zadanie jednotkovej ceny v drobnom majetku 

V systéme Humanet bolo do voľby Majetok / Drobný majetok pridané nové políčko na zobrazenie 
Jednotkovej ceny drobného majetku. Políčko Jednotková cena je textové, informatívne. Políčko sa 
automaticky nevypočítava a ani nie je do žiadneho výpočtu zaradené. 
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3.2. Rozšírenie číselníka Pracovníci 

V systéme Humanet bol rozšírený číselník Pracovníci o nové políčka. Nové pridané políčka sú Adresa, 
Rodné číslo a Číslo občianskeho preukazu. 

 

 

3.3. Pridanie novej funkcie Odomknúť a Uzamknúť účtovné odpisy 

V systéme Humanet bola do voľby Majetok / Dlhodobý majetok pridaná nová funkcia na odomknutie 
a uzamknutie účtovných odpisov. 

Nová funkcia sa nachádza vo voľbe Doplnky / Uzamknúť označené odpisy alebo Odomknúť označené 
odpisy. 

 

Po označení odpisov a kliknutí na Uzamknúť označené odpisy sa odpisy uzamknú. 
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Po označení odpisov a kliknutí na Odomknúť označené odpisy sa odpisy odomknú. 

 

4. Sklad 

4.1. Kontrola skladových kariet na duplicitu skratky 

V systéme Humanet pribudla nová kontrola skladových kariet na duplicitu skratky. 

Kontrolu je potrebné si zapnúť vo voľbe Sklad / Nastavenia skladu označením políčka Kontrolovať duplicitu 
skratky skl. karty. 

 

Kontrola sa vykonáva pri pridávaní novej skladovej karty. Kontrola prebieha v rámci jedného skladu.  

Pri zápise novej skladovej karty do skladu, kde sa už nachádza karta s rovnakou skratkou, sa zobrazí 
upozornenie „Na sklade .... existuje karta s rovnakou skratkou. Naozaj chcete kartu zapísať?“. Ak kliknete na 
Áno karta sa zapíše. Ak kliknete na Nie systém vráti editačné okno karty. 
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5. Iné drobné úpravy 

5.1. Nová farebná schéma 

V systéme Humanet pribudla nová farebná schéma – oranžová. 

 

 

 

 

 

Ing. Dana Lempochnerová, konzultant, Mado spol. s r. o. 

 


