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PODROBNÝ POPIS ZMIEN OBSIAHNUTÝCH V UPDATE: 

1. Účtovníctvo 

1.1. Zmena časti Nastavenia účtovníctva pri editovaní organizácie 

V systéme Humanet bola vo voľbe Základné nastavenia / Užívateľské nastavenia a vo voľbe Základné 
nastavenia / Organizácie zmenená časť pre Nastavenia účtovníctva. Úprava spočíva v zmene rozmiestnenia 
jednotlivých políčok a v označovaní organizácie ako platcu/neplatcu DPH. 

  

 

1.2. Zmena nastavenia databázy z platcu DPH na neplatcu DPH a naopak 

V systéme Humanet bolo zmenené zadávanie/označovanie organizácie pre registráciu DPH.  

Ak sa zmení po update registrácia DPH organizácie z platcu DPH na neplatcu DPH alebo opačne, je 
potrebné vo voľbe Základné nastavenia / Užívateľské nastavenia alebo Základné nastavenia / Organizácie / 
záložka Nastavenia účtovníctva vybrať z výberového políčka hodnotu Platca DPH alebo Neplatca DPH a čo 
je najdôležitejšie, zadať dátum, kedy k tejto zmene došlo. 

 

Cez tlačidlo s tromi bodkami je možné pozrieť si historické zmeny ohľadom registrácie DPH. 

 

UPOZORNENIE: Ak ste vytvorili doklady v období, kedy ste už mali byť platcom, ale v databáze to zmeníte 
neskôr, bude potrebné už vzniknuté doklady manuálne opraviť. 
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1.3. Nový stĺpec Kategória pohybu v číselníku Pohyby 

V systéme Humanet bola do voľby Stĺpce peňažného denníka / Pohyby pridaná možnosť pridať si stĺpec 
Kategória pohybu do tabuľky. 

 

 

 

1.4. DPH – oprava načítania riadkov 37 a 38 dodatočného daňového priznania DPH 

V systéme Humanet bolo opravené načítanie riadkov 37 a 38 dodatočného daňového priznania DPH vo 
formáte XML.  

Ak boli v dodatočnom daňovom priznaní DPH  riadky 37 a 38 nulové, do XML formátu sa nuly nezapísali. Po 
úprave sa nuly vytlačia aj v PDF zostave a načítajú sa do XML formátu. 

 

2. Fakturácia 

2.1. Výber kontaktu pre posielané doklady fakturácie 

V systéme Humanet bol upravený spôsob odosielania dokladov fakturácie priamo z programu. 

Po úprave je možné priamo si zvoliť emailovú adresu pre elektronickú komunikáciu pre daného partnera, 
alebo priamo cez voľbu pridať partnerovi kontakt, prípadne sa rozhodnúť, či pošlete doklad na všetky 
emailové adresy alebo len na  jednu. 

 

Po označení dokladu/ov, kliknete na Doplnky / Poslať e-mail.  

 

 



PRÍBEH HUMANET 

www.humanet.sk 
 

 
 

4 

Pribudlo nové tlačidlo a políčko Komu, políčko pre výber emailovej adresy, tlačidlo pero, ktorým sa dostanete 
priamo do partnera a označovacie políčko Poslať na všetky adresy. 

 

 

Do prvého políčka Komu systém vpíše názov partnera. 

Druhé políčko slúži na výber emailovej adresy. Do výberového zoznamu sa dostanú len emailové adresy pre 
elektronickú komunikáciu.  

Označovacie políčko Poslať na všetky adresy je vždy označené, teda vždy pri novom posielaní.   

Ak je políčko Poslať na všetky adresy označené, tak políčko pre výber emailovej adresy je needitovateľné. 
Sú v ňom za sebou vypísané všetky emailové adresy pre elektronickú komunikáciu partnera a dané doklady 
sa pošlú na všetky emailové adresy pre elektronickú komunikáciu, ktoré má partner zadané v kontaktoch.  

Ak je políčko Poslať na všetky adresy neoznačené, tak políčko pre výber emailovej adresy bude 
editovateľné a doklady sa pošlú len na vybranú emailovú adresu. 

Tlačidlo pero slúži na vstup do adresára partnerov, na editáciu sa otvorí vybraný partner. 

 

Ak posielate doklady viacerým partnerom naraz, tak vtedy budú políčka Komu, výber emailovej adresy, 
tlačidlo pero a označovač Poslať na všetky emailové adresy nahradené needitovateľným textovým políčkom, 
kde budú vypísaní všetci partneri, ktorým sa ide posielať mail.  

 

Po kliknutí na tlačidlo Komu sa otvorí modálne okno Príjemcovia, kde môžete jednotlivých partnerov upraviť 
podľa postupu ako je popísané vyššie.  

 

Zmeny vykonané v modálnom okne budú vždy zapamätané len pre dané spracovanie. 
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UPOZORNENIE: Ak má partner zadaných viac emailových adries pre elektronickú komunikáciu a doklad má 
byť poslaný na všetky adresy, je potrebné aby všetky adresy boli správne, inač sa doklad neodošle ani na 
jednu adresu. Preto je potrebné skontrolovať excel, ktorý sa vytvorí po odoslaní. 

 

2.2. Zmena pri pridávaní dokladu fakturácie 

V systéme Humanet bolo upravené pridávanie dokladov fakturácie. 

Po kliknutí na tlačidlo Pridať sa objaví menu s jednotlivými typmi dokladov. Kliknutím na požadovaný doklad 
sa otvorí editačné okno daného dokladu. 

 

Z editačného okna dokladu bolo odstránené políčko Druh dokladu, pretože druh dokladu zvolíte už pri 
pridávaní dokladu. 

3. Sklad 

3.1. Úprava skladových zostáv – Bilancia stavu a pohybu zásob 

V systéme Humanet boli upravené skladové zostavy Bilancie stavu a pohybu zásob. 

Upravené boli: 

-  Bilancia stavu a pohybu zásob – detailná 
-  Bilancia stavu a pohybu zásob – sumárna  
-  Bilancia stavu a pohybu zásob – sumárna za sklad 
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Úprava spočíva v tom, že pri označení zostavy Netlačiť nulové riadky sa v zostave zobrazia aj karty/sklady 
len s počiatočným stavom bez obratov v danom období. 

 

 

 

 

 

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

 


