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PODROBNÝ POPIS ZMIEN OBSIAHNUTÝCH V UPDATE: 

1. Účtovníctvo 

1.1. Úprava zadávania bankového účtu organizácie a partnera 

V systéme Humanet bolo upravené okno na zadávanie bankového účtu partnera a organizácie. 

 

 

Ikona  pri políčku IBAN slúži na vygenerovanie “starého“ formátu bankového účtu. 

Ikona  pri políčku s výberom banky slúži na vygenerovanie IBANu zo “starého“ formátu bankového 
účtu. 

Pri zápise bankového účtu pribudla nová kontrola. Ak sa nezhoduje IBAN s číslom účtu alebo SWIFTom, tak 
systém nedovolí účet zapísať. Nesprávne údaje treba opraviť. Kontrola funguje len pre slovenské bankové 
účty. 

 

  



 

Online ekonomický softvér 

www.humanet.sk 
 

 
 

3 

1.2. Úprava zaúčtovania faktúry vystavenej zahraničnému partnerovi pre Osobu registrovanú podľa § 
7 a § 7a  

V systéme Humanet bolo dopracované zaúčtovanie faktúry, ktorá je vystavená zahraničnému partnerovi, ak 
vystavovateľ faktúry je Osoba registrovaná pre daň podľa §7 alebo § 7a zákona o DPH. 

 

Pri vytváraní faktúr je dôležité najskôr vybrať zahraničného partnera a až potom pridávať položky faktúry. 
Pre správne zaúčtovanie faktúry, je dôležité vybrať na položke predkontáciu, v ktorej je nastavené 
zaúčtovanie pre základ nulový a taktiež je v nej vybratý príslušný kód DPH.  

Príklad predkontácie pre zaúčtovanie predaja služby zahraničnému partnerovi z EU: 

 

2. Majetok 

2.1. Úprava vyradenia majetku 

V systéme Humanet bolo upravené vyradenie majetku. 

V okne vyradenia majetku bolo premenované políčko Suma na Zostatková cena. 

Zostatková cena – slúži na zapísanie zostatkovej ceny majetku.  
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K sume je priradené aj políčko na zadanie predkontácie na zaúčtovanie do účtovníctva. 

  

Zaúčtovanie vyradenia prebehne pri zápise celého majetku. 

Pre automatické zaúčtovanie vyradenia je potrebné, aby bolo políčko Výstupný číselný rad vyplnené. Ak 
políčko nebude vyplnené automatické zaúčtovanie neprebehne. 

Pre správne zaúčtovanie je potrebné, aby bola predkontácia vybratá. 

 

2.2. Úprava výpočtu daňového odpisu pri vyradení majetku predajom 

Podľa zmeny legislatívy v zákone o dani s príjmov § 22 ods. 12 „Pri vyradení hmotného majetku a 

nehmotného majetku odpisovaného podľa § 26 ods. 6 a 7 uplatní daňovník odpis vo výške pripadajúcej na 
počet celých mesiacov, počas ktorých daňovník majetok účtoval1) alebo majetok evidoval podľa § 6 ods. 

11. Pri hmotnom majetku, pri ktorom je zostatková cena daňovým výdavkom len do výšky príjmov (výnosov) 
z predaja podľa § 19 ods. 3 písm. b) prvého bodu, môže daňovník uplatniť odpis vo výške pripadajúcej na 
počet celých mesiacov, počas ktorých daňovník majetok účtoval1) alebo majetok evidoval podľa § 6 ods. 
11.“  

§ 19 ods. 3 písm. b) prvého bod: „b) zostatková cena (§ 25 ods. 3) alebo pomerná časť zostatkovej ceny 

hmotného majetku a nehmotného majetku pri jeho vyradení : 1. predajom okrem zostatkovej ceny osobných 
automobilov zatriedených do kódu Klasifikácie produktov 29.10.2, motorových vozidiel na jazdu na snehu a 
podobných vozidiel s motorom zatriedených do kódu Klasifikácie produktov 29.10.52, rekreačných a 
športových člnov zatriedených do kódu Klasifikácie produktov 30.12, lodí a plavidiel zatriedených do kódu 
Klasifikácie produktov 30.11, lietadiel a kozmických lodí a podobných zariadení zatriedených do kódu 
Klasifikácie produktov 30.3, motocyklov a ich modifikácií zatriedených do kódu Klasifikácie produktov 30.91, 
bicyklov a iných kolesových vozidiel bez motora zatriedených do kódu Klasifikácie produktov 30.92.1 a 
budov a stavieb zaradených do odpisovej skupiny 6okrem technického zhodnotenia vykonaného nájomcom 
na budove a stavbe zaradenej v tejto odpisovej skupine, ktorá sa zahrnuje do výšky príjmov (výnosov) z 
predaja zahrnutých do základu dane.“ 

Z toho vyplýva, že majetok z vymenovaných klasifikácií produkcii a budovy v odpisovej skupine 6, budú mať 
na karte majetku v roku vyradenia vypočítaný alikvotný daňový odpis na počet celých mesiacov užívania 
majetku (bez mesiaca vyradenia). 
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Zmena platí len pri vyradení spôsobom predaj. 

 

 

V číselníku Klasifikácia produkcie bolo doplnené označovanie políčko Počítaj alikvotnú časť daňového 
odpisu pri vyradení majetku. Pri vyradení majetku predajom, ktorý má klasifikáciu s označeným políčkom 
Počítaj alikvotnú časť daňového odpisu pri vyradení majetku, tak sa pre rok vyradenia vypočíta alikvotný 
daňový odpis. 

 

Pre majetky s klasifikáciou produkcie, ktoré nemajú označené toto políčko, pre rok vyradenia nebude 
vypočítaný žiaden odpis. 

 

2.3. Opravy chýb pri zadaní prerušenia odpisovania 

V systéme Humanet boli opravené chyby vo výpočte odpisov pri zadaní prerušenia odpisovania: 

- ak sa prerušenie odpisovania zadalo v roku zaradenia do Humanetu 
- ak sa prerušenie odpisovania zadalo v roku technického zhodnotenia 

 

2.4. Oprava chyby: Zobrazovanie celkovej ceny majetku v zostavách pri znížení ceny majetku 

V systéme Humanet bola opravená chyba, ktorá spôsobovala zlé zobrazenie celkovej ceny majetku 
v zostavách, ak bolo na majetku zadané zníženie ceny majetku. 

 

2.5. Oprava chyby: Výpočet daňových odpisov pri osobitnom spôsobe odpisovania s technickým 
zhodnotením 

V systéme Humanet bola opravená chyba, ktorá spôsobovala zlý výpočet daňových odpisov pri osobitnom 
spôsobe odpisovania, ak bolo na majetku zadané technické zhodnotenie. 
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2.6.  Oprava chyby: Zaúčtovanie majetku so zdrojom financovania 

V systéme Humanet bola odstránená chyba, ktorá spôsobovala zlé zaúčtovanie odpisov majetku, ktorý má 
zadaný Zdroj financovania. 

 

Pre správne zaúčtovanie odpisu so zdrojom financovania je potrebné, pre každý zdroj financovania vytvoriť 
samostatnú predkontáciu pre každý zdroj financovania zvlášť. V predkontácií musí byť zdroj financovania 
nastavený. 
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Pri zadávaní zdroja financovania v majetku, treba túto predkontáciu pri zdroji nastaviť. 

 

 

 

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

 


