
 Online ekonomický softvér 

www.humanet.sk 
 

 

www.humanet.sk 

 Žilina, dňa 16. 12. 2016 

Hotline - e-mail: podpora@humanet.sk – tel.: 0905 510 687, 0905 499 052, denne od 800 do 1630 

 

. 

 
 

HUMANET JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO 

Update dátového modelu na verziu 6.11 

 
Predchádzajúca verzia: 6.10 
 

PREHĽAD ZMIEN OBSIAHNUTÝCH V UPDATE: 

1. Účtovníctvo ................................................................................................................................................ 2 

1.1. Zníženie počtu klikov pri vytváraní zostáv – voľba Pomocné výkazy ..................................................... 2 

1.2. Úprava prechodu do nového roku a prenosu z minulého roku ............................................................... 3 

2. DPH ............................................................................................................................................................ 4 

2.1. Zmena označenia partnerov uplatňujúcich § 68d zákona o DPH ........................................................... 4 

2.2. Ukončenie uplatňovania osobitnej úpravy podľa § 68d zákona o DPH .................................................. 5 

2.3. Načítanie stavebných prác do kontrolného výkazu od 1.1.2017 ............................................................. 7 

3. Fakturácia .................................................................................................................................................. 7 

3.1. Rozdelenie tabuľky Položky pre jednotlivé evidencie ............................................................................. 7 

4. Úprava tabuľky ........................................................................................................................................... 8 

 
  



 

Online ekonomický softvér 

www.humanet.sk 
 

 
 

2 

PODROBNÝ POPIS ZMIEN OBSIAHNUTÝCH V UPDATE: 

1. Účtovníctvo 

1.1. Zníženie počtu klikov pri vytváraní zostáv – voľba Pomocné výkazy 

V systéme Humanet sa pokračuje s úpravou znižovania počtu klikov pri tvorbe zostáv.  

Ďalšia voľba, ktorá bola upravená sú voľba Pomocné výkazy. Po kliknutí na voľbu Účtovníctvo / Pomocné 
výkazy sa hneď zobrazí okno Spracovanie.... 

 

Všetky úkony týkajúce sa nadefinovania, kopírovania, spracovania, filtrovania zostavy, atď. vykonáte v okne 
Spracovanie ..... 

Pod políčkom na zadanie obdobia sa nachádzajú prepínače, kde zvolíte, do akého formátu sa má zostava 
vygenerovať. 
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K už vygenerovaným zostavám (predtým voľba Spracované zostavy) je prístup cez tlačidlo Už spracované 
zostavy v dolnej lište okna. 

 

 

1.2. Úprava prechodu do nového roku a prenosu z minulého roku 

V systéme Humanet bol upravený prechod do nového roku a prenos z minulého roku.  

Z okna Prechod do nového roka a Prenos z minulého roku (Servisné úlohy / Prechod do nového roku alebo 
prenos z minulého roku) boli odstránené voľby: Preniesť neuhradené pohľadávky a záväzky z minulého roku, 
Automatické párovanie, Preniesť dlhodobý majetok z minulého roku, Preniesť drobný majetok z minulého 
roku. Tieto voľby slúžili len na prenos medzi databázami pred rokom 2012 a naďalej už nie sú potrebné. 

 

 

Do okna Prenos z minulého roku pribudla nová voľba Preniesť okruhy a číslovanie dokladov. 

 

 

Preniesť okruhy a číslovanie dokladov – ak je označené z minulého roku sa prenesú okruhy číslovania, ktoré 
v aktuálnom roku nie sú.  
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2. DPH 

2.1. Zmena označenia partnerov uplatňujúcich § 68d zákona o DPH 

V systéme Humanet bola vykonaná úprava označovania partnerov, ktorí uplatňujú osobitnú úpravu podľa § 
68d.  

Vo voľbe Adresár bol odstránený označovať Uplatňuje § 68d a bol nahradený tlačidlom Upl. §68d. 

 

 

 

 

 

 

Kliknutím na tlačidlo Upl. § 68d sa zobrazí okno, v ktorom cez tlačidlo Pridať je možné zadať od akého 
dátumu partner uplatňuje § 68d. Ak už partner ukončil uplatňovanie § 68d v tom istom riadku sa vyplní aj 
Dátum do. 

 

 

Ak partner uplatňuje § 68d a pokračuje v jeho uplatňovaní aj naďalej bude vyplnený len Dátum od. 
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Ak partner uplatňoval § 68d a ukončil jeho uplatňovanie bude vyplnený aj Dátum od aj Dátum do. 

 

 

Po update u partnerov, ktorí mali označené, že uplatňujú § 68d, bude automaticky vyplnený Dátum od 
hodnotou 1.1.2016.   

 

Ak partner začal uplatňovať § 68d neskôr treba vojsť cez pero do záznamu a dátum opraviť. 

 

UPOZORNENIE: Ak v záväzkoch alebo interných dokladoch máte doklad označený ako Doklad podľa § 68d, 
ale partnera v adresári nemáte označeného, že uplatňuje § 68d. Je potrebné, aby bolo toto označenie do 
Adresára doplnené.  

 

UPOZORNENIE: Tabuľku obdobia platnosti §68d vypĺňajte len ak naisto viete, že partner postupuje podľa 
§68d. Záznamy z tabuľky sa nedajú vymazať. 

 

V zozname partnerov v stĺpci Upl. §68d sú zobrazené obdobia v ktorých partneri uplatňujú § 68d. 

 

 

2.2. Ukončenie uplatňovania osobitnej úpravy podľa § 68d zákona o DPH 

V systéme Humanet bolo zapracované spracovanie DPH ak bolo ukončené uplatňovanie § 68d. 

 

Ak spracovávaná organizácia ukončila uplatňovanie § 68d 

Ak spracovávaná organizácia uplatňovala § 68d a ukončila jeho uplatňovanie, tak vo voľbe Základné 
nastavenia / Užívateľské nastavenia treba nastaviť, že od nasledujúceho obdobia je organizácia 
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„štandardným“ platiteľom DPH ešte pred vytvorením poslednej uzávierky DPH za obdobie kedy organizácia 
uplatňovala § 68d. 

 

Príklad 1: Firma A začala uplatňovať § 68d od 1.1.2016 – vo voľbe Základné nastavenia / Užívateľské 
nastavenia  nastavila v políčku od dátum 1.1.2016 a v políčku Registračná povinnosť nastavila Osobitná 
úprava uplatňovania dane podľa § 68d. V priebehu roka sa Firma A rozhodla dobrovoľne ukončiť 
uplatňovanie § 68d, avšak zo zákona pri dobrovoľnom ukončení musí postupovať podľa § 68d do konca 
roka. Vo voľbe Základné nastavenia / Užívateľské nastavenia  nastavila v políčku od dátum 1.1.2017 
a v políčku Registračná povinnosť nastavila Platiteľ DPH podľa §4, 5 a 6 zákona. Firma A tak urobila ešte 
pred spracovaním decembrovej uzávierky DPH. 

 

Do poslednej uzávierky DPH, v ktorej organizácia uplatňovala § 68d, sa načítajú všetky doteraz neuhradené 
alebo čiastočne neuhradené doklady, z ktorých mala byť odvedená daň, alebo mohla byť daň odpočítaná 
a nebola. 

 

Príklad 2: Firma A ukončila uplatňovanie § 68d k 31.12.2016 (urobila potrebné úkony z Príkladu 1).  

Dňa 15.5.2016 Firma A vystavila Firme B faktúru na sumu 1000 EUR, táto faktúra k 31.12.2016 nebola 
uhradená. 

Dňa 14.7.2016 Firma A vystavila Firme C faktúru na sumu 2000 EUR, Firma C faktúru čiastočne uhradila 
v sume 500 EUR, čiže stále zostáva neuhradených 1500 EUR. 

Dňa 16.9.2016 dostala Firma A faktúru od Firmy D na sumu 300 EUR, ktorú do 31.12.2016 neuhradila. 

Firma A vykonala uzávierku DPH za december 2016. Do decembrovej uzávierky DPH sa načítajú aj doklady 
od Firiem B,C,D s týmito hodnotami: 

Firma B, dátum dodania 15.5.2016, základ DPH  833,33 EUR, daň 166,67 EUR. 

Firma C, dátum dodania 14.7.2016, základ DPH  1250 EUR, daň 250 EUR. 

Firma D, dátum dodania 16.9.2016, základ DPH  250 EUR, daň 50 EUR. 

 

Ak partner ukončil uplatňovanie § 68d 

Ak partner uplatňoval § 68d a ukončil jeho uplatňovanie, tak vo voľbe Adresár treba cez tlačidlo Upl. § 68d 
pridať Dátum do, kde zadáte dátum, ktorým ukončil uplatňovanie § 68d. Treba to nastaviť ešte pred 
vytvorením poslednej uzávierky DPH za obdobie kedy partner uplatňoval § 68d. 

 

Do poslednej uzávierky DPH, v ktorej partner uplatňoval § 68d, sa načítajú všetky doteraz neuhradené alebo 
čiastočne neuhradené doklady od tohto partnera, z ktorých mohla byť daň odpočítaná a nebola. 

Ak partner pokračuje v uplatňovaní § 68d do DPH sa načíta až pri úhrade. 

 

Príklad 3: Spracovávaná Firma H je platiteľom DPH podľa § 4. Má dvoch partnerov Firmu E a Firmu F. Firma 
E uplatňovala § 68d od 1.1.2016 a ukončila jej uplatňovanie k 31.12.2016. Firma F uplatňuje § 68d od 
1.2.2016 a naďalej pokračuje v jeho uplatňovaní.  

Firma E vystavila Firme H dňa 4.10.2016 faktúru na 600 EUR, táto faktúra k 31.12.2016 nebola uhradená. 

Firma F vystavila Firme H dňa 11.11.2016 faktúru na 200 EUR, táto faktúra k 31.12.2016 nebola uhradená. 
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Do decembrovej uzávierky DPH sa dostane aj faktúra od Firmy E s dátumom dodania 4.10.2016 na základ 
500 EUR a daň 100 EUR. Faktúra od Firmy F sa do decembrovej uzávierky nedostane, pretože Firma F 
pokračuje v uplatňovaní § 68d. 

 

2.3. Načítanie stavebných prác do kontrolného výkazu od 1.1.2017 

Na základe novely zákona o DPH budú vystavené faktúry za dodanie stavebných prác podľa  § 69 ods. 12 
písm. j) uvádzané v kontrolnom výkaze DPH v časti A.2. 

V systéme Humanet musí mať každá vystavená faktúra za dodanie stavebných prác podľa  § 69 ods. 12 
písm. j) od 1.1.2017 zadaný kód DPH 6912J a typ kontrolného výkazu A.2. 

 

Do časti A.2 kontrolného výkazu sa načíta IČ DPH odberateľa, Poradové číslo faktúry, Dátum dodania 
a Základ dane. 

3. Fakturácia 

3.1. Rozdelenie tabuľky Položky pre jednotlivé evidencie 

V systéme Humanet bola vykonaná úprava, ktorá zabezpečuje rozdelenie tabuľky Položky v jednotlivých 
evidenciách fakturácie. To znamená, že v každej evidencii fakturácie je možné nastaviť si vlastné stĺpce 

v tabuľke položky cez ikonku . 

Po update bude tabuľka Položky v jednotlivých evidenciách zmenená nasledovne: 

Fakturácia – zostanú nastavené pôvodné stĺpce, tak ako boli nastavené pred update užívateľom. 

Upomienky – nastavia sa stĺpce: Názov položky, Suma bez DPH spolu, Ostáva uhradiť, Dátum splatnosti, 
Číslo obchodného prípadu. 
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Objednávky a Cenové ponuky – nastavia sa stĺpce: Zdroj položky, Názov položky, Množstvo, Merná 
jednotka, Vstupná jednotková cena bez DPH, Suma bez DPH spolu, Suma s DPH spolu, Sadzba DPH. 

 

Reklamácie – nastavia sa stĺpce: Zdroj položky, Názov položky, Množstvo, Merná jednotka, Suma bez DPH 
spolu, Suma s DPH spolu.  

 

 

4. Úprava tabuľky 

V systéme Humanet boli vykonané zmeny v práci s tabuľkou. 

Posúvať tabuľka smerom zprava doľava a späť je možné aj, ak stojíte myškou na názvoch stĺpcov a krútite 
kolieskom myši. Posúvať tabuľku je naďalej možne aj posuvníkom v dolnej časti tabuľky. 

Ak je tabuľka dlhšia ako obrazovka pri posúvaní smerom dole budú názvy stĺpcov prichytené v hornej časti 
obrazovky. 

 

 

 

 

Ing. Dana Lempochnerová, konzultant metodik, HOUR, spol. s r. o. 

 

 


