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PODROBNÝ POPIS ZMIEN OBSIAHNUTÝCH V UPDATE: 

1. Fakturácia 

1.1. Úprava kopírovania fakturačného dokladu 

V systéme Humanet bolo upravené kopírovanie fakturačného dokladu. Upravené bolo kopírovanie políčka 
Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Ak je vo voľbe Nastavenia fakturácie označené políčko Automaticky 
označiť Faktúra slúži zároveň ako dodací list, tak pri kopírovaní sa toto políčko vždy označí, aj keď 
v pôvodnom doklade označené nebolo. 

 

2. Sklad 

2.1. Zmena editačného okna skladovej karty a skladového pohybu 

V systéme Humanet bolo upravené editačné okno skladovej karty a skladového pohybu. V rámci úpravy boli 
existujúce políčka vo formulári presunuté na inú pozíciu.  
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Novým prvkom vo formulári Skladová karta je rozklikávacie políčko Rozšírené informácie a nastavenia 
skladovej karty, ktoré obsahuje ďalšie časti skladovej karty. Rozkliknutie jednotlivých volieb si systém 
pamätá na každého užívateľa samostatne. 

 

Novým prvkom vo formulári Skladový pohyb je rozklikávacie políčko Doplňujúce informácie, ktorý obsahuje 
ďalšie časti skladového pohybu. 
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2.2. Vstup do skladového pohybu cez skladovú kartu 

V systéme Humanet bola do voľby Skladové karty na záložku Pohyby pridaná možnosť vstúpiť do 
zobrazeného pohybu priamo cez skladovú kartu. Slúži na to ikona pero na začiatku riadku. 

 

Pre vstup do pohybu cez skladovú kartu platia rovnaké pravidlá ako pre vstup do skladového pohybu cez 
voľbu skladové pohyby. 

Kliknutím na tlačidlo pero sa otvorí požadovaný skladový pohyb, ktorý je editovateľný (ak je to možné – čiže 
ak nie je zaúčtovaný, alebo iným spôsobom uzamknutý a needitovateľný) a je možné ho upravovať. V takto 
otvorenom skladovom pohybe po kliknutí na Zapísať alebo Zrušiť sa systém vráti do skladovej karty, z ktorej 
bol pohyb otváraný.  

 

 

2.3. Zaokrúhlenie vedľajších nákladov 

V systéme Humanet bolo upravené zaokrúhľovanie vedľajších nákladov, ktoré sú na položku pridané 
pomocou funkcií v menu Doplnky / Rozúčtovanie vedľajších nákladov. 

 

Pôvodne systém vedľajšie náklady automaticky zaokrúhľoval na dve desatinné miesta matematicky. Po 
update bude systém zaokrúhľovať na základe nastavenia zaokrúhľovania vedľajších nákladov. 
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Zaokrúhľovanie vedľajších nákladov sa nastavuje vo voľbe Sklad /  Nastavenia skladu v políčku Zaokrúhľ. 
rozúčt. vedľ. nákladov. 

 

Príklad: 

Naskladňujem príjemku, na ktorej je 10 000 ks tovaru, vedľajšie náklady (napr. doprava) sú 258,69. 
Vedľajší náklad na 1 ks tovaru je 258,69 / 10 000  = 0,025869. 
Ak je nastavené nezaokrúhľovať, tak ostane vedľajší náklad 0,025869, ak by bolo nastavené napr. na dve 
des. miesta matematicky, tak sa náklad zaokrúhli na 0,03. 
 

Systém sleduje, či suma rozúčtovaných vedľajších nákladov na položkách sa zhoduje so sumou, ktorá bola 
pôvodne zadaná v políčku Vedľajšie náklady na hlavičke pohybu. Ak sa tieto sumy nezhodujú, tak po 
dokončení rozúčtovania systém zobrazí hlásenie: “Suma vedľajších nákladov v položkách sa nezhoduje so 
zadanou sumou vedľajších nákladov. Rozdiel činí .... .“ 

 

 

Rozdiel musí užívateľ vyrovnať v skladových kartách ručne. 

 

 

2.4. Pohyb Iný pohyb - reklamácia 

Do systému Humanet bol pridaný nový skladový pohyb reklamácia.  

Pohyb reklamácia slúži na zistenie rozdielov v sklade, ak je vykonané vrátenie tovaru – reklamácia, 
dobropis. Rozdiely sa týkajú len skladovej ceny. Pri dobropise (reklamácií) sa vráti tovar dodávateľovi, ale 
dodávateľ neuzná vrátenie plnej sumy a preto je potrebné tovar vyskladniť špeciálnym pohybom. 

 

Príklad: 

Počiatočný stav skladovej karty je 0 ks. Príjem na kartu 20 ks, jednotková cena 10 €, celková cena 200 €. 

Dobropis - vrátenie tovaru, (výdajka) 5 ks jednotková cena 8 €, celková cena 40 €. Konečný stav na karte je 
15 ks celková suma 160 €.  
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Dobropis urobím cez pohyb Iný pohyb – reklamácia, kde zadám 5 ks v jed. cene 8 €. Systém pri zápise tohto 
pohybu automaticky vnútorne vytvorí: Výdajku na 5 ks v jed. cene 10 € - táto výdajka bude aspoň sekundu 
pred zadaným pohybom Iný pohyb – reklamácia.  

O sekundu neskôr za pohybom Iný pohyb - reklamácia sa vytvorí ozajstná Výdajka (skutočný pohyb) na 5 ks 
v cene 8 €. 

Nakoniec z časového hľadiska bude karta vyzerať nasledovne: 

2.1.2017 o 8,00,00 príjem 20 ks 10 € 

24.1 2017 o 7,15,24 výdaj 5ks 10 € 

24.1.2017 o 7,15,25 iný pohyb – reklamácia 5 ks 8 € 

24.1.2017 o 7,15,26 výdaj 5 ks 8 € 

 

Iný pohyb – reklamácia ako je vidno v príklade funguje ako príjemka. 

 

Na zistenie rozdielov pri reklamácií slúži zostava Rozdiely pri reklamáciách vo voľbe Výkazy / Sklad / 

Bilancie stavu a pohybu zásob. V zostave bude zobrazený kód Skladu, kód karty / skratka (podľa nastavenia 

skladu), názov karty a vzniknutý rozdiel. V zostave sa zobrazuje rozdiel len za určené obdobie. 

 

Iný pohyb – reklamácia systém automaticky neúčtuje. Rozdiely vzniknuté reklamáciou je potrebné zaúčtovať 

ručne. 

 

2.5. Storno pohybu 

V systéme Humanet bolo upravené storno skladového pohybu. Po update už nie je možné vybrať na 
skladovom pohybe druh pohybu Storno príjem alebo Storno výdaj. Storno pohybu je možné už len cez 
tlačidlo Storno pohybu. 

Pre stornovanie pohybu je potrebné označiť pohyb, ktorý má byť stornovaný a kliknúť na tlačidlo Storno 
pohybu. Daný pohyb bude skopírovaný, ako druh pohybu systém nastaví Storno príjem / Storno výdaj 
s príslušnou špecifikáciou. V popise pohybu bude informácia, z ktorého pohybu storno vzniklo. 

V stornovanom pohybe s viacerými kartami je potrebné všetky karty, ktoré nie sú stornované zo storna 
odstrániť. Čiže v stornovanom pohybe zostane len to množstvo a karty, ktoré má byť stornované.  

V stornovanom pohybe nie je možné editovať cenu, tá je presne rovnaká ako v pôvodnom pohybe, ktorý je 
stornovaný.  

Storno príjem nie je možné vytvoriť z príjemky, ktorá už bola vyskladnená – teda množstvo zostávajúce na 
príjemke je menšie ako množstvo, ktoré má byť stornované. 

 

Príklad STORNO príjmu v sklade FIFO  

Na skladovej karte sú nasledovné pohyby – tabuľka. Dňa  9.2.2017 bolo zistené, že Príjemka 003 bola na 
kartu zadaná nesprávne (bolo naskladnených o 5 ks viac). Pre opravu som Príjemku 003 označila a klikla na 
tlačidlo Storno pohybu. Príjemka sa skopírovala, odstránila som z nej všetko, čo som nepotrebovala (zostala 
len upravovaná karta) a na karte som upravila množstvo na 5 ks. 

Dátum Pohyb Množstvo cena 

2.1.2017 Príjem – 001 5 12 
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3.1.2017 Príjem – 002 8 18 

6.2.2017 Výdaj – 001 5 12 

6.2.2017 Výdaj – 001 3 18 

7.2.2017 Príjem – 003 12 20 

9.2.2017 Storno – príjemka 003 5 20 

Na karte dokopy zostáva 12 ks. 5 ks v hodnote 18 eur a 7 ks v hodnote 20 eur. 

 

Príklad STORNO výdaja v sklade FIFO 

Na skladovej karte sú nasledovné pohyby - tabuľka. Dňa  9.2.2017 bolo zistené, že výdajka 001 bola na 
kartu zadaná nesprávne (bolo vyskladnených o 3 ks viac). Pre opravu som Výdajku 001 označila a klikla na 
tlačidlo Storno pohybu. Výdajka sa skopírovala, odstránila som z nej všetko, čo som nepotrebovala (zostala 
len upravovaná karta) a na karte som upravila množstvo na 3 ks. 

Dátum Pohyb Množstvo cena 

2.1.2017 Príjem – 001 5 12 

3.1.2017 Príjem – 002 8 18 

6.2.2017 Výdaj – 001 5 12 

6.2.2017 Výdaj – 001 3 18 

7.2.2017 Príjem – 003 12 20 

9.2.2015 Storno – výdajka 001 3 12 

Na karte dokopy zostáva 20 ks. 5 ks v hodnote 18 eur a 12 ks v hodnote 20 eur a 3 ks v hodnote 12 eur. 

 

Skladový prepočet nemôže ovplyvniť sumu zadanú v pohybe Storno príjem avšak môže ovplyvniť sumu 
zadanú na pohybe Storno výdaj, pretože ju prispôsobí prepočítanej cene výdajky, z ktorej storno vzniklo. 

 

 

2.6. Úprava skladového prepočtu 

V systéme Humanet bol prerobený a zrýchlený skladový prepočet. Po update bude možné spustiť skladový 
prepočet aj na jednu skladovú kartu.  

Skladový prepočet slúži na úpravu/opravu cien na skladovej výdajke, ak pred skladovú výdajku bol spätne 
pridaný pohyb, ktorý môže ovplyvniť jej cenu. Skladový prepočet prepočítava karty od najmladšieho 
inicializačného pohybu (počiatočný stav, výsledok inventúry) alebo od vzniku karty. Skladovú cenu pohybu 
môže prepočet upraviť len na nezaúčtovaných výdajkách. 

Skladový prepočet je možné spustiť buď na sklady alebo na vybrané karty. 
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Skladový prepočet sa nachádza vo voľbe Skladové karty alebo Skladové pohyby vo voľbe Doplnky. 

 

 

Skladový prepočet – sklady 
Skladový prepočet – sklady je možné spustiť z volieb Skladové karty a Skladové pohyby. 

Po kliknutí na voľbu Skladový prepočet - sklady sa otvorí okno Konfigurácia spracovateľa pre skladový 
prepočet. 

 

Na záložke Sklady sú vymenované sklady, v ktorých bude vykonaný skladový prepočet. Ak chcete prepočet 
vykonať len v určitých skladoch, tak prebytočné sklady označte a kliknite na tlačidlo Odstrániť, sklady sa 
z tabuľky odstránia len pre tento skladový prepočet. 
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Skladový prepočet spustíte kliknutím na tlačidlo Skladový prepočet. 

 

Skladový prepočet – označené 
Skladový prepočet – označené je možné spustiť len z voľby Skladové karty. 

Skladový prepočet prebehne len na označených skladových kartách. 

 

 

2.7. Vytvorenie počiatočného stavu 

Do systému Humanet bola pridaná nová funkcia Vytvoriť počiatočný stav. 

Funkcia sa nachádza vo voľbe Sklad / Skladové pohyby / Doplnky / Vytvoriť počiatočný stav.  

 

Funkcia bude vytvárať pohyb Iný pohyb - počiatočný stav vždy pre prvý deň aktuálne zapnutého účtovného 
obdobia. Pravdaže pre každý sklad zvlášť. Funkcia vytvorí počiatočný stav z konečného stavu kariet 
v predchádzajúcom období. Pre vytvorený pohyb počiatočný stav bude použitý číselný rad najvyššou 
prioritou, kde je nastavené použitie pre sklad iný pohyb. 

Funkcia Vytvoriť počiatočný stav funguje rozdielne pri sklade FIFO a pri váženom priemere.  

 

Pre sklad FIFO: 

Zoberú sa všetky nevyskladnené príjemky – nevyskladnené množstvo z príjemky a cena z príjemky. Tieto 
údaje sa presunú do počiatočného stavu. Keďže na karte môže byť viac nevyskladnených príjem iek, tak 
v počiatočnom stave môže byť takáto karta viackrát. 

Príklad: 

Karta 1 – pohyby na karte: 

Pohyb Množstvo Vydané množstvo z 
príjemky 

Cena 

Príjem 5 5 10 

Výdaj 5  10 

Príjem 8 5 16 

Výdaj 5  16 

Príjem 13 0 12 

Do pohybu Iný pohyb – počiatočný stav sa natiahne: 

Karta Množstvo Cena 

Karta 1 3 16 
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Karta 1  13 12 

 

Pri vyskladňovaní z tejto karty systém pôjde od prvého záznamu v pohybe počiatočný stav. 

 

Pre vážený priemer: 

Do počiatočného stavu sa natiahne všetko nevyskladnené množstvo v priemernej cene. Pre každú kartu 
bude v počiatočnom stave len jeden záznam. 

 

Príklad: 

Karta 1 – pohyby na karte: 

Pohyb Množstvo Vydané množstvo z 
príjemky 

Cena 

Príjem 5 5 10 

Výdaj 5  10 

Príjem 8 5 16 

Výdaj 5  16 

Príjem 13 0 12 

Konečný zostatok na karte je 16 ks, priemerná cena je ((3*16) + (13*12)) / 16 = 12,75 

 

Do pohybu Iný pohyb – počiatočný stav sa natiahne: 

Karta Množstvo Cena 

Karta 1 16 12,75 

 

Vytvorené počiatočné stavy bude možné editovať alebo vymazať. 

Funkcia Vytvoriť počiatočný stav sa bude dať spustiť viackrát, ale je potrebné predchádzajúce vzniknuté 
pohyby počiatočného stavu odstrániť. 

 

2.8. Predajná cena na partnera a cudziu menu 

V systéme Humanet okrem políčka Predajná cena v hlavičke skladovej karty, pribudla do karty nová záložka: 
Predajná cena (CM a partneri). 

 

Záložka Predajná cena (CM a partneri) slúži na zadávanie predanej ceny pre iné meny ako je EUR. (pre 
EUR platí predajná cena v hlavičke skladovej karty) a predajnej ceny pre jednotlivých partnerov buď 
v eurách alebo v inej mene. 

Pri pridávaní položiek na záložku sa v modálnom okne vypĺňajú políčka mena (výberové políčko), Partner 
(výberové políčko) a Predajná cena.  

 

Políčko Partner – výberové políčko. 
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Políčko Predajná cena – textové políčko.  

Políčko mena – výberové políčko – prednastavená hodnota je EUR. 

 

Ak je vyplnená mena (iná ako EUR) a nie je vyplnený Partner, tak predajná cena platí pre túto menu, 
Predajná cena sa zadá v danej mene. 

Ak je mena EUR a Partner je vyplnený, tak Predajná cena platí len pre daného partnera. 

Ak je mena iná ako EUR a Partner je vyplnený, tak cena platí len pre daného partnera, ak je na fakturačnom 
doklade zadaná daná mena. 

Ak je mena EUR a Partner nie je vyplnený, tak predajná cena sa použije vo fakturačných dokladoch. Má 
vyššiu prioritu ako predajná cena v hlavičke karty. 

 

Načítanie do fakturácie 
Ak bude na faktúre vybratá mena EUR a na faktúre je vybratý partner, tak systém skontroluje záložku 
Predajná cena (CM a partneri).  

- Ak je na záložke pre daného Partnera nastavená predajná cena v mene EUR, tak sa použije táto 

cena.  

- Ak na záložke pre daného Partnera nie je nastavená predajná cena, tak sa použije predajná 

cena zo záložky len pre menu EUR (vyplnené len predajná cena a mena), ak sa ani táto 

nenachádza na záložke, tak sa použije suma z hlavičky skladovej karty. 

- Ak nie je Predajná cena vyplnená ani v hlavičke skladovej karty, tak systém načíta vstupnú 

jednotkovú cenu zo základnej ceny (skladová cena). 

 

Ak bude na faktúre vybratá mena EUR a na faktúre nie je vybratý partner, tak systém skontroluje záložku 
Predajná cena (CM a partneri), či tam je zadaná kombinácia EUR – Predajná cena,  

- Ak je, tak použije túto predajnú cenu.  

- Ak nie je zadaná na záložke, tak sa použije suma z hlavičky skladovej karty. 

- Ak nie je Predajná cena ani v hlavičke skladovej karty, tak systém načíta vstupnú jednotkovú cenu 

zo základnej ceny (skladová cena) 

 

 Ak bude na faktúre vybratá iná mena ako EUR a na faktúre je vybratý partner, tak systém skontroluje 
záložku Predajná cena (CM a partneri).  

- Ak je na záložke pre danú menu a  pre daného Partnera nastavená predajná cena, tak sa použije 

táto cena – zadaná hodnota sa načíta do položky fakturačného dokladu a nebude prepočítavaná 

kurzom.  

- Ak na záložke pre danú menu a pre daného Partnera nie je nastavená predajná cena, tak sa v 

systéme skontroluje, či nie je nastavená predajná cena len pre danú menu (vyplnené len políčka 

mena a Predajná cena).  

o Ak je nastavená, tak sa použije predajná cena zo záložky pre danú menu – zadaná hodnota 

sa načíta do položky fakturačného dokladu a nebude prepočítavaná kurzom.  

o Ak nie je nastavená, použije sa Predajná cena z hlavičky skladovej karty, ktorá pri 

načítavaní do fakturačného dokladu bude prepočítaná kurzom zadaným na doklade.  

- Ak nie je nastavená cena ani na záložke, ani v hlavičke, tak systém načíta vstupnú jednotkovú cenu 

zo základnej ceny (skladová cena) a prepočíta ju kurzom zadaným na doklade. 

 

Ak bude na faktúre vybratá iná mena ako EUR a na faktúre nie je vybratý partner, tak systém skontroluje 
záložku Predajná cena (CM a partneri) v skladovej karte, či tam pre danú menu je nastavená predajná cena.  
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- Ak na záložke je pre menu nastavená predajná cena (vyplnené len políčka mena a Predajná cena), 

tak sa použije táto predajná cena – zadaná hodnota sa načíta do položky fakturačného dokladu 

a nebude prepočítavaná kurzom.  

- Ak na záložke nie je nastavená predajná cena pre danú menu, tak systém použije Predajnú cenu 

z hlavičky skladovej karty, ktorú pri načítavaní do fakturačného dokladu prepočíta kurzom zadaným 

na doklade. 

- Ak nie je nastavená cena ani na záložke, ani v hlavičke, tak systém načíta vstupnú jednotkovú cenu 

zo základnej ceny (skladová cena) a prepočíta ju kurzom zadaným na doklade. 

 

Kasa – do kasy sa načítava naďalej len suma z hlavičky skladovej karty. 

 

 

2.9. Skladové zostavy 

V systéme Humanet boli zmenené a upravené zostavy skladu. Do zostáv skladu je možné vstúpiť cez voľbu 
Výstupy / Sklad. Zostavy Inventúry a Bilancie stavu a pohybu zásob je možné spustiť aj z okna Pomocné 
evidencie / Sklad. 
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Voľba inventúry 
Vo voľbe Inventúry bolo upravené okno Spracovanie inventúr. V okne je možné zadať už len Dátum do. 
Z jednorazových aj definovateľných filtrov boli odstránené filtre pre Druh pohybu, Špecifikáciu druhu pohybu 
a Dealer. Ďalej pre zostavy inventúr nie je možné pre zostavu zvoliť Netlačiť počiatočné a konečné stavy.  
Tieto filtre boli pre zostavy inventúr nepotrebné a preto boli odstránené. 

 

Zostava Podklad k inventúre bola zo zoznamu zostáv odstránená a bola nahradená tromi novými zostavami 
Inventúr. 

Inventúra množstvo - k určitému dátumu sa zobrazia konečné množstvá kariet jednotlivých skladov. 
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Inventúra množstvo a cena FIFO – k určitému dátumu sa zobrazia konečné množstvá a ceny kariet 
jednotlivých skladov. Pre FIFO sklad bude môcť byť jedna karta viackrát, pretože sa bude vypisovať každá 
nevyskladnená príjemka , teda jej cena a nevyskladnené množstvo. Zostava obsahuje sumár za kartu, 
pretože karta môže byť rozbitá na viacero riadkov. 

 

 

Inventúra množstvo a cena Vážený priemer - k určitému dátumu sa zobrazia konečné množstvá a ceny 
kariet jednotlivých skladov. Vo váženom priemere bude pre každú kartu jeden riadok, pretože tam sa zobrazí 
priemerná cena. 

 

 

 

Voľba Bilancie stavu a pohybu zásob 
Pôvodný názov tejto voľby bol Skladové karty – prehľady. V zostavách bilancií bolo upravené načítanie dát 
a bolo optimalizované/zrýchlené ich vytváranie.  

Do zostáv bolo pridané aj načítanie nového pohybu reklamácie. Sumy z pohybu reklamácie sa prejavia 
v častiach pre úpravu ceny.  
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K zostavám bilancií bola pridaná nová zostava Rozdiely pri reklamáciách (zostava bola popísaná vyššie 
v liste k update). 

 

 

2.10. Tlač Bilancií stavu a pohybu zásob z voľby Skladové karty 

Do systému Humanet bola pridaná možnosť vytlačiť si zostavu Bilancia stavu a pohybu zásob – detailná 
a Bilancia stavu a pohybu zásob – sumárna priamo z voľby Skladové karty. 

Zostavy vytlačíte označením skladových kariet a kliknutím na tlačidlo Tlačiť označené v dolnej časti tabuľky. 

 



Online ekonomický softvér 

 

www.humanet.sk 
 

 
 

16 

Zobrazí sa okno Bilancie stavu a pohybu zásob kde zvolíte Obdobie, za ktoré chcete tlačiť zostavu. 
Kliknutím na riadok so zostavou spustíte spracovanie zostavy.  

 

 

2.11. Ostatné zmeny v sklade 

Okrem zmien ktoré boli vyššie popísané sa v sklade zmenilo aj: 

1. V skladovom pohybe už nie je možné zadať množstvo menšie ako 0.  
2. Skladový pohyb vytváraný z fakturačných dokladov Dobropis, Storno a Storno hotovosť už nebude 

Storno výdaj, ale Príjem – vrátené odberateľom. Špecifikácia „vrátené odberateľom“ sa pri týchto typoch 
dokladov nastavuje automaticky. 

 

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

 

 


