
Online ekonomický softvér 

www.humanet.sk 
 

 

www.humanet.sk 

 Žilina, dňa 26. 5. 2017 

e-mail: podpora@humanet.sk – tel.: 0905/499 052, 041/286 15 15 

 

 

 

HUMANET MZDY 

Update dátového modelu na verziu 7.05 

 
Predchádzajúca verzia: 7.04 

PREHĽAD ZMIEN OBSIAHNUTÝCH V UPDATE: 

1 Legislatíva .................................................................................................................................................. 2 

1.1 Nové tarifné tabuľky štátnych zamestnancov platné od 1. júna 2017................................................ 2 

1.2 Suma životného minima sa od 1. júla 2017 opäť NEMENÍ ................................................................ 2 

1.3 Dividendy ............................................................................................................................................ 2 

Dividendy osobám s majetkovou účasťou a členom štatutárneho alebo dozorného orgánu za účtovné 
obdobie roku 2017 a nasledujúce ........................................................................................................... 2 

Odmeny zo zisku zamestnancom bez majetkovej účasti za účtovné obdobie roku 2017 a nasledujúce 3 

Výpočet 7% zrážkovej dane .................................................................................................................... 3 

Oznámenie o zrážkovej dani ............................................................................................................. 3 

Generátor bankových operácií Daň zrážková – dividendy................................................................ 4 

Nová legislatívna pomôcka Prehľad daňových a odvodových povinností pri vyplácaní dividend v roku 
2017 ......................................................................................................................................................... 4 

2 Aktualizované príručky ............................................................................................................................... 5 

3 Automatické pridávanie PAM položky u dohodárov .................................................................................. 5 

4 Oznámenie o zmene platiteľa poistného a výkaz preddavkov do zdravotnej poisťovne vo formáte xml .. 5 

5 Vylepšenie vlastností dátovej skupiny Doklady v užívateľských zostavách .............................................. 6 

6 Zjednodušenie ovládania a štandardizácia vizuálu ................................................................................... 6 

6.1 Prednastavenie národnosti na Slovenská v Novej osobnej karte ...................................................... 6 

6.2 Štandardizácia evidencie Osobné, Rola ............................................................................................ 6 

6.3 Evidencia Organizácia – zobrazovanie záložiek podľa typu organizácie .......................................... 8 

6.4 Daňové výkazy – tabuľka Spracovanie údajov mesačného daňového prehľadu .............................. 8 

 
 
 
 
  



Online ekonomický softvér 

www.humanet.sk 
 

 
 2 

PODROBNÝ POPIS ZMIEN OBSIAHNUTÝCH V UPDATE: 

1 Legislatíva 

1.1 Nové tarifné tabuľky štátnych zamestnancov platné od 1. júna 2017 

S platnosťou od 1. júna 2017 bola nariadením vlády SR č. 108/2017 upravená tabuľka platových taríf štátnych 
zamestnancov, ktorá bola zavedená prílohou č. 3 Zákona č. 55/2017 o štátnej službe platného od 1. júna 2017. 

V tejto súvislosti bola do voľby Pomocné dáta PAM/ Tarifné tabuľky pridaná nová tabuľka TAB2_01_12 
Stup.pl.taríf štátnych zamestnancov 06/2017. 

Zároveň bola aktualizovaná funkcia hromadného zápisu nových tarifných tabuliek a aktualizácie súm PAM 
položiek v evidencii Rola vo voľbe Personálne údaje/ Zápis tarifných tabuliek a prepočet zložiek mzdy. 

1.2 Suma životného minima sa od 1. júla 2017 opäť NEMENÍ 

Tak ako v predchádzajúcom roku, ani tento rok sa suma životného minima nemení. Pre jednu plnoletú fyzickú 
osobu je to aj naďalej suma 198,09 eura. 

1.3 Dividendy 

Dividendy osobám s majetkovou účasťou a členom štatutárneho alebo dozorného orgánu za účtovné 
obdobie roku 2017 a nasledujúce 

Zákon o dani z príjmov 

§ 3 Predmet dane 

(1) Predmetom dane sú 

e) podiel na zisku (dividenda) vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva určeného na rozdelenie osobám, ktoré sa 
podieľajú na ich základnom imaní, alebo členom štatutárneho orgánu, alebo členom dozorného orgánu tejto obchodnej spoločnosti 
alebo družstva, podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva, vyrovnací podiel, podiel na výsledku podnikania 
vyplácaný tichému spoločníkovi, ak nejde o plnenia uvedené v písmene f); za obchodnú spoločnosť alebo družstvo sa považuje aj 
zahraničná osoba vyplácajúca obdobný príjem, 

 

§ 43 Daň vyberaná zrážkou 

(1) Daň sa vyberá zrážkou vo výške 

a) 7 % z príjmov podľa odseku 3 písm. r) okrem príjmov zdaňovaných podľa písmena c), 

(3) Daň z príjmov plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej republiky daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou 
a neobmedzenou daňovou povinnosťou sa vyberá zrážkou, ak ide o 

r) príjmy podľa § 3 ods. 1 písm. e) a g), okrem príjmov zdaňovaných podľa odseku 2, plynúce fyzickej osobe a príjmov podľa § 3 ods. 1 
písm. g) oslobodených od dane podľa § 9; daň vyberaná zrážkou sa nevyberá z príjmov, ktoré sú predmetom dane podľa § 12 ods. 7 
písm. c) prvého bodu, ak je ich príjemcom podielový fond,66) doplnkový dôchodkový fond35) a dôchodkový fond.134a) 

 

Zákon o zdravotnom poistení 

§ 10b Zárobková činnosť 

(1) Zárobková činnosť podľa tohto zákona je, ak osobitný predpis16h) alebo medzinárodná zmluva, ktorá má prednosť pred zákonmi 
Slovenskej republiky, neustanovuje inak, činnosť vyplývajúca z právneho vzťahu, ktorý zakladá 

a) právo na príjem zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu18) 
18) § 5 ods. 1 písm. a) až h), k) a m) a ods. 2 a 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. 

e) podiel na zisku, vyrovnací podiel a podiel na výsledku podnikania, ktoré nie sú predmetom dane z príjmov podľa osobitného predpisu24) 

okrem podielu na zisku akciovej spoločnosti alebo obdobnej obchodnej spoločnosti so sídlom v zahraničí, ktorej akcie sú prijaté na 
obchodovanie na regulovanom trhu23a) alebo na obdobnom zahraničnom regulovanom trhu a okrem podielu na likvidačnom zostatku 
obchodnej spoločnosti alebo družstva a podiel na zisku, ktorý je oslobodený od dane z príjmov podľa osobitného predpisu24a) (ďalej len 
„dividendy“). 
24) § 3 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

 

S platnosťou od 1.1.2017 bola prijatá novela Zákona o dani z príjmov, ktorá opätovne zaviedla zdaňovanie 
dividend zrážkovou daňou. Podľa § 3 ods. 1 písm. e) a § 52zi ods. 5 Zákona o dani z príjmov, podiel na zisku, 
vykázaný za zdaňovacie obdobia začínajúce najskôr 1.1.2017 je zdaniteľný príjem. U fyzickej osoby daňovníka 
s neobmedzenou daňovou povinnosťou (daňový rezident SR) sa dividenda prijatá zo zdrojov na území SR 
zdaní pri výplate zrážkovou daňou podľa § 43. Zodpovednosť za zdanenie má spoločnosť, ktorá dividendu 
vypláca. Sadzba dane je 7 %. Poistné na zdravotné poistenie sa neplatí. 
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Pre vyplácanie dividend fyzickej osobe bola do systému zapracovaná nová mzdová položka SMF20820 
Podiely na zisku zdaň. zrážkou. Zavedením tejto mzdovej položky je možné v systéme Humanet vyplácať 
už aj dividendy za účtovné obdobia do 31.12.2003. Položka nevstupuje do vymeriavacieho základu 
na zdravotné ani na sociálne poistenie, počíta sa z nej len 7% zrážková daň. 

 

Ak sa členovi štatutárneho alebo dozorného orgánu vypláca okrem dividendy aj odmena, ktorá sa považuje 
za príjem zo závislej činnosti (napr. odmena za účasť na valnom zhromaždení), podľa § 4 Zákona o sociálnom 
poistení sa táto osoba považuje za zamestnanca na účely sociálneho poistenia a podľa § 138 ods. 1 zákona 
do vymeriavacieho základu na sociálne poistenie vstupuje aj podiel na zisku vyplatený zamestnancovi bez 
účasti na základnom imaní spoločnosti. Podľa Zákona o dani z príjmov dividendy členov štatutárneho alebo 
dozorného orgánu sú predmetom dane podľa § 3 ods. 1 písm. e), a ten sa zdaňuje 7% zrážkovou daňou. 

Pre tento účel bola do systému zapracovaná nová mzdová položka SMF20821 Podiely na zisku zdaň. 
zrážkou so SP. Položka nevstupuje do vymeriavacieho základu na zdravotné poistenie, ale počíta sa z nej 
sociálne poistenie a 7% zrážková daň. 

Pri výpočte preddavkovej dane (ak bola vyplatená súčasne odmena považovaná za príjem zo závislej činnosti) 
sa pri vyplácaní dividendy položkou SMF20821 Podiely na zisku zdaň. zrážkou so SP postupuje podľa 
Metodického pokynu k § 5 ods. 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov – 
výpočet základu dane FS SR, 3. oddiel, t.j. pri výpočte základu dane sa uplatní len pomerná časť odvodov na 
sociálne poistenie pripadajúca na príjmy zo závislej činnosti. 

Odmeny zo zisku zamestnancom bez majetkovej účasti za účtovné obdobie roku 2017 a nasledujúce 

Zákon o dani z príjmov 

§ 5 Príjmy zo závislej činnosti 

(1) Príjmami zo závislej činnosti sú 

a) príjmy zo súčasného alebo z predchádzajúceho pracovnoprávneho vzťahu, služobného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru 
alebo členského pomeru, alebo z obdobného vzťahu, v ktorom je daňovník pri výkone práce pre platiteľa príjmu povinný dodržiavať pokyny 
alebo príkazy platiteľa príjmu a podiel na zisku (dividenda) vyplatený obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancovi bez 
účasti na základnom imaní tejto spoločnosti alebo družstva, 

 

Novela Zákona o dani z príjmov platná od 1.1.2017 zahrnula dividendy vyplatené zamestnancovi bez účasti 
na základnom imaní do príjmov zo závislej činnosti. Tým sa tento príjem stal vymeriavacím základom 
na sociálne aj zdravotné poistenie. Odmeny zo zisku sú teda ako ktorýkoľvek iný zdaniteľný príjem zo závislej 
činnosti. 

Pre vyplácanie týchto odmien sa môže použiť jedna z existujúcich položiek: 

SMF20801 Odmeny zo zisku 

SMF20802 Odmeny zo zisku (tantiémy) - zdanené 

SMF20803 Podiely na zisku (dividendy) – zdanené 

Všetky sú zahrnuté do základu pre daň, zdravotné poistenie a jednotlivé fondy sociálneho poistenia. 

Výpočet 7% zrážkovej dane 

Pre účely vyplácania dividend prostredníctvom systému Humanet bol dopracovaný výpočet 7% zrážkovej 
dane. 

 

V súvislosti so zapracovaním výpočtu 7% zrážkovej dane bola do systémových konštánt pridaná nová 
konštanta TAXRATEL Percento sadzby dane nižšie s hodnotou 7. 

Oznámenie o zrážkovej dani 

Platiteľ dane je povinný daň vyberanú zrážkou odviesť správcovi dane najneskôr do 15. dňa každého mesiaca 
za predchádzajúci kalendárny mesiac. V rovnakej lehote je povinný predložiť správcovi dane Oznámenie 
o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou. Príjemca dividend nemá žiadne oznamovacie povinnosti. 

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Profesionalna_zona/Dane/Metodicke_pokyny/Priame_dane/2014.07.15_MP_5.pdf
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Profesionalna_zona/Dane/Metodicke_pokyny/Priame_dane/2014.07.15_MP_5.pdf
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Do voľby Spracovanie miezd/ Tlače a výstupy/ Výkazy/ Daňové výkazy od roku 2017 boli dopracované voľby 
pre spracovanie oznámenia o zrážkovej dani. Všetky voľby fungujú obdobne, ako pri spracovaní mesačného 
daňového prehľadu. 

 

T.j. najprv je potrebné údaje pre oznámenie načítať. Užívateľ tak môže urobiť buď vo voľbe Načítanie údajov, 
alebo spustením prevodného príkazu s novým generátorom bankových operácií Daň zrážková - dividendy. 

Ak je to potrebné, upraví údaje vo voľbe Spracovanie údajov. Následne cez voľbu Oznámenie o zrážkovej 
dani výkaz spracuje buď do listinnej podoby (technológia pdf/fdf), kedy sa spracuje editovateľný pdf súbor, 
ktorý je možné uložiť aj s údajmi, alebo do elektronickej podoby ako xml súbor. 

Generátor bankových operácií Daň zrážková – dividendy 

Pre účely spracovania prevodného príkazu s platbou 7% zrážkovej dane bol dopracovaný generátor 
bankových operácií Daň zrážková – dividendy. Generátor číta sumu na úhradu z riadku Riadok 01 daň 
odvedená v tabuľke Spracovanie údajov podobne, ako je tomu pri generovaní platby preddavkovej dane. T.j. 
po zmene údaju v riadku Riadok 01 daň odvedená sa musí prevodný príkaz so sumou zrážkovej dane znova 
vygenerovať. 

Nová legislatívna pomôcka Prehľad daňových a odvodových povinností pri vyplácaní dividend 
v roku 2017 

Na stránke www.humanet.sk bola v sekcii Mzdový a účtovný poradca/ Mzdy zverejnená nová legislatívna 
pomôcka k dividendám. Vo forme tabuľky prináša užívateľovi prehľad legislatívnych pravidiel pri vyplácaní 
dividend (podielov na zisku) v roku 2017 za účtovné obdobia od roku 2003 aj s uvedením mzdovej položky, 
ktorá sa má použiť pri výpočte. 

 

http://www.humanet.sk/
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2 Aktualizované príručky 

K 26.5.2017 boli na stránke www.humanet.sk v sekcii Príručky a návody/ Mzdy a personalistika a v programe 
aktualizované tieto príručky: 

Ako začať – personalistika a mzdy 

Ako začať – vytváranie zostáv 

Mzdové položky v systéme Humanet 

Príklady výpočtu výživného a exekučných zrážok 

Agentúrne zamestnávanie 

3 Automatické pridávanie PAM položky u dohodárov 

S cieľom zjednodušiť pridávanie PAM položky dohoda pre špecifikácie rolí: 

- dohoda o vykonaní práce 
- dohoda o pracovnej činnosti 
- doh. brig. štud. – s DP 
- doh. brig. štud. – bez DP 

boli zapracované zmeny, ktoré zabezpečia automatické pridanie príslušnej PAM položky: 

- u hodinovo odmeňovaného dohodára SPF40103 Dohoda hodinová 
- u mesačne odmeňovaného dohodára podľa prednastavenej položky vo voľbe Užívateľské nastavenia: 

o SPF40101 Dohoda nekrátená o neprítomnosť 
o SPF40102 Dohoda krátená o neprítomnosť. 

Automatické pridávanie PAM položky u dohody je naviazané rovnako ako pri pracovnom pomere 
na nastavenie políčka Automaticky pridať PAM položku vo voľbe Užívateľské nastavenia. 

V tejto súvislosti bol upravený formulár Krok 4 z 4: Predvolené hodnoty pre pracovný pomer vo voľbe Základné 
nastavenia/ Užívateľské nastavenia. 

 

Pri označenom políčku Automaticky pridať PAM položku sa zobrazí políčko PAM položka pre mes. odmeň. 
dohodára, v ktorom je prednastavená položka SPF40102 Dohoda krátená o neprítomnosť. Užívateľ má 
možnosť zmeniť prednastavenú položku na SPF40101 Dohoda nekrátená o neprítomnosť. 

Pri pridávaní novej evidencie Rola s vyššie uvedenými špecifikáciami pre dohodárov stačí, ak užívateľ vyberie 
hlavný typ odmeňovania Mesačné odmeňovanie, resp. Hodinové odmeňovanie, a zadá sumu do políčka 
Mesačná mzda/odmena, resp. Hodinová mzda/ odmena. Pri uložení údajov systém automaticky pridá 
na záložku Rola/ Platy a mzdy/ Zložky mzdy príslušnú PAM položku. 

Funkcia automatického pridávania PAM položky u dohodárov bola doplnená aj na záložku Rola/ Platy a mzdy/ 
Platové zaradenie. T.j. rovnako ako je to u pracovného pomeru, aj u dohody sa bude automaticky pridávať 
PAM položka pri zmene hlavného typu odmeňovania, pričom sa suma pôvodnej PAM položky vynuluje. 

Boli vykonané drobné zmeny v zobrazovaní políčka pre pridanie sumy PAM položky v Novej osobnej karte 
a na záložke Rola/ Platy a mzdy/ Platové zaradenie – políčko sa zobrazí len v prípadoch, kedy sa PAM položka 
na záložku Zložky mzdy pridáva (pracovný pomer/ dohody, mesačné/ hodinové odmeňovanie). 

4 Oznámenie o zmene platiteľa poistného a výkaz preddavkov do zdravotnej poisťovne vo 
formáte xml 

Do spracovania oznámenia (voľba Personálne údaje/ Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene 
platiteľa poistného na VZP) a mesačného výkazu preddavkov (voľba Spracovanie miezd/ Tlače a výstupy/ 
Výkazy/ Výkazy ZP) bolo dopracované spracovanie do xml súboru. 

http://www.humanet.sk/
http://www.humanet.sk/prirucky-navody/mzdy
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V súčasnej dobe prijíma oznámenie, výkaz preddavkov aj výkaz platiteľa dividend vo formáte xml len 
Všeobecná zdravotná poisťovňa. Zdravotná poisťovňa Dôvera prijíma vo formáte xml oznámenie a výkaz 
preddavkov, a zdravotná poisťovňa UNION prijíma vo formáte xml len výkaz preddavkov. 

UOZORNENIE: Spracovanie výkazu platiteľa dividend do xml formátu bude do systému zapracované 
v niektorom z budúcich updatov. 

PRIPRAVUJEME PRE VÁS: V súčasnej dobe sa pracuje na funkcii Online podanie do ZP Dôvera, v rámci 
ktorej bude možné odosielať oznámenie a výkaz preddavkov priamo z programu Humanet do zdravotnej 
poisťovne Dôvera. 

5 Vylepšenie vlastností dátovej skupiny Doklady v užívateľských zostavách 

Vylepšili sme vlastnosti parametrov dátovej skupiny OSOBA[Doklady]. Do updatu bolo možné pomocou 
dátových parametrov tejto skupiny vytiahnuť do zostavy zo záložky Osobné/ Identifikácia/ Doklady jeden typ 
dokladu len raz – ten, ktorý bol zadaný ako prvý, a to bez ohľadu na skutočnosť, že jeho platnosť už bola 
ukončená. 

Po update systém vytiahne do zostavy všetky platné doklady. T.j., ak je na záložke Doklady zadaných viac 
dokladov jedného typu, napr. občiansky preukaz, do zostavy sa spracujú všetky tie doklady, ktoré v období 
spracovania miezd, alebo k historickému dátumu zadanému pri spracovaní zostavy, sú platné. 

   

Ak sa dátumy platnosti Platí od, Platí do neuvedú, takéto doklady sa považujú za platné a vtedy sa do zostavy 
zapíšu všetky, pričom sa oddelia bodkočiarkou. 

   

Ak číslo preukazu začína nulou, do výstupnej zostavy sa číslo uvedie s nulou ako textový reťazec. 

6 Zjednodušenie ovládania a štandardizácia vizuálu 

6.1 Prednastavenie národnosti na Slovenská v Novej osobnej karte 

V Novej osobnej karte pre pridanie novej evidencie Osobné, Rola bola v políčkach Národnosť (národnosť 
osoby, národnosť detí pre daňový bonus) prednastavená položka Slovenská, u ktorej sa predpokladá 
najčastejší výskyt. 

6.2 Štandardizácia evidencie Osobné, Rola 

Boli vykonané úpravy na viacerých záložkách evidencie Osobné a Rola s cieľom zjednodušiť a sprehľadniť 
zadávanie údajov. 

Rola/ Identifikácia/ Platové postupy – pridávanie odpočítateľnej doby cez modálne okno, skrytie nelogického 
označovacieho políčka a pera v sumárnom riadku tabuľky Odpočítateľné doby. 

Rola/ Identifikácia/ Základné údaje a Zmluvy – do updatu nebolo možné zo záložky Základné údaje ani zo 
záložky Zmluvy odstrániť už raz zadané číslo zmluvy a dátum jej podpisu. Spôsobovala to skutočnosť, že číslo 
zmluvy a dátum jej podpisu bolo možné zadať ako cez záložku Základné údaje, tak aj cez záložku Zmluvy. 
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Po update je možné číslo zmluvy zadať len cez záložku Zmluvy, a na záložke Základné údaje sa tieto údaje 
budú v políčkach už len zobrazovať. Zároveň je možné zadané údaje o zmluve zo záložky Zmluvy v prípade 
potreby odstrániť. 

 

Aj naďalej je možné číslo zmluvy a dátum jej podpisu zadávať pri pridávaní novej evidencie Rola cez Novú 
osobnú kartu. 

 

Rola/ Dovolenka/ Parametre – graficky boli výraznejšie oddelené údaje zadávané pri delimitácii a údaje 
zadávané pri prechode z iného softvéru. 

Rola/ ELDP/ Záznamy pre tlač – tabuľka bola premenovaná na Záznamy pre tlač, vrátane údajov z iného 
softvéru, aby bolo zrejmé, že záložka slúži aj na zadávanie údajov z iného softvéru. 

Rola/ Nemoci/ Parametre – z rovnakého dôvodu bola premenovaná tabuľka na Údaje z iného softvéru, 
delimitácie – vymeriavacie základy RO. 

Rola/ Nemoci/ Nemoci – do zoznamu nemocí boli doplnené stĺpce Platná (stav políčka Platná pre rolu) a Prvý 
deň (stav políčka Pracoval počas prvého dňa). 

Rola/ Identifikácia/ Odb. prax – farebne bolo zvýraznené tlačidlo Pridať organizáciu rovnako, ako je to u tlačidla 
Pridať. 

Osobné/ Ostatné/ Sumár – zosúladenie názvu políčka Aktívna osoba s ostatnými záložkami. 

Osobné/ Identifikácia/ Rodinné vzťahy – pre lepšiu zrozumiteľnosť sa políčko pre výber osoby volá Osoba 
zo zoznamu (je jedno či sa vyberá z Pomocnej evidencie osôb alebo z Hlavnej evidencie osôb). Pre pridávanie 
údajov rodinného príslušníka do tabuľky Zoznam rodinných príslušníkov pre Pomocnú evidenciu osôb bolo 
dopracované modálne okno. V rámci zadávania údajov rodinných príslušníkov bolo upravené zadávanie 
dátumu narodenia a rodného čísla. Keďže u detí na uplatnenie daňového bonusu požadujú daňové tlačivá 
u dieťaťa uvádzať namiesto dátumu narodenia rodné číslo, zrušila sa povinnosť vyplniť dátum narodenia 
a zaviedla sa povinnosť uvádzať rodné číslo. Zároveň boli dopracované štandardné prvky pre zadávanie 
rodného čísla, a to kontrola na správnosť zadaného rodného čísla (modulo 11) a tlačidlo Určiť z rodného čísla, 
ktoré vyplní údaje o pohlaví a dátume narodenia. 

Rola/ Identifikácia/ Pracovné zaradenie – v rámci úprav tejto záložky boli skryté tlačidlá s bodkami vedľa 
políčok, ktoré obsahovali číselníky, ktoré nie sú editovateľné vstupom do číselníka cez záložku. Tlačidlá zostali 
len pri políčkach, ktoré sú naviazané na číselníky, ktoré je možné editovať vstupom cez záložku Pracovné 
zaradenie. Pridávanie vedľajšieho úväzku bolo prepracované na modálne okno. Zároveň boli opravené chyby 
zobrazovania ovládacích prvkov na odstránenie položky z číselníka pri vypnutých konštantách Konštanty 
pre osoby/ Pracovné zaradenie – povoliť editáciu vo výbere Strediská, ...vo výbere Funkcie, ...vo výbere 
Útvary, ...vo výbere Pracovné miesta a ...vo výbere Obrazy turnusov pri editácii hlavného aj vedľajšieho 
úväzku. 
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6.3 Evidencia Organizácia – zobrazovanie záložiek podľa typu organizácie 

V evidencii Organizácia bolo upravené zobrazovanie záložiek podľa typu organizácie. Záložky Fyzická osoba, 
Mzdy, Miesto výkonu práce, Vzťahy, Fakturácia a Nová rola sa budú zobrazovať už len v organizácii typu 
Humanet, keďže tieto údaje sa používajú len pre tento typ organizácie. 

6.4 Daňové výkazy – tabuľka Spracovanie údajov mesačného daňového prehľadu 

Vo verzii výkazov za rok 2017 boli v tabuľke Spracovanie údajov/ Rekapitulácia dane pre mesačný daňový 
prehľad skryté riadky týkajúce sa zrážkovej dane, ktorá sa v minulosti vykazovala cez prehľad. 

 

 

 

 

Ing. Martina Lapšová, metodik, HOUR, spol. s r. o. 

 

 


