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PODROBNÝ POPIS ZMIEN OBSIAHNUTÝCH V UPDATE: 

1. Účtovníctvo 

1.1. Pridanie účtov pre vnútroorganizačné účtovníctvo 

Do systému Humanet boli pridané účty účtovej triedy 8 a 9 pre vnútroorganizačné účtovníctvo. 

Pridané boli účty 801 – 810 nastavené ako aktíva a 901 – 910 nastavené ako pasíva. Účty sú pridané len 
v účtovej osnove. Do účtového rozvrhu je potrebné doplniť ich ručne. 

2. DPH 

2.1. Úprava uplatňovania nadmerného odpočtu 

V systéme Humanet bolo upravené uplatňovanie nadmerného odpočtu, ak užívateľ uplatnil možnosť podľa § 
79 ods. 2 zákona o DPH, ktorý umožňuje požiadať daňový úrad o vrátenie nadmerného odpočtu do 30 dní 
ak sú splnené podmienky. 

Do uzávierky DPH bol pridaný nový označovač „Splnenie podmienok podľa § 79 ods. 2 zákona“. 

 

Označovač splnenie podmienok podľa § 79 ods. 2 zákona bol pôvodne umiestnený pri tlači výkazu DPH 
a generovaní XML, z týchto miest je teraz odstránený. 

 

Ak bude v uzávierke DPH označené políčko „Splnenie podmienok podľa § 79 ods. 2 zákona“, tak sa pri tlači 
vyznačí X táto podmienka a taktiež sa to poznačí do generovaného XML Výkazu DPH. 

 

 

Ak je políčko „Splnenie podmienok podľa § 79 ods. 2 zákona“ v predchádzajúcej riadnej uzávierke 
označené do nasledujúcej riadnej uzávierky sa nenačíta nadmerný odpočet do riadku 33. 

Príklad: V marcovej riadnej uzávierke vyšiel na riadku 32 výkazu DPH nadmerný odpočet. Užívateľ 
v marcovej DPH označil políčko „Splnenie podmienok podľa § 79 ods. 2 zákona“. Pri vytváraní aprílovej DPH 
sa do riadku 33 nenačíta nadmerný odpočet z marcovej riadnej uzávierky. 

 

Ak je políčko „Splnenie podmienok podľa § 79 ods. 2 zákona“ v predchádzajúcej riadnej uzávierke 
neoznačené do nasledujúcej riadnej uzávierky sa načíta nadmerný odpočet do riadku 33, avšak len ak 
v nasledujúcej uzávierke DPH vychádza daňová povinnosť na riadku 31. Nadmerný odpočet do riadku 33 sa 
načíta v hodnote nadmerného odpočtu na riadku 32 z predchádzajúcej DPH, avšak maximálne do výšky 
sumy daňovej povinnosti na riadku 31 . 
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2.2. Úprava načítavania Čísla dokladu pre KV DPH z interných dokladov 

V systéme Humanet bolo upravené načítavanie čísla dokladu pre KV DPH z interných dokladov. 

Pred úpravou systém do kontrolného výkazu načítaval pre časti A.1, A.2 a C.1 ako číslo dokladu hodnotu 
„Číselný rad + interné číslo“ a pre časti B.1, B.2 a C.2 údaj v políčku Číslo dokladu pre KV DPH. 

Po úprave bude systém z interných dokladov pre všetky časti kontrolného výkazu načítavať hodnotu zadanú 
v políčku Číslo dokladu pre KV DPH.  

 

 

2.3. Oprava chyby: Načítanie dodania stavebných prác do časti C.1 kontrolného výkazu 

V systéme Humanet bola opravená chyba, ktorá spôsobovala nenačítanie opravného dokladu o dodaní 
stavebných prác do časti C.1 kontrolného výkazu. Po oprave pri zadaní kódu DPH 6912J a typu KV DPH 
C.1 systém doklad načíta do časti C.1 kontrolného výkazu. 

 

3. Fakturácia 

3.1. Znemožnenie editácie fakturačného dokladu, ktorý je v uzávierke DPH 

V systéme Humanet bola pridaná funkcia, ktorá zabezpečí, že ak je doklad (pohľadávka) uzatvorený 
v uzávierke DPH, tak aj doklad fakturácie, ktorý k nej patrí, bude needitovateľný. 
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3.2. Pridanie informácie o dôvode needitovateľnosti dokladu fakturácie. 

V systéme Humanet bola do dokladov fakturácie pridaná informácia, ktorá zobrazuje dôvod, prečo nie je 
možné doklad editovať. 

Informácia sa zobrazuje vo vrchnej lište dokladu. 

 

Môže obsahovať nasledujúce hodnoty: 

Zaúčtovaný – doklad bol prenesený do pohľadávok manuálne. 

Uzamknutý v DPH – doklad sa nachádza v uzávierke DPH. 

Uzamknutý – doklad je uzamknutý užívateľským uzamknutím účtovníctva. 

 

Ak má užívateľ pridané právo editovať doklady, ktoré sú uzamknuté v DPH alebo zneprístupnené 
užívateľským uzamknutím účtovníctva, túto informáciu v doklade nebude mať zobrazenú. 

 

 

Čo pre Vás pripravujeme: 

Nový sklad 

 

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

 

 


