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PODROBNÝ POPIS ZMIEN OBSIAHNUTÝCH V UPDATE: 

1. Účtovníctvo 

1.1. Zostava Denník 

Do systému Humanet pribudla nová zostava Denník. Zostava Denník obsahuje základné účtovné údaje 
o všetkých účtovných prípadoch a slúži na archiváciu účtovného obdobia. 

Zostavu Denník je možné spustiť z dvoch miest: z voľby Denník / Tlač denníka a z voľby Účtovníctvo / 
Denník. 

 

 

V okne Denník – zostavy vyberiete Obdobie, za ktoré chcete denník spracovať, formát, do ktorého chcete 
denník spracovať a zoradenie záznamov v denníku. 
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Pri zvolení formátu Tlač sa zobrazí zostava s nasledujúcimi údajmi: Číselný rad, Interné číslo, Dátum 
účtovného prípadu, Popis z predpisu dokladu, Partner, Variabilný symbol, Suma, Účet na strane Má dať 
a Dal, Stredisko na strane Má dať a Dal. 

 

Pri zvolení formátu Tlač na šírku alebo Export do excelu sa zobrazí zostava s nasledujúcimi údajmi: Číselný 
rad, Interné číslo, Dátum účtovného prípadu, Popis z predpisu dokladu, Partner, Variabilný symbol, Suma, 
Účet na strane Má dať a Dal, Stredisko, Program, Zdroj financovania, Zákazka, Činnosť na strane Má dať 
a Dal.  

 

 

Vo voľbe sa nachádzajú nasledujúce zostavy: 

Denník – v zostave sa zobrazia predpisy zo všetkých evidencií denníka za vybraté obdobie. 

Denník (pokladňa) – v zostave sa zobrazia predpisy z evidencie Pokladňa za vybraté obdobie. 

Denník (pohľadávky) – v zostave sa zobrazia predpisy z evidencie Pohľadávky za vybraté obdobie. 

Denník (záväzky) – v zostave sa zobrazia predpisy z evidencie Záväzky za vybraté obdobie. 

Denník (banka) – v zostave sa zobrazia predpisy z evidencie Banka za vybraté obdobie. 

Denník (interné doklady) - v zostave sa zobrazia predpisy z evidencie Interné doklady za vybraté obdobie. 

 

 

1.2. Zoradenie zostáv kníh 

Do systému Humanet pribudla možnosť zvoliť si zoradenie údajov v zostavách kníh. 

 

Zostavu Pokladničná kniha a Kniha účet v banke je možné zoradiť podľa Čísla dokladu, Variabilného 
symbolu alebo Dátumu účtovného prípadu.  

Zostavu Kniha pohľadávok a Kniha záväzkov je možné zoradiť podľa Čísla dokladu, Variabilného symbolu, 
Dátumu účtovného prípadu, Účtu, Partnera, Dátumu úhrady alebo Dátumu splatnosti. 

 

Zoradenie na zostave zapnete editáciou definície zostavy cez pero. 
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Kliknete na záložku Zoradenia a cez tlačidlo Pridať v políčku Druh zoradenia vyberiete požadovaný typ 
a pozapisujete. 

 

 

 

Zostavu môžete zoradiť aj podľa viacerých kritérií naraz. Prioritu zoradenia určujete v políčku Poradie 
zoradenia, čím menšie číslo, tým vyššia priorita. 
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1.3. Kontrola účtovníctva 

V systéme Humanet vo voľbe Servisné úlohy pribudla nová voľba Kontrola. 

 

Po kliknutí na voľbu Kontrola sa zobrazí okno, kde je možnosť vybrať kontroly, ktoré chcete vykonať.  

 

Vybratá kontrola kontroluje vždy len aktuálne zapnuté účtovné obdobie. Po prejdení myšou na text 
jednotlivej kontroly sa zobrazí popis jednotlivej kontroly. 

 

 

Označené kontroly spustíte kliknutím na tlačidlo Skontrolovať. 

Po kontrole sa zobrazí tabuľka s výpisom nezrovnalostí, texty hlásení budú popísané pri jednotlivých 
kontrolách.  

 

Kontrola partnera v pohľadávkach a záväzkoch 

Popis: „Systém skontroluje doklady v evidencii Pohľadávky a Záväzky, či na každom doklade je zadaný 
partner.“ 
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Chybové hlásenie môže vyzerať nasledovne: 

 

Systém skontroluje všetky doklady v evidencii Pohľadávky a Záväzky či v políčku Meno v hlavičke dokladu je 
vyplnená nejaká hodnota. 

Systém vypíše len tie doklady, ktoré nemajú vypísanú žiadnu hodnotu. 

 

Kontrola partnera v doklade, fakturácií a skladovom pohybe 

Popis: „Systém skontroluje na dokladoch v Denníku (pohľadávky a pokladňa), Fakturácii a v Skladových 
pohyboch, či je v týchto súvisiacich dokladoch zadaný rovnaký partner.“ 

Chybové hlásenie môže vyzerať nasledovne: 

 

Systém skontroluje zhodu Partnera v hlavičke fakturačného dokladu vo Fakturácií  s partnerom v jeho 
zaúčtovaní, čiže s partnerom v hlavičke v Pohľadávkach a Pokladni. Ďalej skontroluje zhodu partnera 
v hlavičke fakturačného dokladu a partnera v pohybe v sklade, ktorý z tohoto dokladu vznikol. 

Partnera bude kontrolovať podľa IČO a interného čísla partnera v Adresári partnerov. Ak tieto hodnoty nie sú 
v doklade vyplnené, skontroluje sa hodnota v políčku Meno na pohľadávke a v pokladni s hodnotou Meno vo 
fakturácii a hodnotou Partner - názov v skladovom pohybe. 

Systém vypíše len tie doklady, v ktorých sa partner nezhoduje. 

 

Kontrola partnera v doklade a jeho úhrade 

Popis: „Systém skontroluje doklady v Pohľadávky, Záväzky a k nim napojené úhrady, či majú zadaného 
rovnakého partnera.„ 

Chybové hlásenie môže vyzerať nasledovne: 

Systém skontroluje Partnera v hlavičke dokladu v Pohľadávkach a Záväzkoch s partnerom v predpise 
bankového výpisu, v predpise interného dokladu, v hlavičke pokladničného dokladu. 

Partnera bude kontrolovať podľa IČO a interného čísla partnera v Adresári partnerov. 

Systém vypíše len tie doklady, v ktorých sa partner nezhoduje. 
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Kontrola dokladu s účtovným predpisom 

Popis PU: „Systém skontroluje všetky doklady v Denníku, či každý má vytvorený aspoň jeden účtovný 
predpis, v ktorom je aspoň jeden účet.“ 

Popis JU: „Systém skontroluje všetky doklady v Denníku, či každý má vytvorený aspoň jeden účtovný 
predpis, v ktorom je zadaný pohyb.“ 

Chybové hlásenie môže vyzerať nasledovne: 

Systém prejde všetky doklady v denníku a skontroluje, či majú aspoň jeden účtovný predpis a či v tomto 
predpise je vybratý aspoň jeden účet, či už na strane Má Dať alebo Dal. Systém vypíše len tie doklady, 
v ktoré neobsahujú účtovný predpis. 

 

Kontrola podvojnosti účtovania  

Popis: „ Systém skontroluje všetky doklady v denníku, či majú správne zaúčtovanie. MD=D.“ 

Chybové hlásenie môže vyzerať nasledovne:  

 

Systém skontroluje políčka MD a D v hlavičke každého dokladu, či sa rovnajú. 

 

Systém vypíše doklady, v ktorých sa MD a D nerovná. 

 

Kontrola dátumov na doklade a predpisoch 

Popis: „V dokladoch evidencií Pokladňa, Pohľadávky a Záväzky systém skontroluje či Dátum účtovného 
prípadu v hlavičke je zhodný s dátumom v predpisoch dokladu.“ 

Chybové hlásenie môže vyzerať nasledovne: 

 

Systém skontroluje všetky doklady evidencií Pokladňa, Pohľadávky, Záväzky, či dátum účtovného prípadu v 
hlavičke dokladu sa zhoduje s dátumom použitým v predpisoch dokladu. 

Systém vypíše len tie doklady, v ktorých sa dátumy nezhodujú. 
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Kontrola účtov pokladne a banky 

Popis: „Systém skontroluje, či každý číselný rad pokladne alebo banky má nastavený účet. Potom systém 
skontroluje účet nastavený v číselnom rade a porovná ho s použitým účtom v účtovných predpisoch.“  

Chybové hlásenie môže vyzerať nasledovne: 

 

Systém najskôr skontroluje všetky číselné rady, ktoré majú nastavené použitie Pokladňa, Pokladňa – príjem, 
Pokladňa – výdaj alebo Banka a boli použité aspoň na jednom doklade daného roka, či majú v políčku Účet 
vybratý účet. 

 

Potom systém skontroluje všetky doklady v týchto číselných radoch, či v každom predpise dokladu sa 
zhoduje aspoň jeden účet s tým, ktorý je nastavený v číselnom rade. 

Systém vypíše len tie číselné rady, ktoré nemajú nastavený účet a len tie doklady, v ktorých sa účet 
s prednastaveným účtom nezhodujú. 

 

Kontrola zostatkov na účtoch  

Popis: „Systém skontroluje zostatky na účtoch 111, 131, 395, 431 a 701, či sú nulové.“ 

Chybové hlásenie môže vyzerať nasledovne: 

 

Systém skontroluje konečné stavy účtov  111, 131, 395, 431 a 701 k poslednému dňu účtovného obdobia., 
či zostatok na účte sa rovná 0. 

Systém vypíše len tie účty, ktoré sa nerovnajú nule. 
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Kontrola súvahy a výkazu ziskov a strát 

Táto kontrola zbehne len pre účtovné obdobie 2014 a vyššie. 

Popis: „Systém skontroluje či v súvahe sa zhoduje strana aktív a strana pasív, taktiež skontroluje hodnotu 
výsledku hospodárenia v súvahe a výkaze ziskov a strát.“ 

Chybové hlásenie môže vyzerať nasledovne: 

 

Systém vygeneruje účtovnú závierku (daňové výkazy za aktuálne účtovné obdobie) pre podnikateľa a mikro-
účtovnú jednotku. Pre neziskovú organizáciu vygeneruje Súvahu a Výkaz ziskov a strát. Skontroluje len 
bežné obdobie. 

 

Kontrola prenesenia fakturačných dokladov do účtovníctva 

Popis: „Systém skontroluje, či všetky fakturačné doklady sú prenesené do účtovníctva.“ 

Chybové hlásenie môže vyzerať nasledovne: 

 

Systém skontroluje doklady vo voľbe Fakturácia a odbyt / Fakturácia typu: Faktúra, Predfaktúra, Dobropis, 
Ťarchopis, Storno, Daňový doklad k prijatej platbe, Hotovosť, Storno Hotovosť, Vklad do pokladne, Výber 
z pokladne. Skontroluje, či doklad má príznak prenesený áno a či jeho zaúčtovanie je medzi aktívnymi 
dokladmi.  

Systém vypíše len tie doklady, ktoré majú príznak prenesený nie alebo majú príznak prenesený áno, ale 
doklad ich zaúčtovania je v neaktívnych dátach. 

 

Kontrola sumy fakturačných dokladov s ich zaúčtovaním 

Popis: „Systém skontroluje, či suma na fakturačnom doklade je zhodná so sumou v zaúčtovaní tohto 
dokladu.“ 

Chybové hlásenie môže vyzerať nasledovne:  

 

Systém skontroluje doklady vo voľbe Fakturácia a odbyt / Fakturácia typu: Faktúra, Predfaktúra, Dobropis, 
Ťarchopis, Storno, Daňový doklad k prijatej platbe, Hotovosť, Storno Hotovosť, Vklad do pokladne, Výber 
z pokladne. Skontroluje hodnotu v políčku Suma na hlavičke fakturačného dokladu s hodnotou Suma 
v doklade jeho zaúčtovania. 

Ak je na fakturačnom doklade vybratá cudzia mena systém porovná políčko Suma na fakturačnom doklade 
s hodnotou v políčku Suma v CM v doklade jeho zaúčtovania. 

Systém vypíše len tie doklady, kde sa sumy nezhodujú. 
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Kontrola fakturácie a skladu 

Popis: „Systém skontroluje, či všetky skladové položky zadané vo fakturácií sú v sklade 
vyskladnené/naskladnené.“ 

Chybové hlásenie môže vyzerať nasledovne:  

 

Systém skontroluje doklady vo voľbe Fakturácia a odbyt / Fakturácia typu: Faktúra (slúži ako dodací list), 
Dobropis, Storno (slúži ako dodací list), Hotovosť, Storno Hotovosť, Dodací list, Vnútroorganizačný dodací 
list. 

Systém skontroluje položky na fakturačnom doklade s položkami vo vytvorenom skladovom pohybe na 
základe kódu skladu + kódu skladovej karty. Ďalej porovná množstvo zadané na položke fakturačného 
dokladu s množstvom na zhodnej položke v skladovom pohybe. Množstvá musia byť rovnaké.   

Ak fakturačný doklad má súvisiaci doklad, v ktorom sú už všetky spoločné položky vyskladnené, tak tento 
doklad/položky dokladu nebude kontrola brať do úvahy.  

Pri súvisiacich dokladoch sa nebudú brať do úvahy súvisiace doklady dobropis, storno a storno hotovosť, 
pretože tieto doklady položky naskladňujú. 

Systém vypíše, len tie doklady, ktoré nemajú vyskladnené všetky položky. 

 

1.4. Pridanie účtov účtovej triedy 8 a 9 do účtovej osnovy 

V systéme Humanet bola doplnená účtová osnova o účty triedy 8 a 9 – vnútroorganizačné účtovníctvo. 

Účty triedy 8 sú nastavené ako nákladové a účty triedy 9 ako výnosové účty. 

Účty boli pridané len do osnovy, do rozvrhu je potrebné pridať ich manuálne. 

 

1.5. Úprava editovania partnera priamo z dokladu 

V systéme Humanet bolo upravené editovanie partnera priamo z dokladu.  

Pre editovanie alebo výber partnera na doklad slúžilo tlačidlo troch bodiek .  

 

Funkcia tohto tlačidla bola upravená nasledovne: 

Ak je v políčku Partner vybratý partner, tak po kliknutí na tlačidlo tri bodky sa zobrazí priamo editačné okno 
partnera v adresári partnerov. 

Ak v políčku Partner nie je vybratý partner, tak po kliknutí na tlačidlo tri bodky sa zobrazí zoznam partnerov 
v adresári partnerov, kde po kliknutí na riadok vyberiete partnera do dokladu. 
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1.6. Doplnenie stĺpcov Začiatočný stav, Konečný stav, Kredit a Debet 

V systéme Humanet boli do evidencie Pokladňa a Banka pridané nové stĺpce ZS a KS, ktoré predstavujú 
začiatočný stav a konečný stav pokladne a banky po zadaní daného dokladu/výpisu. 

 

V evidencii Banka pribudli aj stĺpce Kredit a Debet, ktoré predstavujú sumu všetkých kreditov a debetov na 
danom bankovom výpise. 

 

Stĺpce nebudú automaticky zobrazené v tabuľke, je potrebné pridať ich ručne. 

 

1.7. Automatické zaúčtovanie časového rozlíšenia nákladov/výnosov 

Do systému Humanet bola pridaná nová funkcia rozúčtovania nákladov a výnosov. 

V evidencii Pokladňa, Pohľadávky, Záväzky a Interný doklad pribudla do Doplnkov v účtovnom predpise 
nová voľba  Rozúčtovanie N/V. 

 

Voľba slúži na zaúčtovanie prípadov, ak doklad spadá do viacerých účtovných období. Cez voľbu 
Rozúčtovanie N/V sa označený účtovný zápis rozúčtuje na základe zadaného obdobia. Pri rozúčtovaní 
systém berie do úvahy účtovné obdobie aké ma účtovná jednotka zvolené, tzn. či má kalendárny rok, alebo 
hospodársky rok. 
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Príklad: 

Mám došlú faktúru za webhosting od 01.06.2017 – 31.05.2018 na 240 EUR s DPH. 

Faktúru zaúčtujem do záväzkov a zaúčtujem aj predpisy. Základ z faktúry treba časovo rozlíšiť, čiže predpis 
označím a kliknem na Doplnky / Rozúčtovanie N/V. 

 

Zobrazí sa okno Rozúčtovanie na budúce obdobia, kde si zadám, na aké obdobie chcem rozúčtovať náklad 
a zvolím si aj účet, na ktorý to chcem rozúčtovať. 

 
 
Po kliknutí na OK systém daný náklad rozúčtuje. 

 
 
 

Ak v okne Rozúčtovanie na budúce obdobia nebude vyplnený niektorý z účtov, tak v novom účtovnom 
zápise zostane účet prázdny. 
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2. DPH 

 

2.1. Zostava na zisťovanie koeficientu DPH 

Do systému Humanet pribudla nová zostava na zistenie rozdielov z koeficientov DPH. 

Zostava sa spúšťa z voľby DPH / Doplnky / Porovnanie koeficientov. Zostava pracuje len so vzniknutými 
uzávierkami DPH. Na zistenie rozdielu koeficientov na konci roku, je preto potrebné vytvoriť uzávierku DPH 
aj za december alebo IV. štvrťrok.   

 

 

 

2.2. Nová kontrola na vyplnené políčko Číslo dokladu KV DPH 

Do systému Humanet pribudla nová kontrola pri uzávierke DPH. Systém skontroluje, či na doklade 
v evidencií Záväzky a Interný doklad je vyplnené políčko Číslo dokladu KV DPH, ak je aspoň v jednom 
predpise dokladu vybratý Typ KV DPH. 
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Ak existuje doklad, ktorý má vyplnené Typ KV DPH, ale nemá vyplnené políčko Číslo dokladu KV DPH, tak 
pri vytváraní uzávierky DPH bude tento doklad vypísaný v zozname hlásení. 

 

3. Sklad 

 

3.1. Zaokrúhľovanie skladových zostáv 

V systéme Humanet bol zmenený spôsob zaokrúhľovania skladových zostáv. Spôsob zaokrúhľovania 
množstva a ceny si bude môcť nastaviť užívateľ pred tlačou zostavy.  

Do voľby Inventúra a Bilancia stavu a pohybu zásob pribudli dve nové políčka Zaokrúhľovanie množstva 
v zostave a Zaokrúhľovanie ceny v zostave. 

 

Hodnoty vybraté v políčkach si systém zapamätá aj pre budúce spracovanie, až kým ich užívateľ nezmení. 

Po update v oboch políčkach bude prednastavená hodnota Nezaokrúhľovať. 

Políčka ovplyvňujú nasledujúce stĺpce: 

Zaokrúhľovanie množstva v zostave – ovplyvní všetky stĺpce v zostavách, kde sa zobrazuje množstvo. 

Zaokrúhľovanie ceny v zostave – ovplyvní všetky stĺpce, kde sa načítavajú skladové ceny/sumy okrem stĺpca 
Cena za jednotku. 
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3.2. Pridanie stĺpcov Príjmy (vrátené odberateľom) a Výdaj (vrátené dodávateľovi) do zostavy Bilancia 
stavu a pohybu zásob  - sumárna za sklad 

V systéme Humanet boli do zostavy Bilancia stavu a pohybu zásob –sumárna za sklad pridané dva nové 
stĺpce Príjmy – vrát. obder. a Výdaje – vrát. dodáv.  

 

Do týchto stĺpcov sa budú načítavať sumy z pohybov príjem – vrátené odberateľom a výdaj – vrátené 
dodávateľovi. 

 

3.3. Zostava Inventúra  - množstvo a cena FIFO – sumárne 

Do systému Humanet pribudla nová zostava inventúry skladu Inventúra - množstvo a cena FIFO - sumárne. 
Zostava je rovnaká ako Inventúra - množstvo a cena FIFO, len s tým rozdielom, že ak je na karte viac 
nevyskladnených príjemiek v rovnakej cene, tak tieto príjemky spočíta do jedného záznamu. 

Inventúry - množstvo a cena FIFO:   

 

Inventúra - množstvo a cena FIFO – sumárne: 

 

 

3.4. Zaúčtovanie pohybu Iný pohyb – reklamácia 

Do systému Humanet bolo dopracované zaúčtovanie skladového pohybu Iný pohyb – reklamácia. 

Pre správne zaúčtovanie je potrebné nastaviť predkontáciu v sklade alebo na skladovej karte. 

 

Nastavenie predkontácie: 

Predkontáciu vytvoríte vo voľbe Účty / Predkontácie. 
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Pri zadávaní predkontácie do skladu vyberiete pohyb Iný pohyb -  reklamácia, v okne predkontácie sa 
zobrazia dva prepínače: Zaúčtovanie rozdielu a Zaúčtovanie výdaja. Predkontáciu treba vytvoriť aj pre 
zaúčtovanie rozdielu aj pre zaúčtovanie výdaja. 

 

Zaúčtovanie rozdielu: 

Rozdiel, ktorý sa zaúčtuje je rozdiel medzi cenou reklamácie a výdajom v pôvodnej cene. 

Príklad: 

2.1.2017 o 8:00:00 príjem 20 ks po 10€ 

24.1 2017 o 7:15:24 výdaj 5ks po 10€ 

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

24.1.2017 o 7:15:26 výdaj 5ks po 8€ 

 

Príjem – Výdaj = rozdiel 

 (5x8) – (5x10) = 40 – 50 = -10 

 

Pri zaúčtovaní sa použije predkontácia nastavená pre Iný pohyb – reklamácia – Zaúčtovanie rozdielu. 

 

 

Zaúčtovanie výdaja: 

Ako výdaj sa zaúčtuje výdaj z reklamácie, čiže výdaj v reklamačnej cene. 

Príklad: 

2.1.2017 o 8:00:00 príjem 20 ks po 10€ 

24.1 2017 o 7:15:24 výdaj 5ks po 10€ 

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

24.1.2017 o 7:15:26 výdaj 5ks po 8€ 

 

V našom prípade je to výdaj (zelenou) na 5 ks po 8€ 

Pri zaúčtovaní sa použije predkontácia nastavená pre Iný pohyb – reklamácia – Zaúčtovanie výdaja. 
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3.5. Historické uzatváranie skladových kariet – hromadne 

Do systému Humanet bola pridaná možnosť uzavrieť skladové karty historicky aj hromadne. 

Vo voľbe Sklad / Skladové karty / Doplnky pribudla nová voľba Ukončenie platnosti označených kariet. 

 

Po označení skladových kariet a kliknutí na túto voľbu Ukončenie platnosti označených kariet sa zobrazí  
historické okno Obdobie platnosti údajov, kde si užívateľ zvolí dokedy budú tieto karty platné. Po kliknutí sa 
OK sa všetky označené karty uzavrú k tomuto dátumu. 

 

 

Ak sa na uzatváranej karte nachádza pohyb mladší ako je uzatvárané obdobie, systém takúto kartu 
neuzatvorí. 

Príklad: Mám kartu 1 platnú od 1.1.2012, na karte mám posledný pohyb 2.1.2017. Kartu sa chcem uzatvoriť 
k 31.12.2016.  
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Pri výpise z uzatvárania systém tento stav oznámi užívateľovi hlásením: 

 

Ostatné karty, ktoré boli označené a sú v poriadku, systém uzatvorí. 

 

 

3.6. Úprava prevodu medzi skladmi 

V systéme Humanet bol upravený prevod medzi skladmi. 

Prvou zmenou je zadávanie číselného radu príjemky. Pri vytváraní pohybu Výdaj – prevod na iný sklad sa 
pod políčkom Prevodky - cieľový sklad zobrazí políčko Čís. rad pre príjem prevod. 

 

Systém vytvorí Príjem – prevod z iného skladu v zadanom číselnom rade. 

 

Druhou úpravou je kontrola presúvaných skladových kariet na cieľovom sklade. Ak sa skladová karta na 
cieľovom sklade nachádza medzi neaktívnymi kartami alebo historicky uzatvorenými kartami, tak systém 
ešte pred vytvorením príjemky na to upozorní užívateľa hlásením. 

 

Po kliknutí na áno sa skladová karta na cieľovom sklade zaktívni a pohyb príjem sa na ňu zapíše (množstvo 
bude pripísané až po označení Fyzické prijatie na sklad). 

Po kliknutí na nie sa systém vráti do rozpracovaného pohybu výdaj – prevod na iný sklad. 

 

Po kliknutí na áno sa skladová karta na cieľovom sklade otvorí, čiže sa jej nastaví platnosť od 1.1. daného 
roku kedy je vykonávaný pohyb, a pohyb príjem sa na ňu zapíše (množstvo bude pripísané až po označení 
Fyzické prijatie na sklad). 

Po kliknutí na nie sa systém vráti do rozpracovaného pohybu výdaj - prevod na iný sklad. 
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3.7. Úprava importu skladových kariet 

V systéme Humanet bol rozšírený import skladových kariet o nové políčka: 

Nové políčka v importe skladových kariet sú: 

 

Stĺpec v importe V importe sa vyplní Údaj sa v Humanete zapíše do 
políčka: 

Lokalizácia - kód kód lokalizácie z číselníka Sklad / 
Lokalizácie 

políčko Lokalizácia v hlavičke 
skladovej karty 

Kod colneho sadzobnika Kód z číselníka Sklad / Colný 
sadzobník 

políčko Kód colného sadzobníka 
v hlavičke skladovej karty 

zaokr. množstvo Kód zaokrúhľovania z číselníka 
Základné nastavenia / Číselníky / 
S001006 Spôsob zaokrúhľovania 

políčko Zaokrúhľovanie množstva 
v hlavičke skladovej karty 

zaokr. cena Kód zaokrúhľovania z číselníka 
Základné nastavenia / Číselníky / 
S001006 Spôsob zaokrúhľovania 

políčko Zaokrúhľovanie ceny 
v hlavičke skladovej karty 

Predkontacia - kód Kód predkontácie z číselníka Účty 
/ Predkontácie 

záložka Predkontácie / políčko 
Predkontácia 

Predkontacia  - pohyb Kód pohybu z číselníka Základné 
nastavenia / Číselníky / S209002 
Druh skladového pohybu 

záložka Predkontácie / políčko 
Druh pohybu 

Predkontacia – špecifik. pohybu Kód špecifikácie z číselníka 
Základné nastavenia / Číselníky / 
S209003 Druh skladového 
pohybu - upresnenie 

záložka Predkontácie / políčko 
Špecifikácia pohybu 

Predkontacia – špecifik. uct. dokl. Kód špecifikácie z číselníka 
Organizačná štruktúra / 
Špecifikácia účtovania dokladov 

záložka Predkontácie / políčko 
Špecifikácia účtovania dokladu 

PC – partner IČO IČO partnera z číselníka Adresár záložka Predajná cena (CM 
a partneri) / políčko Partner  

PC – cena Číselná hodnota záložka Predajná cena (CM 
a partneri) / políčko cena 

PC - mena Kód meny z číselníka Základné 
nastavenia / Číselníky / S001003 
Peňažné meny 

záložka Predajná cena (CM 
a partneri) / políčko mena 

 

Do záložiek Predkontácie a Predajná cena (CM a partneri) môže byť v rámci jedného importu na jednu kartu 
naimportovaných naraz viac záznamov. Stačí, ak v každom riadku bude vyplnený stĺpček Sklad – Číselný 
rad, Sklad – kód, Číselný rad, Kód . 

 

 

Predloha na import skladových kariet sa nachádza vo voľbe Pomocník / Dokumentácia / záložka Príručky. 
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4. KASA: úprava vytvárania dokladu z kasy pri zadaní záporného množstva 

 

Úpravy vytvárania dokladov z Kasy, ak je použité mínusové množstvo: 

 

1. Pri zadávaní položiek skladu v kase systém skontroluje, či všetky položky v predaji majú zadané kladné 
množstvo, alebo záporné množstvo. Položky v jednom predaji nemôžu byť kladné aj záporné zároveň. Ak sa 
takéto položky v predaji nachádzajú, tak po kliknutí na Platba systém vypíše hlásenie: "Predaj nesmie 
obsahovať položky s kladným a záporným množstvom zároveň. Nežiaduce položky z predaja odstráňte." Po 
kliknutí na OK sa systém vráti k zadávaniu položiek, predaj sa neuskutoční, kým položky nebudú správne 
zadané. 

 

2. Pri vytváraní druhu pohybu z kasy do fakturácie bude systém kontrolovať, či v predaji bolo zadané kladné 
množstvo, alebo záporné množstvo. Ak v predaji bolo kladné množstvo, tak sa vytvorí doklad typu Hotovosť. 
Ak v predaji bolo zadané záporné množstvo, tak sa vytvorí doklad typu Storno Hotovosť. 

 

3. Vo voľbe Fakturácia a odbyt / Nastavenia fakturácie, v časti Fiškálny modul pribudlo nové 
políčko Prednastavený číselný rad pre Storno Hotovosť. V rámci update  systém nastaví do tohto políčka 
číselný rad pre storno hotovosť s najvyššou prioritou. Pri vytváraní dokladu z kasy, bude pre druh dokladu 
Storno Hotovosť ako číselný rad použitý tento číselný rad nastavený v tomto políčku. 

 

 

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

 

 


