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PODROBNÝ POPIS ZMIEN OBSIAHNUTÝCH V UPDATE: 

1. Účtovníctvo 

1.1. Informácia – zrušenie hranice 5000 EUR pre komodity podľa § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o 
DPH 

Podľa novely zákona o DPH platnej od 1.1.2018 bude zrušená hranica 5000 EUR pre komodity podľa § 69 
ods. 12 písm. f) a g). Od 1.1.2018 sa budú všetky komodity podľa § 69 ods. 12 písm. f) a g) dodávať 
s prenosom daňovej povinnosti a budú sa vykazovať v časti A.2 kontrolného výkazu. 

2. Sklad 

2.1. Zaúčtovanie pohybu Iný pohyb – Výsledok inventúry 

Do systému Humanet bolo dopracované zaúčtovanie pohybu Iný pohyb – výsledok inventúry 

Zaúčtovanie pohybu výsledok inventúry bude platiť len pre pohyby vytvorené s dátumom 1.12.2017 a vyššie. 

Pre zaúčtovanie výsledku inventúry je potrebné v sklade alebo skladovej karte nastaviť dve predkontácie. 
Jednu pre zaúčtovanie manka a druhú pre zaúčtovanie prebytku. 

 

 

2.2. Úprava aktualizácie predajnej ceny z príjemiek 

V systéme Humanet bola upravená funkcia, ktorá aktualizovala predajnú cenu z príjemiek. 

Ak užívateľ v skladovej príjemke zadal v položke predajnú cenu, tak sa táto cena preniesla na príslušnú 
skladovú kartu do políčka Predajná cena. 

Táto funkcia bola upravená tak, že predajná cena (ak je zadaná) sa prenáša na skladovú kartu pri všetkých 
príjemkách, okrem príjemky so špecifikáciou príjem – vrátené odberateľom.  
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2.3. Zostava Zisk z predaja – skladové karty 

Do systému Humanet bola dopracovaná nová zostava Zisk z predaja – skladové karty. 

Zostava sa nachádza vo voľbe Sklad / Ostatné. V zostave sa porovnáva skladová a predajná cena na 
jednotlivých kartách. Ak mala karta rozdielne skladové ceny alebo predajné ceny, tak sa v zostave zobrazí 
za každú rozdielnu cenu zvlášť. 

 

 

 

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

 

 


