
 Online ekonomický softvér 

www.humanet.sk 
 

 

www.humanet.sk 

 Žilina, dňa 26. 01. 2018 

Hotline - e-mail: uctovnictvo@humanet.sk – tel.: 041/286 15 15, denne od 800 do 1600 

 

HUMANET PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO 

Update dátového modelu na verziu 8.02 

 
Predchádzajúca verzia: 8.01 
 

PREHĽAD ZMIEN OBSIAHNUTÝCH V UPDATE: 

1. Účtovníctvo ................................................................................................................................................ 2 

1.1. Zapracované nové tlačivo DPH platné od zdaňovacieho obdobia 01/2018 ........................................... 2 

2. Sklad .......................................................................................................................................................... 3 

2.1.  Zostava Zisk z predaja – za sklad ........................................................................................................... 3 

3. Zostavy ....................................................................................................................................................... 3 

3.1.  Zníženie počtu klikov pri vytváraní zostáv – voľba Majetok .................................................................... 3 

 
  



 

Online ekonomický softvér 

www.humanet.sk 
 

 
 

2 

PODROBNÝ POPIS ZMIEN OBSIAHNUTÝCH V UPDATE: 

1. Účtovníctvo 

1.1.  Zapracované nové tlačivo DPH platné od zdaňovacieho obdobia 01/2018 

Do systému Humanet bolo zapracované nové tlačivo DPH platné od zdaňovacieho obdobia 01/2018. V novom 
výkaze DPH pribudlo na titulnej strane označenie pre Daňového zástupcu podľa §69aa zákona o DPH. 

 

V prípade, že ste daňovým zástupcom podľa § 69aa podľa platného zákona o DPH je potrebné cez Výber 
modulu – Základné nastavenia – Organizácie – záložka Nastavenie účtovníctva – časť Registračná povinnosť 
vybrať voľbu Daňový zástupca podľa § 69aa zákona. 

 

 

 

Do nového Výkazu DPH sa odteraz načítava aj emailová adresa organizácie a kontaktnej osoby. Emailová 
adresa organizácie aj kontaktnej osoby musí byť zadaná vo voľbe Základné nastavenia / Organizácia / záložka 
Kontakty.  

Pre organizáciu sa načítava emailová adresa z kontaktu, ktorý je označený ako Zástupca organizácie.  

Pre kontaktnú osobu sa načítava emailová adresa zadaná pri osobe, ktorá je pred tlačou alebo exportom 
výkazu DPH vybraná v políčku Kontakt. Ako prvý sa načíta typ spojenia e-mailová adresa, ak nie je zadaný, 
načíta sa typ spojenia e-mailová adresa pre elektronickú komunikáciu. 
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2. Sklad 

2.1. Zostava Zisk z predaja – za sklad 

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

V zostave sa porovnáva skladová a predajná cena za jednotlivé sklady. 

 

3. Zostavy 

3.1. Zníženie počtu klikov pri vytváraní zostáv – voľba Majetok 

V systéme Humanet sa pokračuje s úpravou znižovania počtu klikov pri tvorbe zostáv. 

Vo všetkých tlačových zostavách, ktoré sú v časti Výber modulu – Výstupy – Majetok sa po výbere tlačovej 
zostavy, zobrazí okno Spracovanie 

 

Všetky úkony týkajúce sa nadefinovania, kopírovania, spracovania, filtrovania zostavy, atď vykonáte v okne 
Spracovanie.... 

 

Zostavu spustíte kliknutím na názov/riadok zostavy. 

 

 

 

K už vygenerovaným zostavám je prístup cez tlačidlo Už vygenerované zostavy v dolnej lište okna (predtým 
voľba Spracované zostavy). 
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Čo pre Vás pripravujeme: 

Daňové priznanie k dani z príjmov pre PO 

Daňové priznanie k dani z príjmov pre FO typ B 

 

 

Ing. Eva Krauseová, konzultant metodik, HOUR, spol. s r. o. 

 

 


