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PODROBNÝ POPIS ZMIEN OBSIAHNUTÝCH V UPDATE: 

1 Nové príspevky na stránke www.humanet.sk 

Od updatu 9.02 boli v aktualitách medzi inými zverejnené tieto príspevky: 

12.02.2019 Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2018 

08.02.2019 K 21. januáru 2019 je v zozname najmenej rozvinutých okresov 20 okresov 

30.01.2019 Vyhlásenie k dani pre rok 2019. 

2 Legislatívne zmeny 

2.1 Vyrovnanie dane 2018 

Funkcia Vyrovnanie dane pre rok 2018 bola doplnená o spracovanie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane 
a Vyhlásenie o poukázaní dane a o niektoré drobné vylepšenia. 

Potvrdenie o zaplatení dane 

Legislatíva – Zákon o dani z príjmov 

§ 39 Povinnosti zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane 

(7) Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je povinný na žiadosť zamestnanca vystaviť potvrdenie o zaplatení dane na 
účely § 50 najneskôr do 15. apríla roku, v ktorom zamestnancovi vykonal ročné zúčtovanie, na tlačive, ktorého vzor určí 
a na svojom webovom sídle uverejní finančné riaditeľstvo. 

Pre rok 2018 sa použije určené tlačivo potvrdenia o zaplatení dane zverejnené na stránke Finančnej správy 
v sekcii Vzory tlačív vydaných FR SR, MF SR a orgánmi EÚ/ Tlačivá používané v súvislosti s príjmami zo 
závislej činnosti podľa § 5 ZDP. Zamestnávateľ má povinnosť vystaviť toto potvrdenie do 15. apríla, ak ho o to 
zamestnanec v žiadosti o ročné zúčtovanie požiadal. 

Do voľby Potvrdenie o zaplatení dane bolo zapracované skenovateľné tlačivo spracované technológiou 
PDF/FDF. 

Pre spracovanie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti kliknite na voľbu Potvrdenie 
o zaplatení dane. Môžete si vybrať, či chcete načítať všetky záznamy zo spracovania RZD, alebo len tie 
záznamy, ktoré majú označené políčko Vystaviť potvrdenie. 

 

Po kliknutí na OK sa otvorí formulár Potvrdenie o zaplatení dane. 

 

Do políčka Vypracoval vpíšte meno zodpovednej osoby. 

http://www.humanet.sk/
https://www.humanet.sk/spravy/ziadost-o-vykonanie-rocneho-zuctovania-preddavkov-na-dan-za-rok-2018
https://www.humanet.sk/spravy/k-21-januaru-2019-je-v-zozname-najmenej-rozvinutych-okresov-20-okresov
https://www.humanet.sk/spravy/vyhlasenie-k-dani-pre-rok-2019
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/katalog-danovych-a-colnych/zoznam_vzorov_vydanych_fr_sr/tlaciva-zc-5zdp
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/katalog-danovych-a-colnych/zoznam_vzorov_vydanych_fr_sr/tlaciva-zc-5zdp
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Ak označíte políčko Riadok 26 – suma z riadku 25, zapíše sa suma z riadku 25 tlačiva do riadku 26. 

Dátum zapísaný do políčka Riadok 26 – dňa sa zapíše do riadku 26. 

 

Do spracovaného formulára tlačiva je možné označením políčka Vložiť pečiatku vložiť sken pečiatky 
s podpisom. Označením políčka Poslať tlačivo mailom a zadaním mailovej adresy je možné tlačivo poslať 
zamestnancovi, podobne ako je to u tlačiva ročného zúčtovania dane či u výplatnej pásky. 

Vyhlásenie o poukázaní dane 

Pre rok 2018 sa použije určené tlačivo vyhlásenia o poukázaní podielu dane zverejnené na stránke Finančnej 
správy v sekcii Vzory tlačív vydaných FR SR, MF SR a orgánmi EÚ/ Tlačivá používané v súvislosti s príjmami 
zo závislej činnosti podľa § 5 ZDP. 

Do voľby Vyhlásenie o poukázaní dane bolo zapracované skenovateľné tlačivo spracované technológiou 
PDF/FDF. 

Pre spracovanie Vyhlásenia o poukázaní podielu dane z príjmov fyzickej osoby kliknite na voľbu Vyhlásenie 
o poukázaní dane. Môžete si vybrať, či chcete načítať všetky záznamy zo spracovania RZD, alebo len tie 
záznamy, ktoré majú označené políčko Vystaviť potvrdenie. 

 

UPOZORNENIE: Pri spracovaní vyhlásenia systém spracuje vyhlásenie za všetky roly bez ohľadu na výšku 
vypočítanej dane. Ak však pri výpočte zistí, že suma 2 % (3 %) zaplatenej dane je nižšia ako minimálna hranica 
(v roku 2018 minimálne 3 eurá), zapíše do riadku 13 hodnotu 0. 

 

Ak potrebujete, aby systém v tlačive vypočítal 3 % zaplatenej dane, označte políčko Poukázanie 3 % dane 
v spracovaní vyrovnania dane. 

 

 
Legislatíva – Zákon o daní z príjmov 

§ 47 Zaokrúhľovanie 

(1) Základ dane, suma zodpovedajúca 2 % zaplatenej dane (§ 50), nepeňažný príjem [§ 5 ods. 3 písm. a) a d)], 
preddavky na daň (§ 34, 35, 42 a 44), zdaniteľná mzda (§ 35) a daň (§ 15, § 31 ods. 3 a § 43) sa zaokrúhľujú na 
eurocenty nadol. Nezdaniteľné časti základu dane (§ 11), daňový bonus (§ 33) a daňový bonus na zaplatené úroky (§ 
33a) sa zaokrúhľujú na eurocenty nahor. 

Pri spracovaní tlačiva vyberte zo zoznamu rolí tých zamestnancov, ktorým budete vystavovať vyhlásenie 
určené rovnakému príjemcovi. Údaje o príjemcovi zapíšte do políčok v hornej časti formulára Vyhlásenie o 

https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/katalog-danovych-a-colnych/zoznam_vzorov_vydanych_fr_sr/tlaciva-zc-5zdp
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/katalog-danovych-a-colnych/zoznam_vzorov_vydanych_fr_sr/tlaciva-zc-5zdp
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poukázaní dane. Po spracovaní sa tieto údaje zapíšu u jednotlivých zamestnancov do oddielu II. ÚDAJE 
O PRIJÍMATEĽOVI. 

 

 

Dátumy z políčok Dátum zaplatenia dane a Dátum vystavenia sa zapíšu do tlačiva do časti Dátum zaplatenia 
dane (r. 14) a do časti Dátum. 

Ak sa označí políčko Vyplniť len adresu trv. pobytu daňovníka na území SR, pri spracovaní tlačiva Vyhlásenie 
o poukázaní podielu zaplatenej dane sa spustí metóda posúdenia, či adresa trvalého bydliska je na území 
Slovenskej republiky. Ak nie je, systém vyhodnocuje, či má osoba zadanú adresu prechodného bydliska na 
území SR. Ak áno, uvedie sa táto adresa. Ak ani adresa prechodného bydliska nie je na území SR, systém 
vyhodnocuje, či má osoba zadanú kontaktnú adresu na území SR. Ak áno, systém uvedie do tlačiva kontaktnú 
adresu. Ak adresa prechodného bydliska ani kontaktná adresa nie sú na území SR, resp. v adresách je zadaná 
len adresa trvalého bydliska mimo územia SR, adresa sa do tlačiva nevyplní. Užívateľ tak použije ten spôsob 
zápisu adresy, aký aktuálne požaduje poučenie. 
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Pomocné zostavy RZD 

Vo voľbe Pomocné zostavy RZD sa nachádzajú dve vzorové univerzálne riadkové zostavy. 

 

Zostava Vysporiadanie RZD do inej organizácie bola doplnená o sumu daňového bonusu na úroky. Je to 
zostava, ktorá je určená užívateľom databáz, v ktorých sa nachádza viac organizácií typu Humanet, pričom 
zamestnanci/príslušníci sú preraďovaní z jednej organizácie do druhej. 

 

V rámci updatu 9.03 bola pridaná nová vzorová kontrolná riadková zostava URZ025_2 Prehľad údajov iných 
platiteľov zadaných do vyrovnania dane zamestnancov, do ktorej sa spracujú údaje od iného platiteľa dane 
(iného zamestnávateľa) zadané užívateľom do vyrovnania dane zamestnanca. Definícia má prednastavené 
spracovanie do formátu xlsx. 

 

Spracovanie zostáv vo voľbe Vyrovnanie dane so zohľadnením nastavenia Filtra na roliach 

Bolo dopracované zohľadňovanie nastavenia Filtra na roliach pri spracovaní zostáv vo voľbe Vyrovnanie dane. 
T.j. pri spracovaní sa použije pôvodne zapracovaná podmienka a podmienka nastavenia Filtra na roliach. 
Napr. vo voľbe Ročné zúčtovanie dane 1. strana je pôvodná podmienka, že zostava sa spracuje za všetky 
záznamy načítané vo voľbe Spracovanie údajov, v ktorých je v stĺpci Spolu za platiteľov riadku Úhrn zúčt. a 
vypl. príjmov z r. 01 potvrdenia kladná hodnota – vtedy je predpoklad, že užívateľ spustil aspoň raz prepočet. 
Po update sa k tejto podmienke pridala podmienka zohľadnenia nastaveného Filtra na roliach. O tom, či sa 
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zostava spracováva aj za zapnutý filter, je užívateľ informovaný v políčku Filter na roliach vo formulári pre 
spracovanie tlačiva. Ak je filter zapnutý, zobrazí sa skratka zapnutého filtra, resp. filtrov. 

 

Doplnenie chýbajúcich parametrov do dátovej skupiny S003851, Ročné zúčtovanie dane 

Zostavy vo voľbe Pomocné zostavy RZD sú vytvorené cez koreňovú dátovú skupinu S003851, Ročné 
zúčtovanie dane. Do tejto dátovej skupiny boli doplnené parametre novo vytvorených políčok vyrovnania dane 
za rok 2018, ale aj všetky chýbajúce dátové parametre. 

Pri tejto dátovej skupine je potrebné mať na pamäti, že údaje výpočtu ročného zúčtovania dane sa od vzniku 
programu a prvého zapracovania funkcie Vyrovnanie dane zapisujú do jedinej tabuľky. A keďže tabuľka 
obsahuje aj údaje, ktoré už medzitým vo vyrovnaní dane za jednotlivé roky zanikli, dátová skupina S003851, 
Ročné zúčtovanie dane tiež obsahuje parametre, ktoré už medzitým nie sú súčasťou vyrovnania dane. Je to 
preto, aby bolo možné vytvárať kontrolné zostavy za všetky roky, za ktoré je ročné zúčtovanie dane v programe 
zapracované. 

RZD vykonané – povolenie vstúpiť do zoznamu Iní platitelia  

Aj v uzamknutom formulári vyrovnania dane má užívateľ možnosť vstúpiť do zoznamu Iní platitelia, ak údaje 
za iných platiteľov zadával cez túto evidenciu (je označené políčko Viac iných platiteľov). Údaje sú v tomto 
prípade dostupné len na nahliadnutie. Záznamy nie je možné pridať, odstrániť, ani ich editovať. Ak tak užívateľ 
chce urobiť, musí vyrovnanie dane odomknúť. 

 

 

Nový príznak Prepočítané 

Do tabuľky Spracovanie údajov vyrovnania dane bol doplnený nový stĺpec Prepočítané. V tomto stĺpci sa bude 
užívateľovi zobrazovať informácia, či je záznam aspoň po jednom prepočte – zobrazí sa príznak ÁNO, alebo 
je záznam len po načítaní údajov – zobrazí sa príznak NIE. Ak v stĺpci Prepočítané nie je zobrazené nič 
znamená to, že v čase updatu 9.03 už bol záznam načítaný do tabuľky Spracovanie údajov vyrovnania dane. 
Príznak ÁNO sa zobrazí v zázname, v ktorom užívateľ klikol aspoň raz na tlačidlo Prepočítať. Príznak NIE sa 
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zobrazí v zázname, v ktorom užívateľ klikol na tlačidlo Načítať, resp. vo všetkých záznamoch po kliknutí na 
voľbu Načítanie údajov.  

 

2.2 Ročné daňové hlásenie za rok 2018 

Vo voľbe Spracovanie miezd/ Tlače a výstupy/ Výkazy/ Daňové výkazy bolo sprístupnené tlačivo ročného 
daňového hlásenia za rok 2018. Podľa Oznámenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/ 
016579/2018-721 o určení vzorov tlačív podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších 
predpisov v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie roku 2018 Ministerstvo financií 
Slovenskej republiky určilo nový vzor tlačiva Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti, 
poskytnutých jednotlivým zamestnancom bez ohľadu na to, či ide o peňažné alebo nepeňažné plnenie za 
uplynulé zdaňovacie obdobie, o zrazených preddavkoch na daň, o zamestnaneckej prémii a o daňovom 
bonuse (ďalej len „hlásenie“). 

Zmeny oproti hláseniu platnému za zdaňovacie obdobie roku 2017 sa týkajú najmä: 

- úprav z dôvodu zavedenia sumy daňového bonusu na zaplatené úroky podľa § 33a ZDP a to 
- doplnenia dvoch nových riadkov na prvej strane tlačiva, kde sa uvedie počet zamestnancov, ktorým 

bol vyplatený daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a ZDP a úhrnná suma tohto daňového 
bonusu, 

- doplnenia r. 12 v V. časti hlásenia, 
- vypustenia r. 9 – Dobrovoľný príspevok na SDS, ak ho odvádzal zamestnávateľ (IV. časť hlásenia), 
- vypustenia r. 8 – NČZD na zaplatený dobrovoľný príspevok na SDS (V. časť hlásenia), 
- doplnenia nového r. 8 v V. časti hlásenia z dôvodu zavedenia novej nezdaniteľnej časti základu dane, 

ktorou sú preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými 
službami, 

- vypustenia druhého poľa z r. 10 – Počet mesiacov na vznik nároku na zamestnaneckú prémiu (V. časť 
hlásenia). 

Podrobný popis spracovania ročného daňového hlásenia v systéme Humanet je v prílohe sprievodného listu. 

3 Pridanie titulu pred menom M.A. do číselníka Tituly 

Do číselníka Tituly bol pridaný titul pred menom M.A – master of arts. 

4 Export účtovného dokladu do MRP – dopracovanie informácie o počte záznamov v dbf 
súbore 

Do generovania dbf súboru exportu účtovného dokladu do programu MRP bol dopracovaný zápis počtu 
záznamov v súbore v hexadecimálnom tvare. Zápis sa vykonáva do 9. až 16. znaku, resp. 5. až 8. 
dvojznaku/stĺpca pričom sa zapisuje „odzadu“. T.j. ak vyjde hexadecimálny tvar 194, tak sa zapíše ako 94 01 
00 00. 

5 Opravy chýb 

5.1 Oprava chyby zaokrúhľovania niektorých položiek použitých vo výkazoch, ak užívateľ zadá u 
niektorých položiek sumu na 3 des. miesta 

Sú niektoré mzdové položky, napr. SMF80626 Iný nepeňažný príjem, do ktorého keď užívateľ zadá sumu na 
3 des. miesta, tak sa takto zadaná suma zapíše do položky vo vypočítanej mzde. Bola opravená chyba, aby 
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systém pri tomto zadaní zaokrúhlil položky vstupujúce do mesačného výkazu preddavkov na zdravotné 
poistenie správne na 2 des. miesta nadol. 

 

 

5.2 Oprava chýb v niektorých historických verziách niektorých nápočtov 

V nápočtoch: 

SMF80105 ODVODY ZA ZAMESTNANCA DO ZDANITEĽNEJ MZDY 

SMF80193 Základ SP - príjem pre dohody 

SMF82110 Základ pre zdravotné poistenie - dividendy 14.00 % 

bola doplnená historická platnosť nápočtov na obdobie od r. 2007, aby bolo možné v prípade potreby spustiť 
prepočet miezd aj za staršie obdobia, napr. za rok 2012 (mali sme reklamáciu zákazníka, ktorý potreboval 
spracovať mzdy od roku 2012). Ak sa totiž spustil prepočet miezd za niektorý z mesiacov tohto obdobia, ten 
spadol na chybe kvôli očakávanému nápočtu, ktorý ale v tomto období ešte nebol historicky platný. 

 

Na základe reklamácie zákazníka sme zistili, že pri obnovovaní histórie nápočtov v update 9.01 boli chybne 
obnovené niektoré nápočty vstupujúce do spracovania štatistiky Trexima Mzdy. V tejto súvislosti boli opravené 
nápočty: 

SMF97015 ŠTATISTIKA (Platy) - Vybrané príplatky 

SMF98014 ŠTATISTIKY - Príplatky za prácu v sobotu 

SMFISCP_36 ŠTATISTIKA (ISCP Platy) – PRIPLOST 

SMH98011 ŠTATISTIKY - Hodiny práce v sobotu a v nedeľu 

Z ktorých boli odstránené predovšetkým položky príplatkov za sťažený výkon práce zapracované v rámci 
implementácie SE (SMF1034603 až SMF1034626, SMH1034603 až SMH1034626). 
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Pri opakovanej kontrole nápočtov bolo zistené, že v systéme je viacero nápočtov, ktoré sa už dnes nikde 
nepoužívajú, alebo sa dokonca nikdy nepoužívali. Preto s platnosťou od 1.2.2019 boli z týchto nápočtov 
odstránené všetky položky a tieto nápočty boli zaradené medzi neaktívne: 

SMD80730 Prerušenia pre denný vymeriavací základ nemoci – dni 

SMF50500 Príjmy zo závislej činnosti 

SMF91004 Ostatné peňažné plnenia z nákladov 

SMF93001 Tarifný plat 

SMF93002 Náhrady miezd 

SMF93005 Príplatky ostatné 

SMF95012 Celková hrubá mzda (plat) a náhrady za október 

SMF96007 Vybrané príplatky za október 

SMH96001  Počet hodín pracovného voľna s náhradou mzdy 

SMH10191 ODPRACOVANÉ HODINY PRE VÝPOČET MINIMA VZ ZDRAVOTNÉHO POISTENIA 

 

Ďalej boli opravené staršie historické verzie nápočtov: 

SMD80730 Prerušenia pre denný vymeriavací základ nemoci – dni 

SMF50500 Príjmy zo závislej činnosti 

SMF91004 Ostatné peňažné plnenia z nákladov 

SMF93001 Tarifný plat 

SMF93002 Náhrady miezd 

SMF93005 Príplatky ostatné 

SMF95012 Celková hrubá mzda (plat) a náhrady za október 

SMF96007 Vybrané príplatky za október 

SMH96001 Počet hodín pracovného voľna s náhradou mzdy 

SMH10191 ODPRACOVANÉ HODINY PRE VÝPOČET MINIMA VZ ZDRAVOTNÉHO POISTENIA 

v súvislosti so zmenami v nápočte SMF80622 Iné zvýšenie základu, ktoré boli realizované v update 8.09. 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

https://www.hour.sk/?utm_source=email&utm_medium=obr-podpis&utm_campaign=hodnoty_a_riesenia
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PRÍLOHY 

1 Spracovanie ročného daňového hlásenia 

Ročné daňové hlásenie (ďalej len RDH) sa spracováva vo voľbe Spracovanie miezd/ Tlače a výstupy/ Výkazy/ 
Daňové výkazy. V stĺpci MESAČNÝ DAŇOVÝ PREHĽAD sú voľby na načítanie a úpravu údajov mesačného 
daňového prehľadu a voľby na spracovanie mesačného prehľadu do listinnej alebo elektronickej podoby. 
Voľba Prehľad údajov daňových výkazov umožňuje vytlačiť do pdf súboru tabuľku s načítanými mesačnými 
záznamami. Tieto záznamy je možné spracovať do xlsx súboru priamo z tabuľky vo voľbe Spracovanie údajov, 
pomocou voľby Doplnky/ Export do excelu. Uvedená tabuľka zároveň slúži ako zdroj údajov pre I. až III. časť 
RDH. 

V stĺpci ROČNÉ DAŇOVÉ HLÁSENIE sú voľby pre načítanie a úpravu údajov IV. a V. časti RDH a voľby na 
spracovanie RDH do listinnej alebo elektronickej podoby. 

 

1.1 Postupnosť krokov pri spracovaní RDH 

Pre spracovanie RDH platí nasledovná postupnosť krokov: 

1. Kontrola označenia políčka RZD vykonané vo voľbe Tlače a výstupy/ Vyrovnanie dane u zamestnancov, 
ktorým bolo vykonané ročné zúčtovanie dane. 

2. Ak neboli načítavané dáta pre spracovanie mesačných prehľadov k dani počas roka, je potrebné načítať 
údaje pre I.-III. časť RDH vo voľbe Daňové výkazy/ Načítanie údajov označením všetkých nenačítaných 
mesiacov. 

3. Kontrola a prípadná úprava údajov pre I. až III. časť RDH (ak tak nebolo vykonané počas spracovania 
mesačných prehľadov k dani počas roka) vo voľbe Daňové výkazy/ Spracovanie údajov. Pre ľahšiu kontrolu 
má užívateľ možnosť vytlačiť si údaje tabuľky s mesačnými záznamami spracovaním zostavy vo voľbe 
Prehľad údajov daňových výkazov, alebo priamo z tabuľky pomocou voľby Doplnky/ Export do excelu. 

4. Načítanie údajov IV. a V. časti RDH – voľba Načítanie údajov IV. a V. časti. 

5. Kontrola údajov IV. a V. časti RDH, prípadne ich úprava – voľba Spracovanie údajov IV. a V. časti. 

Do IV. časti sa načítajú záznamy zamestnancov, ktorým nebolo vykonané ročné zúčtovanie dane – tieto 
údaje možno kontrolovať podľa potvrdenia o zdaniteľnom príjme. Pri kontrole odporúčame použiť riadkový 
prehľad Opis_RDH_cast_IV.xlsx, ktorý sa vytvorí kliknutím na tlačidlo Export do súboru vo voľbe Ročné 
daňové hlásenie. 

Do V. časti sa načítajú záznamy zamestnancov, ktorým bolo vykonané ročné zúčtovanie dane – tieto údaje 
možno kontrolovať podľa 1. strany ročného zúčtovania dane. Pri kontrole odporúčame použiť riadkový 
prehľad Opis_RDH_cast_V.xlsx, ktorý sa vytvorí kliknutím na tlačidlo Export do súboru vo voľbe Ročné 
daňové hlásenie. 

6. Spracovanie RDH do listinnej podoby alebo elektronickej podoby. 
Kliknutím na tlačidlo Export do súboru vo voľbe Ročné daňové hlásenie sa spracuje xml súbor RDH. Ide 
o export vo formáte predpísanom pre elektronickú komunikáciu s finančnou správou. 
Ostatné tlačidlá Tlač... spracujú jednotlivé časti RDH do tlačenej podoby. Ide o spôsob tlače určenej 
Finančnou správou SR pomocou technológie FDF/PDF. 

https://www.financnasprava.sk/sk/danovi-a-colni-specialisti/technicke-informacie/podklady-pre-tvorcov-sw/xsd-schemy
https://www.financnasprava.sk/sk/danovi-a-colni-specialisti/technicke-informacie/podklady-pre-tvorcov-sw/fdf-specifikacie
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Kontrola označenia políčka RZD vykonané pre správny zápis záznamov do V. časti RDH 

Vo voľbe Spracovanie miezd/ Tlače a výstupy/ Vyrovnanie dane skontrolujte v tabuľke Spracovanie údajov 
vyrovnania dane údaj v stĺpci RZD vykonané. U tých zamestnancov, ktorým bolo vykonané ročné zúčtovanie 
dane a majú sa teda načítať do V. časti RDH, musí byť v stĺpci zobrazená hodnota ÁNO. 

 

Kontrola údajov I. až III. časti RDH 

Ak ste počas roka každý mesiac spracovávali mesačný daňový prehľad, tabuľku Spracovanie údajov máte 
naplnenú. Do RDH sa údaje z jednotlivých mesiacov nasčítajú za celý rok do riadkov 0-12 časti I. a II. a riadkov 
A–C časti III. 

 

Pre kontrolu údajov I. až III. časti RDH môžete spracovať zostavu vo voľbe Prehľad údajov daňových výkazov. 
V tejto zostave je aj stĺpec Celkom, kde sú sumy, ktoré sa zapisujú do riadkov I. až III. časti RDH. 

 



Online ekonomický informačný systém 

www.humanet.sk 
 

 12 

Načítanie údajov IV. a V. časti RDH 

Kliknutím na voľbu Načítanie údajov IV. a V. časti sa spustí načítanie údajov. 

UPOZORNENIE: Pred spustením načítania nie je potrebné zaraďovať medzi aktívne role zamestnancov, 
ktorým skončil pracovný pomer v roku 2018, resp. v roku 2019, a ich role sú zaradené medzi neaktívne 
záznamy. 

 

Ak pri kontrole zistíte, že ste niektorému zamestnancovi zabudli vo voľbe Vyrovnanie dane označiť políčko 
RZD vykonané, políčko označte a záznamy znova načítajte. 

Načíta sa zoznam zamestnancov, pričom v stĺpci Časť hlásenia je informácia o tom, do ktorej časti hlásenia 
sa príslušný zamestnanec zapíše. Vo voľbe Spracovanie údajov IV. a V. časti vstupom cez pero môžete 
v prípade potreby načítané údaje jednotlivých záznamov editovať. 

 

 

UPOZORNENIE: Ak sa voľba Načítanie údajov IV. a V. časti hlásenia nespustí aspoň raz, nie je možné 
spracovať IV. a V. časť do výstupov. 
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Editácia údajov umožňuje „presúvať“ zamestnanca z časti IV. do časti V. a naopak označením alebo 
odznačením políčka, pričom sa zobrazia políčka prislúchajúce danej časti hlásenia. 

 

 

 

 

UPOZORNENIE: Po zmene stavu políčka Vykonané RZD v načítanom zázname musíte údaje v novo 
zobrazených políčkach upraviť ručne - po zmene stavu políčka Vykonané RZD nedochádza k opätovnému 
načítaniu údajov. 

Kontrola údajov IV. a V. časti RDH 

Kontrolu údajov IV. časti RDH môžete vykonať tak, že si spracujete opis údajov IV. časti RDH ako xlsx súbor 
a ten skontrolujete podľa potvrdenia o zdaniteľnom príjme zamestnancov. 

Kontrolu údajov V. časti RDH môžete vykonať obdobne, spracujete opis údajov V. časti ako xlsx súbor a ten 
skontrolujete podľa 1. strany ročného zúčtovania dane. 

Opis spracujete kliknutím na tlačidlo Export do súboru vo voľbe Ročné daňové hlásenie. 

Súbory otvoríte kliknutím na tlačidlo Uložiť. 

 

Oba súbory obsahujú všetky údaje, ktoré sa uvádzajú do príslušnej časti tlačiva. 

 

UPOZORNENIE: Podľa usmernenia Finančného riaditeľstva SR sa do riadku 11 Daňový bonus V. časti RDH 
uvádza suma z riadku 10 tlačiva ročného zúčtovania preddavkov na daň. V prípade, že pri ročnom zúčtovaní 
dane zamestnanec bude musieť vrátiť celú sumu neoprávnene uplatneného daňového bonusu, v riadku 10 sa 
uvádza hodnota 0 a tá sa uvedie aj do ročného daňového hlásenia, pričom počet detí a počet mesiacov 
uplatňovania daňového bonusu bude tiež 0. Suma z riadku 13 Daňový bonus na vybratie tlačiva ročného 
zúčtovania preddavkov na daň sa do RDH neuvádza.  

1.2 Spracovanie RDH do listinnej alebo elektronickej podoby 

Vo voľbe Ročné daňové hlásenie sa spracuje daňové hlásenie do tlačenej alebo elektronickej formy. 
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V elektronickej podobe sa RDH spracuje ako xml súbor, ktorý je možné následne spracovať, resp. odosielať 
prostredníctvom portálu Finančnej správy SR alebo prostredníctvom aplikácie eDANE. 

V listinnej podobe sa RDH spracuje pomocou technológie FDF/PDF do originálnych skenovateľných tlačív. 

UPOZORNENIE: Štruktúru txt súborov IV. a V. časti RDH systém Humanet už od roku 2013 nepodporuje. 

Formulár pre spracovanie ročného daňového hlásenia 

 

V políčku Druh hlásenia vyberte o aký typ hlásenia ide – riadne, opravné, dodatočné. 

Opravné hlásenie sa podáva pred uplynutím lehoty na podanie hlásenia, t. j. do 30. apríla roka nasledujúceho 
po uplynutí kalendárneho roka, za ktorý sa hlásenie podáva. Dodatočné hlásenie sa podáva po lehote na 
podanie hlásenia (§ 16 Zákona o správe daní, § 39 ods. 15 Zákona o dani z príjmov). 

Do políčka Vypracoval dňa systém zapíše aktuálny systémový dátum, tento dátum môžete zmeniť. 

Do políčka Dátum vykonania ročného zúčtovania preddavkov na daň uveďte dátum vykonania ročného 
zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. V prípade, že ročné zúčtovanie dane ste vykonali 
vo viacerých termínoch (nie pre všetkých zamestnancov naraz) uveďte dátum, kedy ste vykonali posledné 
ročné zúčtovanie dane (viď. Poučenie k vyplneniu hlásenia). 

Pri výbere druhu hlásenia Dodatočné hlásenie sa zobrazia ďalšie políčka. 

 

Do políčka Dátum zistenia skutočnosti na podanie dodatočného hlásenia uveďte dátum, kedy ste zistili, že je 
potrebné podať dodatočné hlásenie. 

Do políčka Preplatok/nedoplatok z posledne podaného hlásenia sa zadá suma, ktorá sa pri dodatočnom 
hlásení má zapísať do riadku 11, pričom kladnou hodnotou sa zapíše nedoplatok a zápornou hodnotou 
preplatok. 
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Organizácia, Vyhotovil, Údaje o dedičovi alebo zástupcovi alebo správcovi v konkurznom konaní 

Údaje v časti Organizácia sa vypĺňajú z kontaktu typu Zástupca organizácie a údaje v časti Vyhotovil 
z kontaktu typu Mzdár zadané v evidencii Organizácia. Údaje o dedičovi alebo zástupcovi alebo správcovi 
v konkurznom konaní sa v prípade potreby zadajú ručne. 

 

Export do súboru 

Export súboru xml vykonáte kliknutím na tlačidlo Export do súboru. Následne kliknutím na tlačidlo Zobraziť 
exportované súbory vstúpite do zoznamu exportov a kliknutím na tlačidlo Uložiť súbor uložíte na disk. Spolu 
s xml súborom RDH sa vyexportujú aj opisy IV. a V. časti ako xlsx súbory. 

 

Tlač do skenovateľných tlačív 

Tlač RDH je rozdelená na 4 tlačivá, tak ako ich poskytla FS SR. Pre ich spracovanie kliknite postupne na 
tlačidlá Tlač úvodu a častí I.-III., Tlač časti IV., Tlač časti V. a Tlač potvrdenia. 
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UPOZORNENIE: Ak sa do IV. alebo V. časti RDH má zapísať viac ako 100 záznamov, tlač spracujete 
postupne. Prvých 100 záznamov (50 strán po 2 záznamy) spracujete zadaním hodnoty 1 do políčka Časť IV. 
a V. – spracovať súbor číslo a kliknutím na tlačidlo IV., resp. V. časti. Ďalších 100 záznamov spracujete 
zadaním hodnoty 2, atď. Na túto skutočnosť upozorňuje aj text vedľa políčka. 

 

 

Od strany 1 do 50 

 

 

 

Od strany 51 do 100 

 

 

1.3 Tlač RDH z portálu Finančnej správy SR 

Tlačivo RDH môžete tlačiť aj prostredníctvom portálu Finančnej správy SR v časti Verejne dostupné 
elektronické služby/ Katalóg daňových a colných formulárov/ Katalóg elektronických formulárov. 

Nájdite si a otvorte tlačivo Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie 
obdobie 2018 (platné od 1.1.2019). 

 

Otvorí sa elektronický formulár. 

 

Na konci formulára je tlačidlo Načítaj. Pomocou tohto tlačidla načítajte z Humanetu vyexportovaný xml súbor 
RDH. 

 

Počkajte, kým stránka ohlási koniec načítania. Kliknutím na tlačidlo Skontroluj skontrolujete logickú správnosť 
načítaných údajov. Aj tu je potrebné počkať na potvrdenie stránky o ukončení kontroly. Následne môžete 
kliknúť na tlačidlo Vytlač. 

https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/katalog-danovych-a-colnych/katalog-formularov
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/katalog-danovych-a-colnych/katalog-formularov
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Zobrazí sa správa, že sa vytvorí ZIP súbor. 

 

 

Súbor uložte na disk. Tieto okná môžu byť v každom prehliadači trochu iné. 

 

Súbor rozbaľte, napr. v správcovi súborov systému Windows kliknutím pravého tlačidla myši na súbor 
a výberom voľby Extrahovať všetko. 

 

V adresári sa nachádzajú 3 pdf súbory jednotlivých častí RDH. Dvojklikom na jednotlivé pdf súbory postupne 
spracujete jednotlivé časti RDH. 

 

1.4 Tlač RDH z aplikácie eDANE 

Tlačivo si môžete vytlačiť aj prostredníctvom aplikácie eDANE. Ak aplikáciu nemáte nainštalovanú, stiahnite 
si ju zo stránky Finančnej správy SR – inštalácia sa vykoná automaticky. 

 

Pri každom spustení aplikácie eDANE dochádza automaticky k jej aktualizácii. 

https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/elektronicka-komunikacia/elektronicka-komunikacia-dane/edane
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Po otvorení aplikácie si otvorte tlačivo RDH za rok 2018. 

 

Vo voľbe Práca s DP/ Načítať z XML súboru načítajte z Humanetu vyexportovaný xml súbor. 

 

V dolnej časti okna kliknutím na tlačidlo Kontrolovať skontrolujte logickú správnosť vyplnených údajov. 
Následne kliknite na tlačidlo Vytlačiť. 

 

Ak sa pri spracovaní zobrazí v Adobe Readeri žltá blokovacia lišta, 

 

otvorte nastavenie vlastností Adobe Readeru kliknutím na Úpravy/ Predvoľby a v časti Zabezpečenie 
(zvýšené) odznačte políčko Povoliť zvýšené zabezpečenie. 

               

Následne opäť kliknite v eDANE na tlačidlo Vytlačiť. 

1.5 Možnosť spracovať RDH aj v prípade, že mzdy za rok 2018 boli spracované v inom softvéri 

Zoznam záznamov je možné upravovať, t.j. záznamy odstraňovať alebo záznamy pridávať. Túto možnosť 
môžete využiť v prípade, že potrebujete vyplniť údaje do hlásenia ručne, lebo ste mzdy za rok 2018 
spracovávali v inom softvéri. Podmienkou je, aby mal zamestnanec v databáze zadanú evidenciu Osoba 
a Rola (stačí jedna, naposledy platná). Pre pridanie záznamu kliknite vo voľbe Spracovanie údajov IV. a V. 
časti na tlačidlo Pridať. 
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Zobrazí sa formulár Obdobie spracovania, v ktorom má užívateľ možnosť načítať údaje podľa ich historickej 
platnosti. 

 

Po kliknutí na tlačidlo OK sa načíta zoznam rolí, ktoré neboli načítané pomocou funkcie Načítanie údajov IV. 
a V. časti (napríklad preto, že rola nebola v spracovávanom období platná). Ak chcete pridať z načítaného 
zoznamu len niektorých zamestnancov, zoznam upravte spôsobom označiť všetkých, odznačiť pridávaných, 
ostatných odstrániť. Kliknutím na tlačidlo OK v dolnej časti Zoznamu záznamov sa pridá nový záznam. 
Skontrolujte načítané údaje, prípadne ich upravte. 

UPOZORNENIE: V prípade, že do IV. a V. časti hlásenia pridáte záznamy ručne, skontrolujte a prípadne 
upravte údaje pre I. až III. časť hlásenia v tabuľke Spracovanie údajov. 


