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PODROBNÝ POPIS ZMIEN OBSIAHNUTÝCH V UPDATE: 

1. Účtovníctvo 
 

1.1.  Daňové priznanie k dani z príjmov pre právnickú osobu a Daňové priznanie k dani z príjmov pre fyzickú osobu 
typ B 

V systéme Humanet boli aktualizované tlačivá Daňové priznanie PO a Daňové priznanie FO typ B za rok 2018. Nové 
tlačivá sa načítajú pri vytvorení nového daňového priznania za rok 2018. Vytvorené daňové priznanie odporúčame 
prekontrolovať na portáli Finančnej správy SR prostredníctvom načítania xml formátu. 

Upozornenie: Ak už je v databáze vytvorené daňové priznanie za rok 2018, automaticky sa neaktualizuje, je potrebné 
ho odstrániť a vytvoriť nové 

 

1.2.  Zobrazovanie daňových výkazov 

Po vytvorení Daňového priznania k daní z príjmov PO a FO sa tlačivo ihneď otvorí k editácií. 

Strany tlačiva sa zobrazujú v ľavej časti obrazovky. Editovaná strana tlačiva je zobrazená farebne. 

 
 

Nezrovnalosti v daňových výkazoch sa zobrazia po prepočte DP v hornej časti obrazovky. Kliknutím na chybový riadok 
sa zobrazí stránka, na ktorej je potrebné doplniť chýbajúci údaj. 

 
 

1.3.  Úprava párovania dokladov uhrádzaných pokladničným dokladom 

V pokladni bol upravený spôsob párovania pohľadávok, záväzkov a interných dokladov. 

Pri výbere partnera v záložke Partner a následným kliknutím na tlačidlo Pridať a párovať sa zobrazí zoznam 
neuhradených dokladov vybraného partnera. 

Kliknutím myšou v riadku zoznamu vyberiete doklad. Ak je zapnuté multipárovanie dokladov, výber párovaného dokladu 
potvrďte kliknutím na tlačidlo OK. 
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Ďalší spôsob párovania je možný priamym kliknutím na tlačidlo Pridať a párovať. Zobrazí sa zoznam všetkých 
neuhradených dokladov a vybraním uhrádzaného dokladu sa do záložky Partner doplní partner podľa vybraného 
dokladu. 

Párovanie cez tlačidlo sa v záložke Partner vyplní podľa vybraného dokladu. 

2. Fakturácia 

2.1. Doplnenie kontaktu v novej fakturácii 

V novej fakturácii bola doplnená možnosť doplniť a upraviť údaje o osobe zodpovednej za vystavenie dokladu, telefón, 
email a web, bez zápisu do kontaktov organizácie.  

2.2. Oprava zápornej faktúry v cudzej mene 

Po vytlačení faktúry v cudzej mene so zápornou sumou, dobropis, bola opravená chybne zobrazená mena položky 
Celkom k úhrade. 

3. Sklad 

3.1. Aktualizácia stavu zásob na skladovej karte 

Stav zásob na skladovej karte sa automaticky aktualizuje po uložení skladového pohybu. Nie je nutné vstupovať do 
skladovej karty a aktualizovať stav zásob. 

 

 

Miroslava Šimková, konzultant metodik, HOUR, spol. s r. o. 

 

 


