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METODICKÉ USMERNENIE TÝKAJÚCE SA MODULU M18 FINANČNÉ ÚČTOVNÍCTVO 
ČÍSLO 4/2023  

 
METODICKÉ USMERNENIE PRE PRISTUPUJÚCE ORGANIZÁCIE K POSTUPU MANUÁLNEJ MIGRÁCIE 

ZOSTATKOV ÚČTOV/JEDNOTLIVÝCH POLOŽIEK Z NADREZORTNÉHO EKONOMICKÉHO SYSTÉMU DO 
CENTRÁLNEHO EKONOMICKÉHO SYSTÉMU  

 
 

1. Spôsob naplnenia rozpočtovej skladby na riadkoch DPH 

Spôsob naplnenia rozpočtovej skladby na riadkoch DPH (účet 343) je možné riadiť pomocou 
samostatnej tabuľky, v ktorej si každá organizácia môže nastaviť vlastné pravidlá. Údržbu spustíte 
pomocou transakcia: ZFI_DPH_RKL  
 
Otvorí sa tabuľka: 

 
 
Pokiaľ pre príslušný účtovný okruh nie sú zadané žiadne dáta, otvorí sa prázdna tabuľka. Pre zadanie 

záznamov stlačte   
 
Pokiaľ pre príslušnú organizáciu sú nejaké záznamy naplnené, otvorí sa tabuľka takto: 

 
 
 
2. Riadenie rozpočtovej skladby podľa jednotlivých znakov dane 

Riadenie rozpočtovej skladby je podľa jednotlivých znakov dane. Pre znaky dane, ktoré v tabuľke nie 
sú zadané vôbec, sa rozpočtová skladba preberie nasledovne: 
 

- Finančná položka – 637044 (z kmeňového záznamu účtu hlavnej knihy 343) 

- Grant – zo základu dane sa automaticky preberie do rozpočtového dokladu 

- Ostatné objekty sa doplnia podľa nastavenia derivácií v FM module 



 
 

 
 

MF SR_CES_M18_MU_4/2023_Migrácia zostatkov účtov/položiek 
Číslo.: MF/004927/2023-34, 005064/2023                                                                                                                          Strana 2 z 2 

Ak je potrebné riadiť pre niektorý znak dane naplnenie rozpočtových objektov je potrebné ich naplniť 
do tejto tabuľky. Význam hodnôt, ktoré sa zadávajú k jednotlivým položkám: 
 

- N – riadok DPH pre príslušný objekt je vyplnený podľa nastavenia derivácií v FM module, 

- A – na riadku DPH sa pre príslušný typ položky, kde je nastavené A, preberie hodnota zo 

základu dane, pri viacerých rozpočtových kombináciách základov dane z riadku kde je najvyššia 

čiastka, 

- Konkrétna hodnota – napríklad ak niekto požaduje aby na riadku DPH bola v poli Fond zadaná 

vždy hodnota 46, tak v stĺpci Fond zadá túto hodnotu. 

Stĺpec Pracovný úsek: 
 

- Organizácie, ktoré nepoužívajú pracovný úsek zadávajú hodnou „N“. 

- Organizácie, ktoré používajú pracovný úsek, odporúčame zadať hodnotu „A“, t.j. do riadku DPH 

sa preberie pracovný úsek zo základu dane. 

 
Tabuľka bola naplnená pre organizácie, ktoré sú registrované podľa §7, resp. §7a zákona 222/2004 Z. 
z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov pre znaky dane pre samozdanenie tak, aby 
pre riadky DPH boli preberané rozpočtové objekty zo základu dane. 
 
 
V Bratislave, 02.02.2023 


