
  
 
 

 

M28 CENTRÁLNE KMEŇOVÉ DÁTA A ČÍSELNÍKY  
 

  METODICKÝ POKYN PRE POUŽÍVATEĽOV CES 
KU ZAKLADANIU KMEŇOVÝCH DÁT A ČÍSELNÍKOV 

 

Cieľom projektu Centrálneho ekonomického systému (ďalej len „CES“) je implementácia informačného 
systému ako základného prostriedku pre uplatnenie unifikácie a následnej optimalizácie ekonomických 
procesov subjektov štátnej správy, ktorá umožní MF SR ich centrálne metodicky riadiť a usmerňovať, 
zefektívňovať ich výkon a znižovať náklady na ich prevádzku.  

Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebná aj centralizovaná správa tých kmeňových údajov a číselníkov 
(ďalej len „KÚaČ“), ktoré sú spoločné pre všetky organizácie zapojené do CES.  

Centrálna správa je navrhnutá tak, aby neobmedzovala prevádzku jednotlivých organizácií, preto 
okrem centrálnej správy bude možné KÚaČ spravovať lokálne alebo kombinovane. 

Delenie KÚaČ podľa ich správy: 

• Centrálna správa – KÚaČ, ktoré sú spravované centrálne gestorom/správcom CES a platí pre 
všetky organizácie, resp. účtovné okruhy  (ďalej len „ÚO“) v CES. Ide prevažne o systémové 
číselníky ako napr. „Oslovenie“, „Akademický titul“, „PSČ, a pod. 

• Lokálna správa – KÚaČ, ktoré platia len pre daný rezort alebo organizáciu v ÚO, napr. „Šarža“, 
„Vozidlo“, a pod.   

• Kombinovaná správa – základné údaje sú spravované centrálne, lokálne údaje týkajúce sa 
organizácie, resp. ÚO, sú spravované organizáciou. Typicky môže ísť napr. o Kmeňový 
záznam materiálu alebo Obchodného partnera. V prípade číselníkov môže ísť o hierarchické 
číselníky, kedy vybraná časť hierarchie je definovaná centrálne a nižšie úrovne hierarchie 
lokálne na úrovni organizácie (ÚO). 

V ďalšej časti tohto metodického pokynu je opísaný postup pre používateľov v prípade potreby 
založenia nových záznamov v nasledovných KÚaČ: 

1. Kmeňový záznam materiálu 
2. Obchodný partner (dodávateľ/odberateľ) 
3. Účet hlavnej knihy 
4. Ostatné kombinovane spravované kmeňové údaje a číselníky 
5. Ostatné lokálne spravované kmeňové údaje a číselníky. 

 

1. Kmeňový záznam materiálu (ďalej ako „KZM“) 
 
1. V prípade, ak používateľ v organizácii identifikuje potrebu založenia nového KZM, mal by 

používateľ s oprávnením lokálneho správcu KZM s priradenou rolou 
ZXXXX_MM_LOK_SPRAVCA_KZM zistiť, či daný KZM je už založený v KZM na centrálnej úrovni CES. 
Použije na to transakciu ZMM_MAT, v rámci ktorej cez políčko „Krátky text materiálu“ zadá 
hľadaný výraz, napr. „papier“, a to bez potreby doplnenia hviezdičkovej konvencie „*papier*“. Po 
spustení vyhľadávania sa zobrazí výsledok vyhľadávania na centrálnej úrovni. 



  
 
 

 
2. Ak daný materiál existuje v zozname materiálov na centrálnej úrovni, postupuje používateľ v 

zmysle používateľskej príručky CES_M09_Pouzivatelska_Prirucka_v3.0 + žiadankový systém MM, 
a jej kapitoly „2.1.1.2. Rozšírenie kmeňových dát materiálu“. V nej sa používateľ dozvie ako sa cez  
transakciu ZMM01 ošetruje materiál, ktorý je v CES založený, má svoje číslo, ale nie je založený v 
závode organizácie (napr. materiál číslo 10000034 je založený pre závod A001, ale nie je založený 
pre závod A002). 
Najpoužívanejšie lokálne spravované dáta na KZM, z ktorých väčšina je nepovinná, sú nasledovné:  

Dáta nákupu: 
• Skupina nákupu 

Dáta závodu: 
• Skladové miesto 

Dáta odbytu: 
• Expedičný závod 
• Skupina priradenia účtu materiálu 
• Skupina typov položiek - povinné 
• Text odbytu 

Dáta účtovníctva 1 - iba ak sú aj dáta nákupu:  
• Trieda ocenenia - povinné 
• Typ ocenenia 
• Štandardná cena - iba pri výrobku 

Centrálne spravované dáta budú vyšedené a lokálnemu správcovi KZM nebude umožnené ich 
zadávať alebo meniť. 

3. V prípade, že sa hľadaný KZM nenašiel ani na centrálnej úrovni KZM alebo používateľ požaduje 
jeho zmenu, požiada o to prostredníctvom aplikácie Solution Manager (ďalej len „SolMan“). 
Postup na vytvorenie požiadavky je popísaný v používateľskej príručke 
CES_SOLMAN_IM_Pouzivatelska_Prirucka_Zadavatel_v1.0 

4. V aplikácii SolMan používateľ po vyplnení polí a zadaní kategórie „Kmeňový záznam materiálu“ 
pod oknom „Požiadavka“ nájde oznam o prílohe „Žiadanka na založenie a úpravu KZM“. Žiadanku 
si stiahne, vyplní a následne vloží ako prílohu do požiadavky v SolMan-e. Požiadavku potom  
odošle na spracovanie.  

5. MF SR ako centrálny správca KZM požiadavku prijme, spracuje a následne zadávateľa požiadavky 
informuje prostredníctvom aplikácie SolMan o spôsobe vyriešenia danej požiadavky.  
Požiadavka môže byť vybavená: 

• kladne, založením požadovaného nového KZM. Pri zakladaní nového KZM sa automaticky 
priradí aj k účtovnému okruhu žiadajúcej organizácie, alebo 

• negatívnym stanoviskom s príslušným odôvodnením, prípadne uvedením návrhu použitia 
už existujúceho KZM. 

 

2. Obchodný partner (ďalej ako „OP“) 
 
1. V prípade, ak používateľ v organizácii identifikuje potrebu založenia nového OP v roli „Dodávateľ“ 

alebo „Odberateľ“, mal by používateľ s oprávnením lokálneho správcu OP s priradenou rolou  
ZXXXX_OP_LOKALNE zistiť, či daný OP je už založený na centrálnej úrovni CES. Použije na to 
transakciu BP v zmysle používateľskej príručky pre aplikačný modul OP 
CES_M28_2_Pouzivatelska_Prirucka_OP_v2.0 a jej kapitoly 3.1.1 Všeobecné dáta pri roli 
„Dodávateľ“ alebo 3.2.1 Všeobecné dáta pri roli „Odberateľ“. 

https://ces.mfsr.sk/files/ces/centralny-ekonomicky-system/pouzivatelske-prirucky-metodicke-usmernenianbsp-organizacienbsp-pristupujuce-do-centralneho-ekonomickeho-systemu-1-1.2023/pouzivatelske-prirucky/ces_m09_pouzivatelska_prirucka_v3-0ziadankovy-system-new.pdf
https://ces.mfsr.sk/files/ces/centralny-ekonomicky-system/pouzivatelske-prirucky-metodicke-usmernenianbsp-organizacienbsp-pristupujuce-do-centralneho-ekonomickeho-systemu-1-1.2023/pouzivatelske-prirucky/ces_solman_im_pouzivatelska_prirucka_zadavatel_v1-0.pdf
https://ces.mfsr.sk/files/ces/centralny-ekonomicky-system/pouzivatelske-prirucky-metodicke-usmernenianbsp-organizacienbsp-pristupujuce-do-centralneho-ekonomickeho-systemu-1-1.2023/pouzivatelske-prirucky/ces_m28_2_pouzivatelska_prirucka_op_v2-0.pdf


  
 
 

 
2. Ak daný OP existuje na centrálnej úrovni, t. z. má pridelenú rolu „000000 – Obchodný partner 

všeobecne“, stačí predmetnému OP založiť požadované role na úrovni predmetného účtovného 
okruhu. Používateľ postupuje v zmysle používateľskej príručky pre aplikačný modul OP 
CES_M28_2_Pouzivatelska_Prirucka_OP_v2.0 a jej kapitol 3.1. Založenie dodávateľskej role 
alebo 3.2 Založenie odberateľskej role. 

3. V prípade, že sa hľadaný OP nenašiel ani na centrálnej úrovni OP alebo používateľ požaduje jeho 
zmenu, požiada o to prostredníctvom aplikácie SolMan. Postup na vytvorenie požiadavky je 
popísaný v Používateľskej príručke pre zadávateľa v aplikácii SolMan. Postup na vytvorenie 
požiadavky je popísaný v používateľskej príručke 
CES_SOLMAN_IM_Pouzivatelska_Prirucka_Zadavatel_v1.0 

4. V aplikácii SolMan používateľ po vyplnení polí a zadaní kategórie „Obchodný partner“ pod oknom 
„Požiadavka“ nájde oznam o prílohe „Žiadanka na založenie a úpravu OP“. Žiadanku si stiahne, 
vyplní a následne vloží ako prílohu do požiadavky v SolMan-e. Požiadavku potom  odošle na 
spracovanie. 

5. MF SR ako centrálny správca OP požiadavku prijme, spracuje a následne zadávateľa požiadavky 
informuje prostredníctvom aplikácie SolMan o spôsobe vyriešenia danej požiadavky.  
Požiadavka môže byť vybavená: 
• kladne, založením požadovaného nového OP. Pri zakladaní nového OP sa automaticky priradí 

aj požadovaná rola k účtovnému okruhu žiadajúcej organizácie, alebo 
• negatívnym stanoviskom s príslušným odôvodnením, prípadne uvedením návrhu použitia už 

existujúceho OP. 

 

3. Účet hlavnej knihy (ďalej len „HK“) 

1. V prípade, ak používateľ identifikuje potrebu založenia účtu HK na centrálnej úrovni požiada o to 
prostredníctvom aplikácie Solution Manager (ďalej len „SolMan“). Postup na vytvorenie 
požiadavky je popísaný v používateľskej príručke 
CES_SOLMAN_IM_Pouzivatelska_Prirucka_Zadavatel_v1.0. 

2. V aplikácii SolMan používateľ po vyplnení polí a zadaní kategórie „Účet hlavnej knihy“ pod oknom 
„Požiadavka“ nájde oznam o prílohe „Žiadanka na založenie a úpravu účtu HK“. Žiadanku si 
stiahne, vyplní a následne vloží ako prílohu do požiadavky v SolMan-e. Požiadavku potom  odošle 
na spracovanie.  

3. MF SR ako centrálny správca účtov HK požiadavku prijme, spracuje a následne zadávateľa 
požiadavky informuje prostredníctvom aplikácie SolMan o spôsobe vyriešenia danej požiadavky.  
Požiadavka môže byť vybavená: 
• kladne, založením požadovaného nového účtu HK, jednak na centrálnej úrovni v tzv. 

referenčnom účtovnom okruhu XXXX ako aj pre účtovný okruh žiadajúcej organizácie alebo 
• negatívnym stanoviskom s príslušným odôvodnením.  

 
 

4. Ostatné kombinovane spravované kmeňové údaje a číselníky 

1. V prípade, ak používateľ identifikuje potrebu založenia alebo zmeny v časti číselníka, ktorá je 
v lokálnej správe ÚO, tak ju môže hneď zrealizovať v rámci svojich oprávnení. 

https://ces.mfsr.sk/files/ces/centralny-ekonomicky-system/pouzivatelske-prirucky-metodicke-usmernenianbsp-organizacienbsp-pristupujuce-do-centralneho-ekonomickeho-systemu-1-1.2023/pouzivatelske-prirucky/ces_m28_2_pouzivatelska_prirucka_op_v2-0.pdf
https://ces.mfsr.sk/files/ces/centralny-ekonomicky-system/pouzivatelske-prirucky-metodicke-usmernenianbsp-organizacienbsp-pristupujuce-do-centralneho-ekonomickeho-systemu-1-1.2023/pouzivatelske-prirucky/ces_solman_im_pouzivatelska_prirucka_zadavatel_v1-0.pdf
https://ces.mfsr.sk/files/ces/centralny-ekonomicky-system/pouzivatelske-prirucky-metodicke-usmernenianbsp-organizacienbsp-pristupujuce-do-centralneho-ekonomickeho-systemu-1-1.2023/pouzivatelske-prirucky/ces_solman_im_pouzivatelska_prirucka_zadavatel_v1-0.pdf


  
 
 

 
2. V prípade, ak používateľ identifikuje potrebu založenia alebo zmeny v časti číselníka v centrálnej 

správe CES, požiada o to prostredníctvom aplikácie Solution Manager (ďalej len „SolMan“). Postup 
na vytvorenie požiadavky je popísaný v používateľskej príručke 
CES_SOLMAN_IM_Pouzivatelska_Prirucka_Zadavatel_v1.0. 

3. V aplikácii SolMan používateľ po vyplnení polí a zadaní kategórie „Úprava dát v číselníku“ 
a príslušného popisu požadovanej zmeny požiadavku odošle na spracovanie.  

4. MF SR ako centrálny správca požiadavku prijme, spracuje a následne zadávateľa požiadavky 
informuje prostredníctvom aplikácie SolMan o spôsobe vyriešenia danej požiadavky.  

Požiadavka môže byť vybavená: 
• kladne, alebo 
• negatívnym stanoviskom s príslušným odôvodnením. 

 
 
Za modul M14 ZFK - Riadenie interného workflow 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V centrálnej správe je definícia implicitného návrhu pre všetky ÚO (identifikované ako ""0000""). 

V lokálnej správe je členenie na detailnejšie hodnoty, v prípade potreby ÚO. 

 

Za modul M15 Rozpočet 

 

 

 

 

V centrálnej správe je definícia vrcholového finančného strediska pre každý ÚO (identifikované ako 
""0000""). 

Typ Názov Popis 

Číselníky Typ predmetu ZFK  Zoznam typov predmetov ZFK.  

Číselníky Operácie predmetu 
ZFK 

Konfigurácia aké operácie sa s predmetom ZFK 
(objektu) môžu diať. Pre väčšinu objektov bude 

definovaná len jedna operácia (napr. Založenie), pre 
niektoré môže byť potrebných viac operácií (napr. 

pri faktúrach prichádzajú do úvahy operácie 
účtovanie a storno).  

Číselníky Povolené oblasti 
vecnej pôsobnosti ZFK 

pre organizáciu 

Zoznam oblastí vecnej pôsobnosti ZFK povolené na 
použitie v danej organizácii 

Číselníky Podoblasti ZFK pre 
organizáciu 

Zoznam podoblastí oblastí ZFK, podoblasť umožňuje 
presnejšiu identifikáciu spracovateľov ZFK 

Typ Názov Popis 

Číselníky Finančné strediská Zoznam finančných stredísk jednotlivých finančných 
okruhov 

https://ces.mfsr.sk/files/ces/centralny-ekonomicky-system/pouzivatelske-prirucky-metodicke-usmernenianbsp-organizacienbsp-pristupujuce-do-centralneho-ekonomickeho-systemu-1-1.2023/pouzivatelske-prirucky/ces_solman_im_pouzivatelska_prirucka_zadavatel_v1-0.pdf


  
 
 

 
V lokálnej správe je detailnejšie organizačné členenie, v prípade potreby ÚO. 

 

 

 

V centrálnej správe je úroveň syntetických účtov, ktorú definuje opatrenie Ministerstva financií SR. 

V lokálnej správe je úroveň analytických účtov, ktorú si definuje ÚO. 

 

5. Ostatné lokálne spravované kmeňové údaje a číselníky 

1. V prípade, ak používateľ identifikuje potrebu založenia alebo zmeny v časti číselníka, ktorá je 
v lokálnej správe ÚO, tak ju môže hneď zrealizovať v rámci svojich oprávnení. 

 

Za modul M03 Organizačný manažment 

 

 

 
 

 

Za modul M04 Časový manažment 

 

 

 
 

 

Za modul M05 Talent manažment 

 

 

 
 

 

 

Za modul M08 Manažment vozového parku 

Typ Názov Popis 

Číselníky Finančná položka Ekonomická klasifikácia RK a jej analytické členenie 

Typ Názov Popis 

Kmeňové dáta Organizačná jednotka Číselník existujúcich organizačných jednotiek 

Kmeňové dáta Plánované miesto Číselník plánovaných miest 

Typ Názov Popis 

Číselník Časový referent Systém zobrazí zoznam časových referentov 

Typ Názov Popis 

Kmeňové dáta Podujatie Konkrétny termín konkrétneho typu podujatia 

Kmeňové dáta Zdroj financovania Zoznam zdrojov financovania, cez ktoré sa môže 
vzdelávanie financovať 



  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Za modul M09 Materiálový manažment 

 

 

 
 
 
Za modul M10 Predaj služieb 
 

 
 
 
 
 
Za modul M16 Správa nehnuteľností  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Typ Názov Popis 

Kmeňové dáta Vozidlo Kmeňový záznam vozidla 

Kmeňové dáta Tankovacia karta Kmeňový záznam tankovacej karty 

Kmeňové dáta Dohoda o použití 
vozidla 

Kmeňový záznam dohody o použití vozidla 

Kmeňové dáta Škodová udalosť Kmeňový záznam škodovej udalosti vozidla 

Typ Názov Popis 

Kmeňové dáta Šarža Systém zobrazí existujúce šarže ku KZM 

Typ Názov Popis 

Kmeňové dáta Cenové podmienky Údržba predajných cien, okrem výstupnej DPH 

Typ Názov Popis 

Kmeňové dáta Budova Zoznam kmeňových dát budov vo využití 

Kmeňové dáta Hospodárska jednotka Zoznam kmeňových dát hospodárskych jednotiek 

Kmeňové dáta Nájomný objekt Zoznam kmeňových dát nájomných objektov 

Kmeňové dáta Pozemok Zoznam kmeňových dát pozemkov 

Kmeňové dáta Skupina účasti Zoznam kmeňových dát skupín účasti 

Kmeňové dáta Zmluva o 
nehnuteľnosti 

Zoznam kmeňových dát zmlúv o nehnuteľnostiach 

Kmeňové dáta Zúčtovacia jednotka Zoznam kmeňových dát zúčtovacích jednotiek 

Kmeňové dáta Ponuka zmluva Zoznam kmeňových dát ponúk zmlúv 



  
 
 

 
 
 
Za modul M20 Riadenie projektov 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Za modul M22 Evidencia majetku 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Za modul M23 Zmluvné účty 
 

 
 
 
 
Za modul M30 Oprava a údržby 
 

 
 
 

Typ Názov Popis 

Kmeňové dáta Projekt  Definícia projektu 

Kmeňové dáta ŠPP-prvky ŠPP-prvky hierarchickej štruktúry projektu 

Kmeňové dáta Sieťový diagram Sieťový diagram projektu 

Typ Názov Popis 

Kmeňové dáta Dlhodobý majetok Dlhodobý majetok-objekt 

Kmeňové dáta Podčíslo Podčíslo-objekt 

Číselník Miestnosť Miestnosť, v ktorej je majetok umiestnený 

Typ Názov Popis 

Kmeňové dáta Zmluvný účet Základný kmeňový záznam modulu FI-CA 

Typ Názov Popis 

Kmeňové dáta Technické miesto  Technické miesto 

Kmeňové dáta Vybavenie Vybavenie 

Kmeňové dáta Hlásenie údržby a 
opráv 

Hlásenie údržby a opráv 

Kmeňové dáta PM-zákazka PM-zákazka 

Číselník Zodpovedné 
pracovisko 

Hlavné pracovisko pre opatrenia údržby 


