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MODUL M09 - MATERIÁLOVÝ MANAŽMENT (MM)  

  

SKLADOVÉ ZÁSOBY   
   

 DECEMBER 2022  
Požiadavkou je migrácia stavu zásob k 31.12.2022 vo všetkých organizáciách pristupujúcich do 
CES k 1.1.2023.   
Dôvodom je rozhodnutie, že všetky organizácie v CES budú účtovať o zásobách spôsobom A, 
čo znamená vedenie skladových zásob.    
Podmienkou vykonania migrácie skladových zásob je:  
- uzávierka účtov 112, 123, 124, 132 za rok 2022  
- hodnota migrovaných zásob sa musí rovnať konečnému stavu týchto účtov HK k 31.12.2022  
- vykonanie inventarizácie zásob na sklade a u dodávateľa k 31.12.2022  
  
Znamená to, že pri každej ocenenej zásobe musí byť v migračnom súbore zásob 
(M09_MG_004_02) uvedená hodnota zásoby.   
Ak je v migračnom súbore položka, ktorá nemá uvedenú hodnotu (pole EXWRT), zásobový 
účet hlavnej knihy (112, 123, 124, 132) v CES nebude obsahovať čiastku zásoby.   
Účty 112, 123, 124, 132 sa migrujú práve tak, že sa naskladní zásoba v príslušnej hodnote 
(systém automaticky navyšuje hodnotu účtov 112, 123, 124, 132).   
Existuje výnimka migrácie účtov 112, 123, 124, 132:   

 PHM (neeviduje sa na sklade)   
 Zásoba evidovaná v iných informačných systémoch (napr. bufetový systém, potraviny 
v stravovacom systéme, webles alebo iné agendové systémy)   

   
Organizácie účtujúce v súčasnosti o zásobách spôsobom B:   
Organizácie, ktoré v súčasnosti neevidujú zásoby, nemusia robiť migráciu zásob, ak zostatky 
účtov 112, 123, 124, 132 neobsahujú hodnoty zásob.     
Ak na konci roka evidujete na účte zásob zostatok, pričom to nie je:   

 PHM (neeviduje sa na sklade)   
 Zásoba evidovaná v iných informačných systémoch (napr. bufetový systém, potraviny 
v stravovacom systéme, webles alebo iné agendové systémy)    

potom je vašou povinnosťou zostaviť migračný súbor pre migráciu zásob. Tento migračný 
súbor budete zostavovať od 1.1.2023 (po vykonaní inventarizácie zásob, keď bude zrejmé, čo 
na zásobách ostalo).  
  
Organizácie, ktoré aktuálne neevidujú zásoby, nemusia robiť migráciu zásob, ale je nutné 
skontrolovať, či zostatky účtov zásob neobsahujú hodnoty zásob .  
  

  
  
  

 JANUÁR 2023   
Predpokladaný oficiálny termín vykonania uzávierky účtovníctva je 26.1.2023, odporúčame 
neúčtovať o zásobách do tohto termínu aj pre organizácie, ktoré v súčasnosti nevedú zásoby. 
Informácie o príjmoch a výdajoch si evidovať v pomocnej evidencii (Excel) a po odsúhlasení 
konečných stavov účtov zásob doúčtovať doklady.  
Je potrebné mať najskôr potvrdený zostatok účtov zásob (112,123,124,132) a až potom 
pristúpiť k účtovaniu o zásobách (príjmy, výdaje).  
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KMEŇOVÝ ZÁZNAM MATERIÁLU (KZM)  
 

 DECEMBER 2022  
Požiadavkou je vykonaná migrácia KZM.  Po vykonaní migrácie 21.12.2022  neodporúčame 
zakladať KZM, keďže tieto údaje sa nebudú reflektovať v CES a KZM, bude nutné opätovne 
založiť KZM v CES cez žiadosť v SOLMAN, smerujúcu na aplikačnú podporu. Ak je nutné založiť 
KZM po 21.12.2022 tento údaj bude nutné opätovne žiadať cez SOLMAN.  
 

 JANUÁR 2023   
Rozšírenie KZM na organizačnú úroveň  
Odporúča sa rozšíriť KZM na všetky organizačné úrovne v CES. Nie je to podmienka pri prechode 
do produktívnej prevádzky CES. Rozšírenie KZM na organizačnú úroveň sa dá vykonať 
kedykoľvek už v produktívnej prevádzke.  
  

 REZERVÁCIE   
 

 DECEMBER 2022  
Rezervácia je objekt, ktorý predstavuje vyjadrenie potreby na výdaj materiálu. Používanie 
rezervácie je v prostredí CES dobrovoľné pre organizácie, ktoré nepoužívajú modul PS/PM. V 
module PS/PM vznikajú rezervácie automatizovane na pozadí, preto využívanie rezervácií pre 
organizácie používajúce modul PS bude povinné.   
  
Ak organizácia eviduje otvorené rezervácie, ktoré je potrebné preniesť do CES, budú sa evidovať 
do systému manuálne. Predpokladom pre zaevidovanie rezervácií je zoznam otvorených 
rezervácií, ktoré si pripraví každá organizácia používajúca rezervácie.   
 

POŽIADAVKY NA OBJEDNÁVKU  
 

 DECEMBER 2022  
Ak organizácia eviduje otvorené POBJ, ktoré je potrebné preniesť do CES, budú sa evidovať 
manuálne. Predpokladom pre zaevidovanie POBJ je zoznam otvorených POBJ, ktoré si pripraví 
každá organizácia používajúca proces POBJ.  
  

OBJEDNÁVKY   
 

 DECEMBER 2022  
Uzatvoriť všetky objednávky, ktoré sa nemigrujú sa do CES 16.12.2022.  
Predpokladom plynulého nábehu produktívnej prevádzky CES je migrácia otvorených 
objednávok. Budú sa migrovať podľa dát, ktoré pripraví každá organizácia. Otvorené 
objednávky sú objednávky, ktoré sú do spustenia produktívnej prevádzky čiastočne dodané 
alebo úplne nedodané.   
 
Ak je objednávka:  

 čiastočne dodaná, predmetom migrácie je zostatková otvorená hodnota a množstvo;   
 úplne nedodaná, predmetom migrácie je celá hodnota a množstvo.  
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1. Organizácie žiadame o vystavovanie objednávok do 19.12.2022. Neskôr iba v nevyhnutných 
prípadoch a za predpokladu, že objednávku nebude potrebné migrovať do CES. Ak je to 
možné, nové objednávky pre rok 2023 zakladajte až v systéme CES.  

2. Objednávky vystavené v súčasnom NES systéme po 19.12.2022, nebudú predmetom 
automatickej migrácie (nebudú súčasťou extrakcie). Používatelia si musia takéto 
objednávky zaevidovať v NES a odložiť aj  pre neskoršie manuálne spracovanie v systéme 
CES, že boli vystavené po dátume 19.12.2022. Z nich v CES používatelia manuálne založia 
tie, ktoré sú ešte otvorené a relevantné pre rok 2023.  

 3. Organizácie v súčasnom systéme nastavia príznak „Konečné zúčtovanie“ na objednávkach, 
ktoré sú otvorené v roku 2022 a už sa k nim nepredpokladá dodávka. Posledný termín 
nastavovania príznaku je 19.12.2022. Neskoršie označovanie príznaku na produktívnom 
systéme nemá na extrakciu dát žiadny vplyv.   

 4. Nenastavujte v objednávkach technické finančné položky 40, 50, 60, 90 alebo iné. Tieto 
objednávky sa nedostanú do migrácie objednávok. Ak organizácia toto nemôže vykonať, 
takéto objednávky bude treba zadať manuálne aj do CES.  

 5. Organizácia, ktorá má zakliknuté „Konečné zúčtovanie“ z dôvodu, že objednávka sa týka 
budúceho roku, tento príznak na súčasnom produktívnom systéme neodznačuje. 
Objednávka ostáva bez zmeny. Pre potreby migrácie je potrebné vytvoriť zoznam čísiel 
objednávok, ktoré je napriek nastavenému príznaku „Konečné zúčtovanie“ potrebné 
migrovať do CES. Stačí vytvoriť zoznam čísel objednávok  a zaslať ich na email 
metodikaCES@mfsr.sk . Termín pre zostavenie zoznamu je 19.12.2022. Ak organizácia toto 
nemôže vykonať, takéto objednávky bude treba zadať do CES manuálne  

 6. Organizácie majú povinnosť extrahované súbory s objednávkami skontrolovať (tú povinnosť 
mali už pri testovacích migráciách). Ak sa v migračnej štruktúre nachádza objednávka, ktorá 
nemá byť migrovaná do CES, môže ju z migračného súboru sama organizácia vymazať. Ak v 
čase vizuálnej kontroly nežiadúcu objednávku nezistia, môže v období 22.12.- 27.12.2022 
nahlásiť na email metodikaCES@mfsr.sk  čísla objednávok, ktoré sa nemajú migrovať. 
Termín pre poslednú možnosť nahlásenia nežiadúcich objednávok je 27.12.2022.  
Podmienkou pre migráciu objednávok je migrácia zmlúv a migrácia KZM.  
 
 

MANUÁLNA MIGRÁCIA OBJEDNÁVOK v CES  
 

 JANUÁR 2023   
Objednávky, ktoré je potrebné dozakladať v rámci manuálnej migrácie, musia  mať tieto 
parametre:  
Dátum dokladu: 31.12.2022  
Druh dokladu: OBJ  
ZFK: nespúšťať  
  
K objednávkam bez ZFK sa nedá účtovať faktúra. Ale je pripravená výnimka, aby sa 
k objednávkam s dátumom roka 2022 s aj bez vykonanej ZFK dali účtovať faktúry.  
Zároveň sa objednávky s dátumom z roku 2022 už nezverejnia, keďže by už mali byť zverejnené.  
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DOŠLÉ FAKTÚRY A PLATOBNÉ POUKAZY   
 

 DECEMBER 2022  
Požiadavky nábehu procesu likvidácie došlých faktúr a platobných poukazov rozlišujeme podľa 
predmetu na dve oblasti:  

 Faktúry a platobné poukazy, ktorých predmetom nie je skladový materiál/tovar – 
požiadavkou je migrácia otvorených objednávok a nastavené účty HK.  
 Faktúry, ktorých predmetom je skladový materiál/tovar – požiadavkou je migrácia stavu 
zásob, migrácia otvorených objednávok a nastavené účty HK.  

  
Došlé faktúry a platobné poukazy, ktoré budú zaúčtované v období pred nábehom do 
produktívnej prevádzky, sa nebudú migrovať. Záväzky vyplývajúce z týchto dokladov sa 
zaevidujú na príslušné účty HK. Evidenciu takýchto záväzkov predchádzajúceho obdobia 
vykonáva modul FI.  
Môže sa stať, že príde faktúra, ktorá účtovne ešte patrí do starého roka a budete túto faktúru 
účtovať ešte do NES systému (čiže nie do CES, ale do starého systému). Ak ide o faktúru s 
odvolávkou na objednávku a táto objednávka je predmetom migrácie, môžu nastať dve 
situácie:   

1. Faktúra je v NES zaúčtovaná v období 17.12.- 27.12.2022 – vtedy je ešte možné 
nahlásiť potrebu znížiť otvorenú čiastku v objednávke, alebo nahlásiť, že objednávka je 
zaúčtovaním faktúry celá vyčerpaná a nie je potrebné ju migrovať.  
2. Faktúra je v NES systéme zaúčtovaná v období 28.12.2022 – 20.1.2023 – vtedy 
je potrebné vstúpiť do už namigrovanej objednávky v novom systéme CES a znížiť 
otvorenú čiastku objednávky, aby sa znížilo viazanie rozpočtového obliga.  

                                                                                                                           

 


