
  
 

 

 

Realizácia spätných prepočtov v období prechodu zo súčasného ekonomického systému 

do Centrálneho ekonomického systému (CES) 

 

Spätný prepočet je nástroj slúžiaci na zmenu/opravu mzdových dát spätne do minulosti, 

teda do zúčtovacieho obdobia predchádzajúceho zúčtovaciemu obdobiu, v ktorom mzdár 

aktuálne spracúva mzdy a mzdovú agendu. Spätný prepočet bude v produktívnom prostredí 

Centrálneho ekonomického systému (CES) možné vykonať za vybraný mesiac alebo 

zúčtovaním chronologicky po sebe nasledujúcich mesiacov od zadania dátumu pre vykonanie 

spätného prepočtu, nie však do zúčtovacieho obdobia staršieho ako je január 2023. 

V prípade, že mzdár v organizácii pristupujúcej do CES s účinnosťou od 2.1.2023 

identifikuje potrebu opravy dát ovplyvňujúcich mzdu do minulosti nástrojom spätného 

prepočtu v zúčtovacom období január 2023 do zúčtovacieho obdobia december 2022, príp. ešte 

skorších mesiacov do minulosti, nebude možné tento úkon už v CES vykonať, nakoľko 

zúčtovacie obdobie január 2023 je v CES vôbec prvým zúčtovacím obdobím. Všetky 

potrebné opravy do zúčtovacieho obdobia december 2022 a od decembra 2022 starších 

zúčtovacích období, bude preto potrebné vykonať ešte v súčasnom ekonomickom systéme, a to 

do termínu odoslania miezd za mesiac december 2022. 

V prípade, že vznikne potreba opraviť dáta v zúčtovacom období skoršom ako je január 

2023 v období, kedy to už v súčasnom ekonomickom systéme nebude možné, budú pre mzdára 

v CES dostupné vybrané (opravné) mzdové druhy, slúžiace na vykonanie potrebných opráv. 

Vzhľadom na uvedenú skutočnosť odporúčame, aby všetky potrebné opravy mzdových dát boli 

vykonané ešte v súčasných ekonomických systémoch, čo by eliminovalo množstvo 

manuálnych vstupov mzdára cez opravné mzdové druhy založených už do produktívneho 

prostredia CES. V nadväznosti na to odporúčame na úrovni organizácií pristupujúcich do CES 

identifikovať možnosti a spôsoby, ako čo najefektívnejšie zredukovať možnosti opráv spätne 

do minulosti. 

Prvý spätný prepočet v CES bude možné vykonať v zúčtovacom období február 

2023 spätne do mesiaca január 2023. 

Najskoršie zúčtovacie obdobie pre vykonanie spätného prepočtu v CES, bude 

zúčtovacie obdobie január 2023. Hlbší zásah do minulosti pre vykonanie spätného prepočtu 

nebude v CES prístupný, nakoľko mesiac január 2023 bude pre systém počiatočným mesiacom. 


