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1 Úvod 

1.1  Účel dokumentu 

Modulová príručka je spracovaná tak, aby v jednotlivých kapitolách predstavovala aktivity, ktoré 
sú popísané v schválenej DŠR2 (v kapitolách 5.1 a 5.2) a zároveň boli kapitoly naviazané na jednotlivé 
SAP objekty.  
 

Cieľom takéhoto postupu je s využitím vzájomnej logiky doteraz spracovaných a schválených 
dokumentov v podobe DŠR2, procesných dokumentov, toto prepojenie sumarizovať do  modulovej 
používateľskej priručky. Z uvedeného je zrejmé, že takto pripravená príručka v rukách používateľa 
(HOG/OG/...) bude návodom, ako správne realizovať príslušný modulový proces. 
 

Takto pripravená príručka bude aj naďalej aktualizovaná (rozširovaná a dopĺňaná) až do nábehu 
systému do produktívnej prevádzky. 

1.2 Zoznam skratiek 

V tejto podkapitole je uvedený zoznam skratiek v podobe jeho zotriedeného zoznamu. Tabuľka je 
zhrnutím skratiek identifikovaných a používaných v rámci tejto príručky. 

Skratka  Vysvetlenie  

ÚO Účtovný okruh 

ŠPP Prvok hierarchickej štruktúry projektu 

NS  Nákladové stredisko 

NO Nákladový okruh 

  

1.3  Vysvetlenie pojmov 

V tejto podkapitole je uvedený zoznam vysvetlení jednotlivých pojmov v podobe jeho zotriedeného 
zoznamu. Tabuľka je zhrnutím pojmov identifikovaných a používaných v rámci tejto príručky.  

Pojem  Vysvetlenie  

Projekt  

ŠPP-prvok  

Sieťový diagram  

Operácia sieťového diagramu  

Pracovisko  

Druh výkonu  

  

  

 
 



 

 
 

   

 
CES_M20_Pouzivatelska_Prirucka_v1.0 Strana 5 z 139 

 

2 Evidencia projektu 

Každý projekt, ktorý má byť spracovávaný  v systéme CES sa v systéme eviduje ako tzv. 
hierarchická štruktúra ŠPP-prvkov, ku ktorým sú v prípade potreby priradené sieťové diagramy a ich 
jednotlivé operácie, ktoré reprezentujú konkrétne činnosti potrebné na realizáciu projektu. ŠPP-prvky 
projektu predstavujú funkčné, organizačné celky alebo jednotlivé časové úseky (etapy) realizácie 
projektu. Prípustná je aj ich vzájomná kombinácia. Napríklad jedna etapa projektu môže zahŕňať 
realizáciu rôznych funkčných celkov. Projekt je v systéme možné založiť vtedy, ak k nemu už existuje 
platná zmluva alebo aj vtedy, keď je ešte len v štádiu zámeru. Na projekte sa evidujú, sledujú 
a vykazujú termíny, náklady (aj náklady podľa zdrojov t.j. vlastná práca, materiál a služby), rozpočet 
nákladov projektu) a výnosy a to tak z pohľadu plánu ak aj z pohľadu skutočných hodnôt. V prípade 
potreby je možné evidovať aj tzv. merateľné ukazovatele pomocou štatistických ukazovateľov 
systému.    

 

2.1 Založenie projektu 

Projekt sa založí pomocou transakcie CJ20N – „Project Builder“ priamym vyvolaním v príkazovom 
poli alebo cez Užívateľské menu SAP: 
Systém riadenia projektov → Projekt  → Projekt Builder  
 

 
 
 
Zobrazí sa vstupná obrazovka: 
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2.1.1 Spracovanie hlavičky projektu 

Používateľ klikne na  - Založenie a vyberie možnosť projekt. 
 

 
 
Zobrazí sa obrazovka pre zadanie základných údajov o projekte, tzv. hlavička projektu. 
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2.1.1.1 Záložka Riadenie 

Určia sa hodnoty nasledujúcich atribútov: 

Pole Popis 

Def.projektu Zadá sa identifikátor projektu a popis projektu v súlade s DŠR2. 

Profil projektu 
Zo zoznamu sa vyberie profil projektu zodpovedajúci organizácii, ku ktorej 
projektu patrí, napr. 1510-MFSR 

Štatisticky Vyplní sa  iba vtedy ak je celý projekt štatistický 

 
 Vykoná sa - ENTER. 
 

2.1.1.2 Záložka Zákl. dáta 

Ak bol správne zvolený profil projektu, predvyplnené údaje nie je potrebné meniť. V prípade niektorej 
z organizácií 0310, 0410, 1510, 1515, 1516, 27A5 je potrebné vyplniť aj pracovný úsek danej 
organizácie. Ak organizácia má viacero pracovných úsekov je potrebné konzultovať s modulom FI za 
účelom použitia korektnej hodnoty pracovného úseku. 
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Určia sa hodnoty nasledujúcich atribútov: 

Pole Popis 

Termín Začat Termín začiatku projektu 

Term.ukon. Termín ukončenia projektu 

Pracovný úsek 
Pracovný úsek je potrebné zadať v prípade organizácie s jedným 
z nasledujúcich účtovných okruhov: 0310, 0410, 1510, 1515, 1516 a 27A5 

Ziskové stredisko Ak projekt nie je štatistický, vyplní sa ziskové stredisko výberom zo zoznamu 

  

 
Vykoná sa prechod na záložku „Partner“. 

2.1.1.3 Záložka PARTNER 

Určia sa zodpovedné osoby a žiadatelia pre projekt.  
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Určia sa hodnoty nasledujúcich atribútov: 

Pole Popis 

Rola Typ roly sa vyberie zo zoznamu 

Partner 
Podľa typu roly sa určí príslušná osoba výberom zo zoznamu pomocou 
nápovede 

  

 Po vyplnení potrebných údajov sa zobrazí nasledujúce obrazovka s evidenciou určených 
zodpovedností. 
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V prípade potreby evidencie dlhého textu k popisu projektu sa prejde na záložku „Dl.text“. Dlhý text 
je možné dopísať aj klknutím na ikonu - Text. 

2.1.1.4 Záložka Dl.text 

 
 
Pomocou dlhého textu je možné rozšíriť popis projektu o potrebný text.  

2.1.1.5 Záložka polia použ. 

 
Určia sa hodnoty nasledujúcich atribútov: 

Pole Popis 

Kľúč poľa Použije sa hodnota CES0001 

Číslo z RIS Zadá sa číslo investičnej akcie z RIS 
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2.1.2 Spracovanie ŠPP-prvkov projektu 

Ak je potrebné založiť nový ŠPP-prvok, vykoná sa akcia ako je naznačené na nasledujúcom obrázku. 

 
 
Zobrazí sa nasledujúca obrazovka: 

 
 
Určia sa hodnoty nasledujúcich atribútov: 

Pole Popis 

Identifikátor prvku 
ŠPP 

Zadá sa identifikátor podľa zvoleného identifikačného systému v súlade 
s DŠR , v tomto prípade to je 1510-70000-1-0-1. 

Popis ŠPP-prvku Zadá sa vhodný popis ŠPP-prvku 

  

Vykoná sa   - ENTER. Zobrazí sa nasledujúca obrazovka. 
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2.1.2.1 Záložka Základné dáta 

 
Určia sa hodnoty nasledujúcich atribútov: 

Pole Popis 

Prvok plánovania Pole sa zaklikne v prípade, že sa danom ŠPP-prvku budú plánovať náklady 

Prvok prirad. Účtu 
Pole sa zaklikne v prípade, že sa danom ŠPP-prvku budú účtovať skutočné  
náklady 

Fakturačný prvok 
Pole sa zaklikne v prípade, že sa danom ŠPP-prvku budú účtovať skutočné  
výnosy 

Druh projektu Ak je treba určí jedna z hodnôt pomocou nápovede a to je: 
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Pole Popis 

 Investičný projekt, 

 Investičná schéma, 

 Ostatné projekty. 

Priorita Určí sa priorita ŠPP-prvku výberom z nápovede. 

 
 

2.1.2.2 Záložka Termíny 

V záložke termíny sa evidujú plánovaný počiatočný a plánovaný koncový termín reprezentujúci 
interval , v ktorom sa plánujú vykonať všetky činnosti, súvisiace s daným ŠPP-prvkom. Podobne je 
možné  prípade potreby evidovať aj termíny prognózy. Platí, že časový interval určený plánovaným 
začiatkom a koncom nesmie byť presiahnutým žiadnym plánovaným termínom, ktorý je evidovaný na 
podradených ŠPP-prvkoch. 

 
Určia sa hodnoty nasledujúcich atribútov: 

Pole Popis 

ZáklZač 
Plánovaný začiatok, určí sa z nápovede alebo sa určí na základe konca a 
trvania 

Trvanie Plánované trvanie vo zvolenej časovej jednotke 

ZáklUko 
Plánovaný koniec, určí sa z nápovede, alebo sa určí na základe začiatku a 
trvania 

Jed Časová jednotka, určí sa pomocou nápovede  

ProgZač 
Prognózovaný začiatok, určí sa z nápovede alebo sa určí na základe konca a 
trvania 

Trvanie Prognózované trvanie vo zvolenej časovej jednotke 

ProgUkon 
Prognózovaný koniec, určí sa z nápovede, alebo sa určí na základe začiatku 
a trvania 

Jednotka Časová jednotka, určí sa pomocou nápovede 
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Pole Popis 

Kalendár 
Zvyčajne sa požíva kalendár pre Slovenskú republiku „SK“. V prípade 
potreby sa projekt môže realizovať aj podľa iného pomocou nápovede 
vopred zvoleného kalendára. 

 

2.1.2.3 Záložka Priradenia 

Pokiaľ bol pri zakladaní projektu použitý správny profil projektu a boli správne určené ostatné 
organizačné údaje, na tejto obrazovke nie je potrebné meniť žiadne hodnoty. Budú zdedené z hlavičky 
projektu. 

 
V tejto záložke nie je potrebné meniť hodnoty žiadnych atribútov. 

2.1.2.4 Záložka Riadenie  
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Určia sa hodnoty nasledujúcich atribútov: 
 

Pole Popis 

Štatisticky 
Ak je ŠPP-prvok nie je nositeľom skutočných nákladov označí sa ako 
štatistický 

Stupnica 
Hodnota sa určí pomocou nápovede. Pomocou tejto hodnoty sa zaradí  

projekt alebo jeho ŠPP-prvok do jednej z nižšie uvedených oblastí. 

 

 
 

2.1.2.5 Záložka Užívat.polia 

V záložke sa eviduje v prípade potreby číslo investičnej akcie z RIS. 
 
Určia sa hodnoty nasledujúcich atribútov: 

Pole Popis 

Kľúč poľa Použije sa hodnota CES0001 

Číslo z RIS Zadá sa číslo investičnej akcie z RIS 
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Pole Popis 

  

 

2.1.2.6 Záložka Správa 

V záložke sú evidované len informatívne údaje o tom  kto a kedy objekt založil, prípadne naposledy 
zmenil. 

 

2.1.2.7 Záložka Partner 

V tejto záložke sa evidujú žiadatelia a zodpovedné osoby za ŠPP-prvok projektu.Je prípustné evidovať 
aj viac ako jednu zodpovednú osobu, prípadne viacerých žiadateľov. Žiadateľom, zodpovednou 
osobou môže byť buď používateľ systému alebo zamestnanec s jeho prideleným osobným číslom. 
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Hodnoty polí sa určia analogicky ako pri evidencii zodpovedných osôb a žiadateľov v hlavičke projektu. 

Pole Popis 

Rola   

Partner  

 

2.1.2.8 Záložka Dlhý text 

V záložke sa eviduje v prípade potreby tzv. dlhý text, pomocou ktorého sa bližšie určuje popis daného 
ŠPP-prvku. 

 

2.1.2.9 Záložka Štatistický ukazovat. 

V záložke Štatistické ukazovatele sa evidujú tzv. merateľné ukazovatele projektu. Tieto sa priradia 
k tomu ŠPP-prvku s ktorým súvisia a ktorý je najvyššie v hierarchii ŠPP-prvkov projektu. 
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Štatistický ukazovateľ sa k projektu priradí takto:  
V záložke sa vykoná sa klik na -Pripojenie riadka a vytvorí sa priestor na priradenie nového 
štatistického ukazovateľa k prvku ŠPP takto:  

 
Potrebný štatistický ukazovateľ sa vyberie dvojklikom zo zoznamu pomocou nápovede ako je 
naznačené na obrázku vyššie. V stĺpci ŠtatMaxMnožstvo sa eviduje cieľová hodnota štatistického 
ukazovateľa. 
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Evidujú sa nasledujúce polia. 

Pole Popis 

ŠtatUkaz 
Vyberie sa zo zoznamu. Ak potrebný neexistuje, založí podľa návodu 
uvedeného v časti pre spracovanie štatistických ukazovateľov. 

StatMaxMnožstvo Zadá sa cieľová hodnota štatistického ukazovateľa 

 

2.1.3 Vloženie ŠPP-prvku do štruktúry projektu 

Ak je treba vložiť nový ŠPP-prvok do štruktúry projektu označí sa ten ŠPP-prvok , pod ktorý má byť  
v zmysle hierarchie nový ŠPP-prvok  vložený napr. 1510-70000-1-0-1 a vykoná sa  naznačená  akcia t.j. 

klikne sa na ikonu   -Založenie a z ponuky sa vyberie Prvok ŠPP. 

 
Evidujú sa nasledujúce polia. 
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Pole Popis 

Prvok ŠPP 
Určí sa identifikátor ŠPP-prvku, ktorý zodpovedá jeho pozícii v štruktúre 
projektu  

  Zadá sa popis ŠPP-prvku 

 
 
Systém vygeneruje obrazovku pre určenie hodnôt atribútov nového ŠPP-prvku. Po ich zadaní sa 
vykoná  - ENTER. Následne systém vytvorí nový ŠPP-prvok a zaradí ho pod vybraný ŠPP-prvok. 

 
 
Ostatné atribúty a ich hodnoty sa spracujú v jednotlivých záložkách ako pri akcii 3.1.2 Spracovanie ŠPP-
prvkov projektu. 

2.1.4 Presun ŠPP-prvku v štruktúre projektu 

V prípade, že novy ŠPP-prvok nie je v štruktúre umiestnený na požadovanej pozícii a systémový status 
projektu a jeho ŠPP-prvkov to dovoľuje je možné použitím drag and drop akcie presunúť na 
požadovanú pozíciu. Následne je ale potrebné aktualizovať identifikátor toho ŠPP-prvku. Na 
nasledujúcom obrázku je označený prvok, ktorý má síce správny identifikátor, ale podľa neho sa 
nachádza na nesprávnej pozícii – je to ŠPP-prvok, ktorý ma byť podľa svojho ID na tretej úrovni 
a  v štruktúre má byť umiestnený pod ŠPP-prvkom s identifikátorom  1510-70000-2-1-2.  
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Použitím drag and drop akcie sa presunie na správne miesto s nasledujúcim výsledkom. 
 

 
Nasleduje výsledok akcie drag and drop. 



 

 
 

   

 
CES_M20_Pouzivatelska_Prirucka_v1.0 Strana 22 z 139 

 

 

2.1.5 Výmaz ŠPP-prvku zo štruktúry projektu 

Ak to status systému dovoľuje je možné nepotrebný alebo zle vytvorený ŠPP-prvok vymazať a to takto: 
1. Označí sa nepotrebný ŠPP-prvok  
2. Vykoná sa akcia klik na ikonu - Výmaz 

Nasleduje obrazovka pre výmazom, s označeným ŠPP-prvkom na výmaz. 

 
Vykoná sa akcia   - Výmaz , systém si vypýta potvrdenie akcie: 

 
a nasleduje výsledok výmazu a oznam o výmaze ŠPP-prvku. 



 

 
 

   

 
CES_M20_Pouzivatelska_Prirucka_v1.0 Strana 23 z 139 

 

 
 

2.2 Zmena projektu 

2.2.1 Zmena štruktúry projektu 

Zmena hierarchickej štruktúry projektu sa vykoná pomocou jednej alebo viacerých akcií uvedených 
v časti 3.1 Založenie projektu a to je: 

 Vloženie nového ŠPP-prvku do štruktúry, 
 Presun ŠPP-prvku na inú pozíciu v štruktúre, 
 Výmaz ŠPP-prvku zo štruktúry 

2.2.2 Zmena údajov evidovaných v projekte 

Údaje, ktoré sa evidujú v hlavičke projektu alebo v jednotlivých ŠPP-prvkoch je možné podľa potreby 
zmeniť vtedy ak to systém dovolí.  

2.2.3 Zmena statusu projektu 

Status objektu, ktorý je súčasťou projektu hovorí o stave, v ktorom sa daný objekt nachádza. Je treba 
zdôrazniť, že ak sa určitý status nastaví pre niektorý ŠPP-prvok, ten istý status sa nastaví aj pre všetky 
prvky, ktoré sa nachádzajú v zmysle hierarchie projektu pod ním. Status projektu alebo jeho prvku buď 
nastavuje systém automatizovane po vykonaní určitej operácie (napr. po výdaji materiálu) alebo ho 
môže nastaviť používateľ podľa svojich potrieb. 
 
Prehľad o statusoch prvkov projektu sa zobrazí tak, že sa označí hlavička projektu a klikne sa na - 
Prehľad Prvkov ŠPP. 
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Nasleduje uvedený prehľad ŠPP-prvkov a ich statusov. 

 
 
Prehľad o statusoch vybraného ŠPP-prvku sa získa označením prvku a kliknutím na  - Status 
systému/Užívat. V záložke „Zákl.dáta“ označeného ŠPP-prvku. 

2.2.3.1 Záložka Status 
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V záložke status je uvedený zoznam aktuálne platných statusov pre objekt projektu. 

2.2.3.2 Záložka Prev.-ekon.operácie 

V záložke Prev.-ekon.operácie  je uvedený zoznam operácií, ktoré je s označeným ŠPP-prvkom vykonať 
(ikona  ) a ktoré je zakázané vykonať (ikona  ). 

 

2.2.3.3  Nastavenie statusu 

V ďalšom sú uvedené kroky, ktoré je používateľ musí vykonať pre nastavenie statusu, ktorý systém 
umožňuje používateľovi nastaviť. Ide o nasledujúce statusy.  

2.2.3.4 Uvoľnenie 
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Projekt alebo jeho časť sa uvoľní označením niektorého ŠPP-prvku alebo hlavičky projektu a vykoná sa 
akcia naznačená na nasledujúcom obrázku. Uvoľnením objektu tento dostane status „UVOĽ“. 
 

 
 
Status vybraného ŠPP-prvku a jemu podradených prvkov sa zmení na „UVOĽ“. 
 

 
 
Uvoľnením ŠPP-prvku sa aj jeho status používateľa zmení z inicializačnej hodnoty „POZI“-Požiadavka 
na hodnotu „SCHV“-Schválený. Je potrebné zdôrazniť, že pokiaľ niektorý ŠPP-prvok nie je uvoľnený, 
nie je možné naň  účtovať skutočné náklady, či výnosy. 
 

2.2.3.5 Blokovanie 
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Statusy blokovania sa používajú za účelom blokovania určitých operácií, ktoré je možné vykonávať na 
projekte alebo jeho ŠPP-prvkoch. Po označení ŠPP-prvku sa vykoná jedna z naznačených akcíí. 

 
Už uvedeným spôsobom sa nastaví zvolený status, ktorý je jeden z nasledujúcich: 

 BKDÁ – Blokovanie kmeňových údajov, 
 BLSP – Blokovanie termínov, 
 PLBL – blokovanie plánovania, 
 BLSR – blokovanie rozpočtu, 
 BPÚČ – blokovanie priradenia účtu, 
 ZABL – blokovanie všetkkého. 

Je potrebné poznamenať, že tieto statusy je možné aj kombinovať podľa potreby. 
Zoznam všetkých statusov zvoleného ŠPP-prvku sa zobrazí už uvedených spôsobom je  
uvedený na nasledujúcom obrázku. 

 
 

2.2.3.6 Odblokovanie 

Analogicky ako sa nastaví status blokovania sa nastaví aj status spätného odblokovania objektu 
projektu. 

2.2.3.7 Technické uzavretie 

Projekt alebo jeho časť je tehcnicky uzavretý ak sú vykonané všetky činnosti, ktoré súvisia s realizáciou 
projektu. Nastavenie statusu TEUZ sa už známym spôsobom nastaví pre označený projekt alebo jeho 
ŠPP-prvok takto: 
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Vykonaním akcie sa pre zvolený ŠPP-prvok nastaví status TEUZ ako je uvedené na nasledujúcom 
obrázku. V prípade potreby je možné analogicky status TEUZ zrušiť. 

 

2.2.3.8 Uzavretie  

Uzavretím projektu je v systéme určené, že projektu je ukončený technicky aj finančne. V prípade 
potreby je uzavretie projektu možné zrušiť. 
Nastavenie statusu UZAV – uzavreté pre projekt alebo jeho ŠPP-prvok sa vykoná takto: 
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CES_M20_Pouzivatelska_Prirucka_v1.0 Strana 30 z 139 

 

3 Evidencia sieťového diagramu 

Sieťový diagram sa používa za účelom detailnej evidencie činností, ktoré je počas projektu potrebné 
vykonať vrátane zdrojov potrebných na ich vykonanie. Ide o použitie nasledujúcich typov zdrojov: 

 Výkony vlastných zamestnancov, 
 Použitie materiálu, 
 Dodávka externých výkonov. 

Okrem týchto operácií a ich zdrojov na úrovni sieťového diagramu je možné plánovať a evidovať 
skutočné náklady (podľa použitých zdrojov), termíny realizácie tak jednotlivých operácií ako aj termíny 
celého sieťového diagramu. 

3.1 Založenie sieťového diagramu 

Sieťový diagram sa založí pre vybraný ŠPP-prvok projektu pomocou už uvedenej transakcie CJ20N-
Project Builder. Vykoná sa transakcia VJ20N a vyberie sa projekt, pre ktorý je potrebné založiť sieťový 
diagram. 
 

 
 
Zobrazí sa vstupná obrazovka pre prácu s projektami. 
 

 
 
Ak projekt nie je uvedený v zozname naposledy spracovaných projektov, vyhľadá sa klikom na ikonu  

 - sa otvorí okno pre vyhľadanie žiadaného projektu. 
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Vyvolaním nápovede pre definíciu projektu a vyplnením vhodných kritérií pre vyhľadávanie, sa zobrazí 
jeden alebo viac projektov, ktoré týmto kritériám zodpovedajú. Medzi nimi je uvedený aj žiadaný 
projekt. 
Nasledujú ilustračné obrázky. 
 

 
Vykoná sa -ENTER. 
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Dvojklikom sa vyberie projekt a vykoná sa -ENTER. Zobrazí sa štruktúra vybraného projektu. 
 

 
 
Ďalej sa označí ŠPP-prvok pre ktorý je treba vytvoriť sieťový diagram a vykoná sa naznačená akcia. 

 
Zobrazí sa tzv. hlavička sieťového diagramu a záložka „Riadenie“.  
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3.1.1 Záložka Riadenie 

 
Určia sa hodnoty nasledujúcich atribútov. 

Pole Popis 

Popis sieťového 
diagramu 

Určí sa identifikátor ŠPP-prvku, ktorý zodpovedá jeho pozícii v štruktúre 
projektu  

Stan.plán.nákl. 
Zvyčajne sa použije hodnota „Stanovenie plánovaných nákladov“. Ak nie je 
potreba určovať plánované náklady, použije sa hodnota „Bez stanovenia 
plánovaných nákladov.“ 

Rez./POBJ. Použije sa vždy hodnota „nikdy“ 

Ak je potrebné evidovať popis sieťového diagramu na viac ako 40 alfanumerických znakov, tento sa 
zadá po kliknutí na -Text. 
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3.1.2 Záložka Rozvrhovanie 

 
Určia sa hodnoty nasledujúcich atribútov. 

Pole Popis 

Dátum začatia 
Určí sa identifikátor ŠPP-prvku, ktorý zodpovedá jeho pozícii v štruktúre 
projektu  

Dátum ukončenia 
Zvyčajne sa použije hodnota „Stanovenie plánovaných nákladov“. Ak nie je 
potreba určovať plánované náklady, použije sa hodnota „Bez stanovenia 
plánovaných nákladov.“ 

 

3.1.3 Záložka Priradenia 
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Nie je potrebné meniť predvyplnené údaje. V prípade potreby sa určia hodnoty nasledujúcich 
atribútov. 

Pole Popis 

Ziskové stredisko Pri určení hodnoty sa je treba riadiť metodikou modulu CO. 

Zodpovedné 
nákladové stredisko 

Pri určení hodnoty sa je treba riadiť metodikou modulu CO. 

 

3.1.4 Záložka Správa 

 
V tejto záložka systém obrazuje údaje o tom kto a kedy založil prípadne naposledy zmenil sieťový 
diagram. 
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3.1.5 Záložka Dl.text 

 
V záložke sa eviduje podrobnejší popis sieťového diagramu ako je v hlavičke, čo je 40 alfanumerických 
znakov. 
 

3.1.6 Uloženie sieťového diagramu 

Ak sú spracované potrebné informácie v sieťovom diagrame, vykoná sa uloženie údajov kliknutím na 
ikonu -Uloženie. 

3.2 Spracovanie internej operácie sieťového diagramu 

Operácie sieťového diagramu sa spracovávajú označením sieťového diagramu v štruktúre projektu 

a kliknutím na ikonu  -Prehľad operácií, záložka „Int.spracovanie“ alebo záložka „Pim.náklady“. 
Záložky je tiež možné použiť pre evidenciu externých operácií. 
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3.2.1 Záložka Int.spracovanie 

 
 
Určia hodnoty nasledujúcich atribútov pre každú evidovanú operáciu. 

Pole Popis 

Popis  Zadá sa popis operácie, napr. Výkony koordinátora projektu. 

 

Pre spracovanie údajov operácie sa daná operácia označí a vykoná klik na ikonu - Výber <Detailu>; 
Detail. Následne sa zobrazia sa jednotlivé záložky pre spracovanie operácie. Je treba poznamenať, že 
záložky, ktoré v tomto dokumente nie sú uvedené sa nepoužívajú. 

 
 

3.2.1.1 Záložka Interné 
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Určia hodnoty nasledujúcich atribútov pre každú evidovanú operáciu. 

Pole Popis 

Pracovisko  
Organizácia použije pracovisko s identifikátorom UUUUPNNN, kde UUUU je 
závod organizácia a NNN je poradové číslo pracoviska v organizácii ak ich je 
viac, napr. A001P000 je pracovisko MF SR oblasti riadenia projektov. 

Rozdel.int.sprac. Doporučuje sa používať kľúč SAP020 

Práca Počet hodín práce, ktorú je potrebné vykonať pri realizácii operácie 

Počet  Hodnota 1 

Percento Hodnota 100 

Koef.vykonania Hodnota 1 

Druh výkonu 
Použije sa druh výkonu z pracoviska a určí sa zo zoznamu použitím 
nápovede 

Doporučuje sa nemeniť predvyplnené hodnoty. 

3.2.1.2 Záložka Termíny 
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V záložke Termíny je možné v prípade potreby presne určiť, kedy sa termíny jednotlivých operácií majú 
vykonávať. Vtedy je potrebné určiť hodnoty nasledujúcich atribútov pre každú evidovanú operáciu. 

Pole Popis 

Začiat Urči sa typ termínu výberom z možných hodnôt a určí sa presný dátum a čas 

Koniec Urči sa typ termínu výberom z možných hodnôt a určí sa presný dátum a čas 

Najs/najn Urči sa typ termínu výberom z možných hodnôt 

 
 

3.2.1.3 Záložka Priradenia 

 
Vtedy je potrebné určiť hodnoty nasledujúcich atribútov pre každú evidovanú operáciu. 
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Pole Popis 

Ziskové stredisko 
V súlade s metodikou modulu CO sa pomocou nápovede vyberie zo 
zoznamu potrebné ziskové stredisko. 

Pracovný úsek  
V súlade s metodikou modulu FI sa pomocou nápovede vyberie zo zoznamu 
potrebný pracovný úsek. 

  

 
 

3.2.1.4 Záložka Dlhý text 

 
V prípade potreby sa eviduje podrobnejší popis operácie sieťového diagramu. 

3.3 Spracovanie nákladovej operácie sieťového diagramu 

Nákladové operácie sa evidujú pomocou záložky „Prim. náklady“ ako je naznačené na nasledujúcom 

obrázku. Z hlavičky sieťového plánu sa klikom na ikonu -Prehľad operácií a otvorením záložky 
„Prim. náklady“ zobrazí prostredie pre evidenciu nákladových operácií. 
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Určia sa hodnoty nasledujúcich atribútov pre každú evidovanú operáciu. 

Pole Popis 

Popis Zadá sa popis operácie 

Čiastka 
Zadá sa hodnota predpokladaných nákladov, ktoré sa majú vynaložiť na 
realizáciu operácie. 

Nákl.druh 
Druh predpokladaných nákladov sa pre operáciu určí výberom zo zoznamu 
pomocou nápovede. 

 
Takýmto spôsobom sa evidujú všetky potrebné nákladové operácie. 

Prehľad o všetkých operáciách sa zobrazí z hlavičky sieťového diagramu po kliknutí na ikonu -
Prehľad operácií a následne po otvorení záložky „Celkom“. 
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Ak je potrebné spracovať detailné informácie o nákladových operáciách spracujú sa jednotlivé záložky 
týchto operácií, ktoré sú prístupné z prehľadu nákladových operácií. 

Označí sa operácia, ktorej údaje je potrebné spracovať a vykoná sa klik na ikonu -Detail. Zobrazí sa 
nasledujúca obrazovka. 

 
Je možné spracovať nasledujúce záložky. Ostatné záložky sa nepoužívajú. 

3.3.1 Záložka Nákl. 

 
Určia sa hodnoty nasledujúcich atribútov pre každú evidovanú operáciu. 

Pole Popis 

Popis Zadá sa popis operácie. 

Riadiaci kľúč Pre nákladové operácie sa používa PS03. 
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Pole Popis 

Prvok ŠPP 
Priradenie operácie sieťového diagramu je vykonané automatizovane 
založením sieťového diagramu pre vybraný ŠPP-prvok. Nemeniť. 

Čiastka 
Zadá sa hodnota predpokladaných nákladov, ktoré sa majú vynaložiť na 
realizáciu operácie. 

Nákl.druh 
Druh predpokladaných nákladov sa pre operáciu určí výberom zo zoznamu 
pomocou nápovede. 

Rozvrh.nákladov Zvyčajne sa používa SAP020.  

ID podnik.kal. Zvyčajne sa používa kalendár SK- Slovenská republika 

Požad. Nákl.stred. 
Ak je uvedené v metodike CO, výberom pomocou nápovede sa určí 
požadujúce nákladové stredisko.  

Koef.vykonania Použije sa hodnota 1. 

 

3.3.2 Záložka Termíny 

Údaje v tejto záložke sa spracovávajú analogicky ako údaje o termínoch interných operácií. 

3.3.3 Záložka Priradenia 

 
Určia sa hodnoty nasledujúcich atribútov pre každú evidovanú operáciu. Doporučuje sa nemeniť 
predvyplnené údaje. 

Pole Popis 

Zisk.stredisko 
Vyberie sa pomocou nápovede zo zoznamu na základe metodiky modulu 
CO. 

3.3.4 Záložka Dlhý text 

Podrobnejší popis nákladovej operácie sa vytvorí a upravi analogicky ako pri internej operácii. 



 

 
 

   

 
CES_M20_Pouzivatelska_Prirucka_v1.0 Strana 44 z 139 

 

 

 

3.4 Priradenie materiálu k operácii sieťového diagramu 

V transakcii CJ20N po otvorení projektu na spracovanie sa označí operácia sieťového diagramu, ku 
ktorej realizácii je potrebné použiť aj materiál.  

 
Pre priradenie materiálu k vybranej operácii „Výkon administrátora projektu“ sa vykoná klik na ikonu 

-Prehľad komponentov. Zobrazí sa nasledujúca obrazovka. 

 
 
 
 
Číslo materiálu sa vyberie takto: 
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Vyberie sa vhodná nápoveď. 

 
Zobrazí sa vybraná nápoveď. 

 
Vyplnia sa v nápovedi kritéria výberu a vykoná sa klik na ikonu -ENTER. Zobrazí sa zoznam vhodných 
materiálov. 
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Dvojklikom na ten správny sa priradí materiál k operácii sieťového diagramu. 

 
Ďalej sa vyplnia hodnoty nasledujúcich atribútov pre každý priradený materiál. 

Pole  Popis 

Materiál Priradí sa výberom  

Množstvo Určí sa množstevná potreba materiálu 

Typ položky  
Použije sa hodnota „L“ pre skladový materiál alebo hodnota „N“ pre 
neskladový materiál. 

Sklad 
Ak sa má materiál použiť z iného skladu ako je prednastavený určí sa 
hodnota požadovaného skladu. 

Materiál je priradený k vybranej operácii sieťového diagramu: 
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Dvojklikom na číslo položky sa zobrazí detail položky so svojimi záložkami. 

3.4.1 Záložka Všeobecné dáta 

Je možné meniť evidovať okrem iných hodnôt aj text položky. V prípade, že na popis položky je treba 
viac ako 40 alfanumerických znakov tento sa zadá v tzv. dlho texte (nasledujúca záložka) alebo to isté 
sa dosiahne kliknutím na ikonu  - Text. 
 

 
Ďalej sa vyplnia hodnoty nasledujúcich atribútov pre každý priradený materiál. 

Pole  Popis 

Text položky  Zadá sa text položky 

Potreb.množ. Určí sa množstevná potreba materiálu 
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Pole  Popis 

Termín potreby Dátum, kedy je potrebné mať materiál k dispozícii. 

Časový interval  

Man.termín potreby Dátum potreby je určený manuálne 

Dost.term.sp.komp. Dátum potreby je dátum plánovaného začiatku realizácie operácie 

Zar.ter.ukonč.komp. Dátum potreby je dátum plánovaného konca realizácie operácie 

RelKalk. Položka je zahrnutá v kalkulácii plánovaných nákladov 

Príjemca   Príjemca materiálu , zadá sa text. 

Sklad 
Ak sa má materiál použiť z iného skladu ako je prednastavený určí sa 
hodnota požadovaného skladu. 

Miesto vykládky Miesto vykládky materiálu , zadá sa text 

Odobr.množstvo Množsto už vydaného materiálu 

Potvrdené množ. Množstvo materiálu potvrdené skladom 

 

3.4.2 Záložka ParamObst. 

V záložke sa doporučuje evidované údaje nemeniť. Je možné meniť iba text položky. V prípade, že na 
popis položky je treba viac ako 40 alfanumerických znakov tento sa zadá v tzv. dlho texte (nasledujúca 
záložka) alebo to isté sa dosiahne kliknutím na ikonu  - Text. 

 
 

3.4.3 Dl.text 

Ak je potrebné, v záložke sa eviduje podrobnejší popis položky materiálu. 
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3.4.4 Priraden. 

V záložke sú zobrazené údaje o tom kto a kedy vytvoril, prípadne naposledy zmenil evidovanú položku 
materiálu. 

 
 

3.5 Spracovanie externej operácie sieťového diagramu 

Externá operácia sa spracuje analogicky ako interná operácia s tým, že je potrebné k nej priradiť aspoň 
jeden komponent služby. Pod komponentom služby rozumieme taký materiál, ktorý má charakter 
externej služby. Ako komponenty služby sú v systéme evidované všetky kmeňové záznamy materiálu, 
ktoré začínajú číslom 8. Všetky ostatné kmeňové záznamy materiálu reprezentujú bežný materiál, 
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ktorý je buď skladový alebo neskladový. Teda pod externou operáciou rozumieme každú internú alebo 
nákladovú operáciu sieťového diagramu, ku ktorej je priradený komponent služby. 
Nasleduje ukážka externej operácie, kedy je k nákladovej operácii 0040 priradený komponent služby. 
V celkovom prehľade operácií sa označí napríklad operácia číslo 0040 a priradí sa k nej komponent 
služby. 
 

 
K operácii sa priradí komponent služby kliknutím na ikonu -Prehľad komponentov. V nasledujúcej 
obrazovke sa už známym spôsobom priradí komponent ale tentoraz komponent začínajúci číslom 8 
t.j. komponent služby. 

 
Po potvrdení klkom na -ENTER sa zobrazia evidované služby. 
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Označí sa potrebná a po opätovnom potvrdení sa táto priradí k vybranej operácii sieťového diagramu. 

 
Ďalej sa vyplnia hodnoty nasledujúcich atribútov pre každý priradený materiál. 

Pole  Popis 

Materiál Služba sa priradí sa výberom  

Množstvo Pri službách sa zvyčajne použije množstvo 1 
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Pole  Popis 

Základná merná 
jednotka 

Pri službách sa používa JV-jednotka výkonu 

Typ položky  Použije sa hodnota „N“ pre neskladový materiál. 

Dvojklikom na položku sa zobrazia detaily služby v jednotlivých záložkách. 

3.5.1 Záložka Všeobecné 

 
 

3.5.2 Záložka Dáta nákupu 

 
 



 

 
 

   

 
CES_M20_Pouzivatelska_Prirucka_v1.0 Strana 53 z 139 

 

3.5.3 Záložka ParamObst. 

 

3.5.4 Záložka Dl.text 
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3.5.5 Záložka Priraden. 

 
 

3.6 Nastavenie statusu sieťového diagramu 

Analogicky ako pri ŠPP-prvkoch sa evidujú stavy, v ktorých sa ten ktorý sieťový diagram nachádza. 
Nastavenie statusu sa vykonáva pomocou transakcie CJ20N.  Ak je potrebné zmeniť status sieťového 
diagramu, označí sa hlavička sieťového diagramu a vykoná sa naznačená akcia. Niektoré systémové 
statusy priradí sieťovému diagramu sám systém po vykonaní určitej aktivity, napríklad po výdaji 
materiálu na operáciu sieťového diagramu. 

 
 
Je potrebné zdôrazniť, že pokiaľ sieťový diagram nie je uvoľnený, nie je možné naň  účtovať skutočné 
náklady, či výnosy. 
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3.7 Zmena sieťového diagramu  

Ak je potrebné zmeniť údaje v sieťovom diagrame, tieto sa zmenia pomocou transakcie CJ20N 
analogicky ako pri založení a vykoná sa ich uloženie kliknutím na ikonu -Uloženie. Ak je projekt 

a jeho sieťové diagramy otvorený v režime zobrazenie, režim zmeny sa aktivuje kliknutím na ikonu 
- Zobrazenie<->Zmena (Shift + F1). Tým istým spôsobom sa vykoná zmena z režimu „zmeny“ do režimu 
„zobrazenia“. 
V prípade, že je potrebné prepínať medzi údajmi hlavičky sieťového diagramu a údajmi operácií 
sieťového diagramu vykonáva sa klik na : 

 Ikonu -Prehľad operácií, ak je treba spracovať operácie sieťového diagramu, 

 Ikonu -Hlavička sieťového diagramu, ak je treba spracovať hlavičku sieťového diagramu.   
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4 Evidencia termínov na projekte 

4.1 Evidencia plánovaných termínov  

Plánované termíny začiatku a konca je možné evidovať tak pre celý projekt, ako aj pre každú jeho časť, 
či už ide o prvky ŠPP alebo sieťové diagramy a ich operácie. 

4.1.1 Plánované termíny ŠPP-prvkov   

 Pre každý prvok hierarchickej štruktúry projektu t.j. ŠPP-prvok je možné evidovať plánovaný termín 
začiatku a plánovaný termín konca realizácie všetkých činností  súvisiacich s daným ŠPP-prvkom. Platia 
nasledujúce pravidlo, ktoré je potrebné dodržiavať pri plánovaní termínov ŠPP-prvkov a projektu: 
 Termíny začiatku a konca niektorého ŠPP-prvku nemôžu  presahovať termíny začiatku a konca 
jemu nadradeného ŠPP-prvku a celkovo termíny začiatku a konca nesmú presahovať termín začiatku 
a konca projektu. 
Termíny sa spracovávajú v transakcii CJ20N a po označení vybraného ŠPP-prvku otvoríme záložku 
„Termíny“ na spracovanie. 
 

 
Ďalej sa vyplnia hodnoty nasledujúcich atribútov takto: 

Pole  Popis 

ZáklZač. 
Ak sa zadá sa počiatočný dátum a trvanie systém určí koncový dátum. 

Ak sa zadá sa počiatočný dátum a koncový dátum systém určí trvanie. 

ZáklUko. 
Ak sa zadá aj koncový dátum a počiatočný dátum, systém určí trvanie. 

Ak sa zadá aj koncový dátum a trvanie, systém určí počiatočný dátum. 

Trvanie 
Ak sa zadá trvanie a počiatočný dátum systém určí koncový dátum. 

Ak sa zadá trvanie a koniec systém určí začiatok. 

Jed 
Časová merná jednotka, v ktorej sa odohráva projekt. Zvyčajne sa používa 
deň. 

ProgZač. 
V prípade potreby je možné analogicky udržiavať ak tzv. prognostické 
termíny. 



 

 
 

   

 
CES_M20_Pouzivatelska_Prirucka_v1.0 Strana 57 z 139 

 

Pole  Popis 

ProgUkon 
V prípade potreby je možné analogicky udržiavať ak tzv. prognostické 
termíny. 

Trvanie 
V prípade potreby je možné analogicky udržiavať ak tzv. prognostické 
termíny. 

Jednotka 
Časová merná jednotka, v ktorej sa odohráva projekt. Zvyčajne sa používa 
deň. 

 
 

4.1.2 Plánované termíny v sieťovom diagrame 

Plánované termíny v sieťovom diagrame sa evidujú a kalkulujú na úrovni hlavičky sieťového diagramu 
a tiež na úrovni jednotlivých operácií. Časový interval evidovaný v hlavičke sieťového diagramu 
nemôže byť presiahnutý začiatkom alebo koncom žiadnej z jeho operácií. 
V hlavička sa evidujú začiatky a konce trvania sieťového diagramu ako je uvedené v nasledujúcej 
obrazovke. 

 
Hodnoty nasledujúcich atribútov sa určia takto: 

Pole  Popis 

Zákl.dátum začatia Predpokladaný začiatok vykonávania operácií sieťového diagramu. 

Zákl. dátum 
ukončenia 

Predpokladaný koniec vykonávania operácií sieťového diagramu. 

Druh rozvrhovania 
Zo zoznamu sa určí druh rozvrhovania. Zvyčajne sa použije druh 
rozvrhovania „Dopredu“ 

Automat.rozvrh. 
Rozhodne sa či sa rozvrhovanie termínov vykoná ak bola vykonaná zmena v 
sieťovom diagrame, ktorá je relevantná pre rozvrhovanie termínov (napr. 
zmena trvania niektorej operácie a podobne). 
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4.2 Evidencia skutočných termínov 

Objekt Zmluva o nehnuteľnosti reprezentuje zmluvný vzťah medzi prenajímateľom a nájomcom 
alebo užívateľom priestorov. Nájomca alebo užívateľ priestorov musí byť evidovaný v systéme ako 
Obchodný partner s rolou Odberateľ a Hlavný nájomca. Predmet zmluvy tvorí jeden alebo viacero 
nájomných objektov, ktoré musia byť v čase uzatvorenia zmluvy neobsadené. Priradenie nájomného 
objektu je časovo závislé.  

4.2.1 Skutočné termíny sieťového diagramu 

Skutočné termíny sieťového diagramu sa určujú s evidujú automatizovane na základe zadaných 
spätných hlásení pre jednotlivé operácie sieťového diagramu.  V sieťovom diagrame je možné sledovať 
skutočné termíny tak na úrovni hlavičky za celý sieťový diagram ako aj pre jednotlivé operácie 
sieťového diagramu. Nasleduje identifikácia skutočných termínov v hlavičke sieťového diagramu: 

 
Skutočné termíny operácie sieťového diagramu je možné sledovať na nasledujúcej obrazovke: 
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4.2.2 Skutočné termíny ŠPP-prvkov 

Skutočné termíny ŠPP-prvku projektu sa určujú dvojakým spôsobom, a to : 
 Manuálne – vtedy ak pod ŠPP-prvkom nie sú evidované sieťové diagramy a ich operácie,  
 Automatizovane – vtedy ak pod ŠPP-prvkom sú evidované sieťové diagramy a ich operácie. 

Nasledujú relevantné obrazovky. 

4.2.2.1 Manuálna evidencia termínov ŠPP-prvku 

Označí sa vybraný ŠPP-prvok a vyvolá sa záložka „Termíny“. Zo štruktúry projektu je vidieť, ža daný 
ŠPP-prvok nemá podradené žiadne sieťové diagramy a vtedy sa skutočné termíny evidujú manuálne. 

 
Ďalej sa vyplnia hodnoty nasledujúcich atribútov takto: 
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Pole  Popis 

SkutZač.. Dátum skutočného začatia vykonávania činností súvisiacich s ŠPP-prvkom. 

SkutUko. Dátum skutočného ukončenia činností súvisiacich s ŠPP-prvkom. 

Jednotka Zvolená časová jednotka. Zvyčajne časová jednotka projektu. 

 

4.2.2.2 Automatizovaná evidencia skutočných termínov ŠPP-prvku 

Skutočné termíny ŠPP-prvku sú kalkulované automatizovane po ukončení všetkých činností 
niektorého zo sieťových diagramov podradených danému ŠPP-prvku a jeho následným uzavretím. Sú 
evidované v záložke „Termíny “ ŠPP-prvku po jeho označení. V prípade potreby je však možné tieto 
termíny zmeniť manuálne. 
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5 Vypracovanie rozpočtu 

 
Rozpočet nákladov projektu sa určuje hodnotu schválených plánovaných nákladov pre projekt a jeho 
ŠPP-prvky.  Rozpočet je možné vypracovať tak pre ročné hodnoty ako aj v tzv celkových hodnotách. 
V prípade potreby navýšenia rozpočtu sa vypracuje dodatok k rozpočtu projektu a v prípade potreby 
zníženie rozpočtu projektu sa vypracuje tzv. vrátenia rozpočtu z projektu. 
 

5.1 Vypracovanie rozpočtu projektu  

Rozpočet nákladov projektu sa spracuje pomocou transakcie CJ30 z menu používateľa . 

 
 
Po inicializácii transakcie sa zobrazí výberová obrazovka, kde sa určí projekt, ktorého rozpočet je 
potrebné spracovať. 
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Ďalej sa vyplnia hodnoty nasledujúcich atribútov takto: 

Pole  Popis 

Def.projektu 
Zadá sa projekt, pre ktorý sa má spracovať rozpočet. V prípade potreby sa 
tento vyhľadá pomocou vhodnej nápovede. 

Prvok ŠPP 
Zadá sa ŠPP-prvok, ktorý určuje čiastkovú hierarchiu hierarchie ŠPP-prvkov 
projektu, pre ktorú sa vypracuje čiastkový rozpočet projektu. Pole sa 
nevypĺňa ak sa má spracovať rozpočet celého projektu. 

Mena Použije sa EUR 

 
Po vykonaní klik na ikonu  - ENTER sa zobrazí obrazovka, kde sa zadávajú jednotlivé hodnoty 
rozpočtu pre ŠPP-prvky projektu.  

 
Ďalej sa vyplnia hodnoty nasledujúcich atribútov takto: 
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Pole  Popis 

Obdobie Zvolí sa obdobie, pre ktoré je potrebné evidovať hodnotu rozpočtu  

Hodnota rozpočtu Zadá sa hodnota rozpočtu platná pre zvolené obdobie ŠPP-prvok. 

 
Ak je potreba zobraziť ŠPP-prvky v obrazovke pre zadávanie hodnôt rozpočtu namiesto ich 
identifikátorov ich popis vykoná sa akcia z menu Nastavenia / Zobr.prehľadu prvkov a zvolí sa potrebná 
možnosť.  

 
 

 
Vykoná sa klik na tlačidlo  . Potom sa zobrazí obrazovka pre zadávanie hodnôt rozpočtu s popismy 
ŠPP-prvkov. 

 
 
Po zadaní všetkých potrebných hodnôt sa v prípade bezchybnej kontroly správnosti  rozpočtu, vykoná 
uloženie rozpočtu kliknutím na ikonu -Uloženie. Rozpracovaný rozpočet sa uloží pre potreby 
ďalšieho spracovania vyvolaním akcie z menu Rozpočet/ Uloženie bez kontroly ako ja naznačené ďalej. 
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Kontrola správnosti rozpočtu sa vykonáva kliknutím na ikonu -Kontrola. Systém vykonáva 
nasledujúce kontroly správnosti rozpočtu: 

 Suma ročných hodnôt rozpočtu ŠPP-prvku nemôže byť väčšia ako je celková hodnota rozpočtu 
toho istého ŠPP-prvku 

 Hodnota rozpočtu ľubovoľného ŠPP-prvku v každom období musí byť aspoň taká ako je súčet 
hodnôt rozpočtu všetkých jemu podradených ŠPP-prvkov v tomto období. 

V prípade výskytu chýb pri kontrole správnosti rozpočtu sa doporučuje odstraňovať tieto chyby najprv 
pre ročné hodnoty a až potom pre celkové hodnoty. 
 
Ak sa rozpočet vytvára na základe princípu zdola nahor, stačí zadať v systéme ročné hodnoty 
a pomocou funkcie z menu Spracovanie / Celkový súčet systém automatizovane určí hodnoty 
celkového rozpočtu. Tieto následne je možné ďalej upraviť. 

5.2 Dodatok k rozpočtu projektu 

Navýšenie rozpočtu projektu sa vykonáva z menu používateľa pomocou transakcie CJ36 takto: 

 
Zobrazí sa vstupná obrazovka pre spracovanie dodatkov na projekt rozpočtu. 
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Ďalej sa vyplnia hodnoty nasledujúcich atribútov takto: 

Pole  Popis 

Dátum dokladu Zvolí sa obdobie, pre ktoré je potrebné evidovať hodnotu rozpočtu  

Príjemca - rok Zadá sa hodnota rozpočtu platná pre zvolené obdobie ŠPP-prvok. 

Veden.celk.hodnôt 
Ak sa rozpočet projektu eviduje aj v celkových hodnotách je treba pole 
zakliknúť. 

Text 
V prípade potreby sa zadá text súvisiaci s dodatkom, napr. číslo rozhodnutia 
o vykonaní dodatku a podobne. 

Vykoná sa klik na ikonu  - ENTER a zobrazí sa obrazovka pre určenie ŠPP-prvkov projektu a hodnoty 
dodatku na rozpočet projektu. 

 
Určia sa hodnoty nasledujúcich atribútov takto: 
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Pole  Popis 

Príjemca prvok ŠPP 
Pomocou zobrazenej nápovede sa určí ŠPP-prvok t.j. príjemca dodatku. AK 
je príjemcov viacej určia sa všetci relevantní. 

Čiastka Pre každého z príjemcov sa určí čiastka dodatku 

Mena Používa sa mena EUR 

Rok Určí sa rok, ku ktorému sa daná čiastka vzťahuje 

 Nasleduje príklad vyplnenie údajov. 

 
Po vyplnení potrebných údajov sa vykoná kontrola správnosti klikom na ikonu -Kontrola. Systému 
buď zobrazí chyby, ktoré počas kontroly vznikli alebo zobrazí správu o bezchybnom vykonaní kontroly. 
Nasleduje obrazovka s kontrolou so zobrazením chýb, ktoré by v rozpočte nastali po nesprávne 
vykonanom dodatku. 

 
Po odstránením chýb  a následnom vykonaní kontroly sa zobrazí nasledujúca obrazovka. 
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V prípade, že je treba aktualizovať pre niektorú z položiek sprievodný text, označí sa zvolená položka 
a vykoná sa klik na ikonu  - Výber.detail a ďalej sa klikne na ikonu  -Zmena dlhého textu. Zobrazí 
sa sprievodný text položky, ktorý je možné podľa potreby upraviť. 

 
A ďalej po vykonaní kliku na ikonu  -Zmena dlhého textu. 



 

 
 

   

 
CES_M20_Pouzivatelska_Prirucka_v1.0 Strana 68 z 139 

 

 
Po vykonaní zmien sa klikne na ikonu -Uloženie a klikom na ikonu -Späť sa zobrazí opäť zoznam 
položiek dodatku. 

 
 
Po vykonaní potrebných akcií sa vykoná uloženie dodatku klikom na ikonu -Účtovanie alebo sa 
z menu vykoná akcia Dodatok/ Účtovanie. Systém oznámi vytvorenie príslušného dokladu rozpočtu. 
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5.3 Vrátenie z rozpočtu projektu 

Ak je treba znížiť rozpočet projektu, toto sa vykonáva pomocou transakcie CJ35 -Vrátenie z projektu, 
alebo z menu používateľa. 

 
Analogicky ako pri dodatku sa zobrazí iniciálna obrazovka, v ktorej sa vyplnia údaje. 
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Pole  Popis 

Dátum dokladu Určí sa dátum dokladu, ku ktorému sa vykonáva úprava rozpočtu 

Odos.-rok Určí sa rok, v ktorom má nastať úprava rozpočtu 

Vede.Celk.hodnôt 
Ak sa rozpočet eviduje v celkových hodnotách doporučuje sa zakliknúť 
príznak. 

Názov textu Uvedie sa identifikátor sprievodného textu dokladu 

Text Určí sa text dokladu 

Ďalej sa vykoná klik na ikonu -Zadávanie alebo sa vykoná klik na -Ďalej, ENTER. Zobrazí sa 
obrazovka na zadávanie položiek vrátenia rozpočtu z projektu. Ak text so zadaným ID textu neexistuje 
systém ho umožní založiť takto: 

 
Vykoná sa -ENTER, Ďalej. Systém sa opýta či je potrebné takýto text založiť. 
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Vykoná sa klik na ÁNO a systém zobrazí obrazovku, v ktorej sa eviduje potrebný text. Do prostredia 

pre spracovanie vrátenia sa vykoná návrat klikom na ikonu -Späť. Nasleduje otázka na uloženie 
textu. 

 
Potvrdí sa odpoveďou ÁNO a zobrazí správa položiek vrátenie z rozpočtu. Určia sa príslušné položky. 

 
Pole  Popis 

Odosielateľ – prvok 
ŠPP 

Určí sa dátum dokladu, ku ktorému sa vykonáva úprava rozpočtu 
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Pole  Popis 

Odos.-rok Určí sa ŠPP-prvok na ktorom sa má znížiť rozpočet projektu 

Čiastka Určí sa čiastka zníženia 

Mena Použije sa zvyčajne EUR 

Rok Určí sa rok, v ktorom sa zníži rozpočet projektu 

Celkom Navrhuje sa zakliknúť príznak úpravy rozpočtu aj v celkových hodnotách 

Ďalej sa analogicky ako pri dodatku vykoná kontrola správnosti , odstránia prípadne chyby a už 
známym spôsobom sa uloží doklad o vrátení z rozpočtu . Po uložení systéme oznámi správu 
o vytvorená príslušného dokladu. 

 

5.4 Presun rozpočtu v projekte 

Pri riadení projektu môže vzniknúť potreba presunu rozpočtovaných nákladov v rámci projektu 
z jedného ŠPP-prvku na iný a / alebo z jedného roka do druhého (napr. presun prostriedkov z jednej 
etapy na druhú etapu). Toto sa vykonáva pomocou transakcie CJ34-Preúčtovanie ako je naznačené na 
nasledujúcej obrazovke. 
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Zobrazí sa úvodná obrazovka preúčtovania. 

 
Určia sa nasledujúce hodnoty. 

Pole  Popis 

Dátum dokladu Určí sa dátum dokladu, ku ktorému sa vykonáva úprava rozpočtu 

Odos.-rok 
Ak sa presun robí z jedného roka do iného roka určí sa zdrojový rok, t.j. rok, 
z ktorého sa rozpočet presúva 

Príjemca-rok 
Ak sa presun robí z jedného roka do iného roka určí sa cieľový rok, t.j. rok, 
do ktorého sa rozpočet presúva 

Veden.Celk.hodnôt Spracuje sa analogicky ako pri dodatku či vrátení 

Názov textu  Spracuje sa analogicky ako pri dodatku či vrátení 

Text Spracuje sa analogicky ako pri dodatku či vrátení 
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Zobrazí sa obrazovka na zadanie položiek presunu. 

 
Určia sa nasledujúce hodnoty. 

Pole  Popis 

Odosielateľ – prvok 
ŠPP 

Určí sa ŠPP-prvok, z ktorého sa prostriedky presúvajú 

Odos.-rok 
Ak sa presun robí z jedného roka do iného roka určí sa zdrojový rok, t.j. rok, 
z ktorého sa rozpočet presúva 

Príjemca - prvok ŠPP Určí sa ŠPP-prvok, na ktorý sa prostriedky presúvajú 

Príjemca-rok 
Ak sa presun robí z jedného roka do iného roka určí sa cieľový rok, t.j. rok, 
do ktorého sa rozpočet presúva 

Čiastka Určí sa hodnota presunu rozpočtu 

Mena  Použije sa EUR 

Veden.Celk.hodnôt Spracuje sa analogicky ako pri dodatku či vrátení 

Už známym spôsobom sa vykoná kontrola správnosti , aktualizuje sa sprievodný text , odstránia 
sa prípadné chyby a vykoná sa uloženie . Systém po uložení vygeneruje doklad o presune rozpočtu 
nákladov. 
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6 Evidencia skutočných nákladov 

6.1 Spätné hlásenie operácií sieťového diagramu 

Spätné hlásenie operácie sieťového diagramu sa vykoná pomocou transakcie CN25.  

 
 
Zobrazí sa nasledujúca obrazovka. 

 
Určia sa nasledujúce hodnoty. 

Pole  Popis 

Sieťový diagram 
Pomocou nápovede sa určí sieťový diagram, pre ktorého operácie sa má 
vykonať spätné hlásenie. 

Vykoná sa klik na ikonu -ENTER. Zobrazia sa operácie sieťového diagramu. 
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Označí sa operácia, pre ktorú sa bude zadávať spätné hlásenie a vykoná sa klik na ikonu  - Skutočné 
dáta. Zobrazí sa okno na evidenciu skutočných hodnôt s prevyplnenými údajmi. 

 
Určia sa nasledujúce hodnoty. 
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Pole  Popis 

Osobné číslo 
Pomocou nápovede sa zadá osobné číslo zamestnanca, ktorý realizoval 
odhlasovaný výkon 

Krátky popis 
Ak je treba, zadá sa krátky popis výkonu , v prípade potreby kliknutím na 
ikonu -Dlhý text sa zadá popis výkonu v potrebnom rozsahu. 

ZáverSpHl  

Dokončené Príznak sa zaklikne, ak sa už neočakáva žiadny ďalší výkon na operácii. 

Skut.-Začiatok Zadá sa dátum a čas začiatku výkonu na operácii 

Skut. -Ukonč. Zadá sa dátum a čas ukončenia výkonu na operácii 

Skut.-Trvanie 
Ak sa zadá trvanie výkonu realizovaného na tejto operácii, systém určí počet 
odpracovaných hodín  

Skut. -Práca 
Ak sa zadá počet skutočné odpracovaných hodín na tejto operácii, systém 
určí trvanie výkonu. 

Platí, že pre kalkuláciu skutočných nákladov súvisiacich s výkonom zamestnanca na danej operácii je 
určujúca hodnota zadaná v poli Skut.-Práca. 
 
Po zadaní potrebných údajov sa spätné hlásenie uloží kliknutím na ikonu -Uložiť. Systém oznámi 
založenie súvisiaceho dokladu. 

 
 
Ak je potrebné vykonať storno spätného hlásenia, toto sa vykoná pomocou transakcie CN29-
Stornovanie. Analogicky ako predtým, určí sa sieťový diagram , pre ktorého operáciu sa má vykonať 
storno spätného hlásenia.  
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Klikne sa na ikonu  - Ďalej. Zobrazí sa zoznam operácií sieťového diagramu a ich spätných hlásení. 

 
Označí sa to spätné hlásenie, ktoré sa má stornovať vykoná sa klik na ikonu -Skutočné data. Zobrazí 
sa detailná obrazovka vybraného spätného hlásenia. 
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Kliknutím na ikonu -Uložiť sa eviduje dôvod storna takto: 

 
Po zadaní textu sa kliknutím na -Späť vykoná storno spätného hlásenia. Opätovným klikom na ikonu 

-Späť sa potvrdí (tlačidlo ÁNO) alebo zruší (NIE) pripravené storno. Potvrdením sa storno uloží, čo 
systém potvrdí zobrazenou správou .Storno je možné uložiť aj kliknutím na -Uloženie. 
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Potvrdením sa storno uloží, čo systém potvrdí zobrazenou správou . 

 
 

6.2 Preúčtovanie nákladov 

Ak je potrebné preúčtovať náklady z jedného ŠPP-prvku na iným toto sa vykonáva pomocou transakcie 
KB11N takto. 

 
Vykoná sa transakcia KB11N. Ak systém žiada, zadá sa nákladový okruh organizácie. 
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Vykoná sa -ENTER. 

 
Určia sa nasledujúce hodnoty. 

Pole  Popis 

VarZadania Zadá sa hodnota „Všetky“ 

TypZadania 
Zadá sa hodnota „Jednotlivé zadávanie“. Zadavanie zoznamu sa použije ak 
je potrebné naraz vykonať viacero preúčtovaní. 

Zobrazí sa nasledujúce obrazovka a vyplnia sa potrebné údaje: 
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Určia sa nasledujúce hodnoty. 

Pole  Popis 

Dát.dokl. Pôvodný dátum dokladu 

Dátum účt./ 
Obdobie 

Dátum účtovania 

ČDoklPredl Ak sa použije iný doklad ako predloha, tu sa zadá jeho číslo 

Text dokl. Ak je treba zadá sa text dokladu 

Nákl.druh Určí sa nákladový druh, pod ktorým sa preúčtovanie vykoná 

Čiastka Určí sa hodnota preúčtovaných nákladov 

Text 
Ak doklad obsahuje viacero položiek, tu sa eviduje v prípade potreby text 
položky 

Staré priradenie 
účtu- Prvok ŠPP 

Určí sa ŠPP-prvok, z ktorého sa preúčtujú náklady 

Nové priradenie 
účtu- Prvok ŠPP 

Určí sa ŠPP-prvok, na ktorý sa preúčtujú náklady 

Vykoná sa klik na „Prevzatie“ , vyplnené údaje sa zobrazia v prehľade položiek a je možné ak treba 
vytvoriť ďalšiu položku dokladu. Tá sa vytvorí analogicky ako predtým.  

 
Ak sú určené všetky položky dokladu vykoná sa z menu akcia Účtovanie/ Účtovanie alebo sa vykoná 
klik na ikonu -Účtovanie. 
Systém vytvorí príslušný doklad, o čom zobrazí správu. 
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Transakcia sa ukončí kliknutím na ikonu -Späť. 
Ak je potrebné takto vytvorený doklad stornovať, použije sa transakcia KB14N-Stornovanie. Po 
inicializácii transakcie sa zobrazí nasledujúca obrazovka. Ďalej sa určí doklad na stornovanie. 

 
Určia sa nasledujúce hodnoty. 

Pole  Popis 

DoklNa Stor. Pomocou nápovede sa určí doklad na stornovanie. 

Text dokl. Zadá sa dôvod storna 

Vykoná sa klik na ikonu -Ďalej a systém zobrazí údaje dokladu. 
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Vykonanie storna sa potvrdí klikom na ikonu  -Účtovanie. Systém vytvorí doklad storna a potvrdí to 
oznamom o vytvorená dokladu. 

 
Ak je treba, ďalší doklad sa stornuje analogicky. V opačnom prípade sa prostredie transakcie opustí 

klikom na ikonu -Späť. 
 

6.3 Účtovanie iných súvisiacich nákladov 

6.3.1  Výdaj materiálu  

Výdaj materiálu priradeného k operáciám sieťového diagramu sa vykonáva  v module MM. 
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6.3.2 Účtovanie faktúry za dodanú službu 

Účtovanie faktúr za služby priradené k operáciám sieťového diagramu sa vykonáva v module MM. 

6.3.3 Účtovanie obstarania majetku 

Účtovanie faktúr súvisiacich s obstaraním majetku sa vykonáva v module FI-AA. 

6.3.4 Účtovanie cestovných nákladov 

AK cestovné náklady súvisia s projektom, pri ich účtovaní musí byť relevantný ŠPP-prvok evidovaný 
v účtovných priradeniach v module „“ 

6.3.5 Účtovanie FI dokladu 

Ak sa účtovný doklad vzťahuje k ŠPP-prvku projektu, tento ŠPP-prvok musí byť použitý v účtovných 
priradeniach pri účtovaní dokladu. Aktivita sa vykonáva v module FI. 
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7 Zúčtovanie nákladov projektu 

Skutočné náklady, ktoré sú priradené k projektu a nie sú štatistické, sa podľa potreby, zvyčajne 
pravidelne na konci mesiaca zúčtovávajú na reálnych nositeľov nákladov. Najčastejšími príjemcami 
zúčtovania sú nákladové stredisko v module CO, iný ŠPP-prvok v module CO, nedokončená investícia 
v FI-AA. Aby sa proces zúčtovania mohol vykonať je potrebné určiť odkiaľ (z ktorého projektu alebo 
jeho časti – odosielateľ) kam (predtým uvedený objekt – príjemca) sa náklady evidované na 
odosielateľovi majú zúčtovať. Toto sa určuje na základe tzv. zúčtovacieho predpisu. 

7.1 Údržba zúčtovacieho predpisu 

Zúčtovací predpis pre ŠPP-prvok alebo sieťový diagram definuje pomocou už známej transakcie CJ20N 
a to pre všetky nie štatistické ŠPP-prvky a pre všetky sieťové diagramy priradené k niektorému ŠPP-
prvku. Predtým ako sa určí zúčtovací predpis ŠPP-prvku alebo sieťového diagramu je potrebné určiť 
korektne tzv. parametre zúčtovania. Odporúča sa použitie konkrétnych hodnôt konzultovať 
s modulom CO, ktorý zodpovedá za toky nákladov.  
Pre potreby vytvárania zúčtovacích predpisov sa použije transakcia CJ20N pre vybraný projekt. Označí 
sa príslušný objekt (ŠPP-prvok, sieťový diagram) a vykoná sa naznačená akcia z menu. 

 
Zobrazí sa obrazovka pre udržiavanie pravidiel zúčtovania. Prostredie pre údržbu parametrov 
zúčtovania sa sprístupní po vykonaní naznačenej akcie  
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Po vykonaní sa zobrazí nasledujúce obrazovka. 

 
Určia sa nasledujúce hodnoty. 

Pole  Popis 

Profil zúčtovania 

Pomocou profilu zúčtovania sa určia možní príjemcovia zúčtovaných 
nákladov. Metodicky výber správneho profilu určuje modul CO v súlade s 
číselník činností M19_KZC_015. Ak na danom prvku sú realizované viaceré 
činnosti, je potrebné vybrať prevažujúcu. 

Schéma 
zúčtovania 

Schéma zúčtovania určuje, ktoré náklady pod akým nákladovým druhom 
sa budú zúčtovávať. Metodicky výber správneho profilu určuje modul 
CO. Ku každej činnosti uvedenej v číselníku činností M19_KZC_015 je 
v module CO vytvorenú zúčtovaciu schému, ktorú je potrebné pri 
zúčtovaní ŠPP použiť. 
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Pole  Popis 

Ak súčasťou projektu je aktivácia na IM, je potrebné použiť zúčtovaciu 
schému D4. 

Číslo hierarchie 
Číslo hierarchie určuje postupnosť v ktorej sa zúčtovávajú jednotlivé objekty 
projektu počas jedného behu zúčtovania. 

Postupnosť 
stratégii 

Použije sa hodnota SAP090 

Po kliknutí na ikonu -Späť sa zobrazí obrazovka pre správu pravidiel zúčtovania. 

 
Pre potreby vytvorenia nového pravidla pre zúčtovanie nákladov sa určia nasledujúce hodnoty. 

Pole  Popis 

Typ Určí sa typ príjemcu zo zoznamu pomocou nápovede. 

Príjemca 
zúčtovania 

Určí sa príjemca vybraného typu. 

% Buď sa určí percento nákladov, ktoré sa má zúčtovať na príjemcu 

Ekvivalentné číslo  
alebo sa určí ekvivalentné číslo nákladov, ktoré sa majú zúčtovať 
na príjemcu 

Čiastka alebo sa určí hodnota nákladov, ktorá sa má zúčtovať na príjemcu 

Typ pravidla 
čiastky 

Vzťahuje sa k pravidlu, v ktorom je určená presná čiastka zúčtovaných 
nákladov.  Buď sa zúčtuje presne určená čiastka, alebo zadaná čiastka určuje 
maximálnu  výšku zúčtovaných nákladov podľa toho pravidla. 

Druh zúčtovania 

Použije sa vhodný druh zúčtovania a to jedna z hodnôt, buď 

OBD- periodicky, t. j. zúčtujú sa len náklady odosielateľa len za určené 
obdobie 

alebo CEL – zúčtujú sa všetky náklady, ktoré sú alokované v čase zúčtovania 
na odosielateľovi  

Číslo pravidla pre 
rozdelenie 

Číslo zúčtovacieho pravidla 
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Pole  Popis 

Od obdobia Obdobie, od ktorého má pravidlo zúčtovania platnosť 

Od Froka Rok, od ktorého má pravidlo zúčtovania platnosť 

Do obdobia Obdobie, do ktorého má pravidlo zúčtovania platnosť 

Do Froka Rok, do ktorého má pravidlo zúčtovania platnosť 

Uvedeným spôsobom je možné vytvoriť potrebný počet pravidiel zúčtovania. Pred uložením sa 
odporúča vykonať kontrolu správnosti vytvorenia pravidiel klikom na ikonu  - Kontrola. V prípade 
chýb je potrebné postupovať podľa zobrazených hlásení dovtedy, kým nie je kontrola bezchybná ako 
je uvedené na nasledujúcej obrazovke. 

 
Vykoná sa klik na ikonu - ENTER a návrat do prostredia hierarchie projektu sa vykoná klikom na 

ikonu  -Späť. Podľa potreby sa označí ďalší objekt (buď Sˇˇ-prvok alebo hlavička sieťového 
diagramu) a určí sa jeho zúčtovací predpis. 
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Ak sú spracované zúčtovacie predpisy pre všetky potrebné objekty hierarchie projektu, vykoná sa 
uloženie a projekt sa opustí už známym spôsobom. 
 

7.2 Zúčtovanie nákladov 

Zúčtovanie nákladov sa vykonáva pomocou transakcie cj88, alebo z menu takto. 

 
Po vykonaní transakcie sa zobrazí obrazovke, v ktorej sa určia objekty, ktorých náklady na majú 
zúčtovať  podmienky, za ktorých sa zúčtovanie vykoná. 

 
 Určia sa nasledujúce hodnoty. 

Pole  Popis 

Projekt Buď sa zadá identifikátor projektu, ktorého náklady je potrebné zúčtovať 

Prvok ŠPP 
alebo sa zadá identifikátor ŠPP-prvku, ktorého náklady je potrebné 
zúčtovať.  

Sieťový diagram 
Alebo sa zadá identifikátor sieťového diagramu, ktorého náklady je 
potrebné zúčtovať.  
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Pole  Popis 

Včetne hierarchie  Zaklikne sa ak sa má zúčtovať určený objekt a všetky jeho podobjekty 

Vrátane zákaziek Zaklikne sa, ak sa majú zúčtovať aj priradené sieťové diagramy 

Zúčtovacie 
obdobie 

Označuje obdobie, ktorého náklady sa majú zúčtovať z odosielateľa na 
príjemcu 

Fiškálny rok 
Označuje rok obdobia, ktorého náklady sa majú zúčtovať z odosielateľa na 
príjemcu 

Účtovné obdobie Určuje, do ktorého obdobia roka sa majú náklady zúčtovať 

Refer. Dátum 
Referenčný dátum určuje predvolenú hodnota dátumu pre generovanie 
odpisov v prípade zúčtovania do majetku. Referenčný dátum je potrebný 
pri určovaní dátumu začiatku odpisovania  a slúži ako predvolená hodnota. 

Druh spracovania Odporúča sa používať prednastavenú hodnotu „Automaticky“ 

Test. chod 

Ak sa príznak označí, proces zúčtovania sa vykoná v testovacom režime. V 
takom prípade je možné overiť korektnosť zúčtovacieho procesu bez 
vytvárania skutočných dokladov len v simulovanom režime. Ak je všetko 
správne, zúčtovanie sa vykoná v reálnom režime s nezakliknutým 
príznakom 

Detailná zostava 
Odporúča sa zakliknúť, aby bolo možné detailne overiť správnosť 
zúčtovacieho procesu 

Potom sa vykoná proces zúčtovania klikom na ikonu -Vykonanie. Systém zobrazí nasledujúcu 
obrazovku so sumárnou informáciou o zúčtovaní.  

 
Kliknutím na ikonu -Detailné zostavy sa postupne zobrazia detailné informácie o zúčtovaní. 
Napríklad takto: 
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Vhodnou voľbou ikony  a následným klikom na ňu sa zobrazia informácie o odosielateľovi, príjemcovi 
o zúčtovaných nákladoch a rovnako o zúčtovaných nákladoch a [4tovn7ch dokladoch. 
 
 

7.3 Storno zúčtovania nákladov 

Ak je potrebné vykonať storno zúčtovacieho procesu, toto sa vykoná rovnako pomocou transakcie 
CJ88. cele to robim na sietovom diagrame 800..0036 
 



 

 
 

   

 
CES_M20_Pouzivatelska_Prirucka_v1.0 Strana 94 z 139 

 

8 Ukončenie projektu 

Na to, aby projekt mohol byť v systéme ukončený musia byť všetky práce na projekte vykonané a to 
znamená, že: 
 

1. Operácie sieťových diagramov musia byť záverečne spätne hlásené 
2. Sieťové diagramy musia byť ukončené 
3. Externé služby musia byť zaúčtované 
4. Nesmú byť na sieťovom diagrame otvorené rezervácie 
5. Na projekte nemôžu byť záväzky ( obligo )  (na ŠPP-prvku, sieťovom diagrame) 
6. Musia byť zúčtované všetky skutočné náklady, ktoré sa vyskytujú  na ŠPP-prvkoch a sieťových 

diagramoch. 
 

Následne je možné projekt ukončiť technický nastavením statusu projektu na hodnotu „TEUZ“ – 
technicky uzavretý a potom aj status na hodnotu „UZAV“ – projekt uzavretý. V prípade, že niektorá 
z podmienok, ktoré je potrebné splniť na uzatvorenie projektu nie je splnená, systém odmietne projekt 
uzavrieť a vypíše príslušný chybový oznam. Po odstránení všetkých prípadných chýb je potom možné 
projekt uzavrieť. 
 
Projekt sa technicky uzatvára vykonaním transakcie CJ20N a vykonaním akcie z menu. 

 
Systém nastaví status na hodnotu „TEUZ“- technický uzavreté. Je dôležité zdôrazniť, že systém 
technicky uzavrie označený objekt hierarchickej štruktúry a všetky objekty, ktoré sú mu podradené. 
Ak technické uzavretie sa vykoná z hlavičky projektu, technicky sa uzavrie celý projekt. 
Analogicky sa vykoná uzavretie projektu, vykoná sa naznačení akcia z menu.  
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Systém buď projekt uzatvorí (ak sú splnené všetky podmienky, ktoré platia pre proces uzavretia 
projektu ) alebo zobrazí chybové hlásenia. Systém po opakovanom odstránení chýb a vykonaní akcie  
uzavretia projekt uzavrie. 
 
Nasleduje obrazovka, ktorá je výsledkom akcie uzavretia projektu. 

 
Vykoná sa klik na „Informácia o statuse“ a zobrazí sa zoznam chýb, ktoré bránia systému, aby projekt 
uzavrel. 
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Po odstránení chýb sa znova vykoná akcia na uzavretie. Takto iteratívnym spôsobom sa postupne 
odstránia všetky chyby súvisiace so zámerom uzavrieť projekt, až sa nakoniec projekt uzavrie. Uzavretý 
projekt sa pokladá z a skončený.  
 
V prípade, že je potrebné napríklad ešte doúčtovať nejaké doklady súvisiace s projektom, jeho status 
uzavretia sa anuluje , doúčtujú sa príslušné náklady, tieto sa zúčtujú a znova sa projekt uzavrie. 
Nasleduje obrazovka, v ktorej je naznačená akcia anulovania uzavretia projektu t. j. zmena statusu 
„UZAV“ na status „TEUZ“, prípadne „UVOĽ“.  

 
Analogicky sa anuluje aj status „TEUZ“ na status „UVOĽ“. 
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Systém nastaví status projektu na hodnotu „UVOĽ“-uvoľnený. 
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9 Štatistické ukazovatele 

Štatistické ukazovatele sa použijú za účelom evidencie kvantitatívnych merateľných ukazovateľov 
projektu, ak ich je potrebné na projekte sledovať. 

9.1  Evidencia štatistických ukazovateľov 

Štatistický ukazovateľ sa založí pomocou transakcie KK01, alebo kliknutím na akciu z menu ako ej ďalej 
uvedené. 

 
Zobrazí sa obrazovka pre zadanie hodnôt štatistického ukazovateľa. 

 
Určia sa nasledujúce hodnoty. 
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Pole  Popis 

Nákladový okruh 
 Zadá sa nákladový okruh organizácie. Ak je ho treba zmeniť, toto sa vykoná 
kliknutím na „Dodatky/ Nastavenie nákl.okr…“ z menu. 

Štatist.ukazovateľ  Určí sa identifikátor štatistického ukazovateľa.  

Vykoná sa klik na „Kmeňové dáta“ alebo sa vykoná klik na ikonu  

9.2 Plánované hodnoty štatistického ukazovateľa 

Pod plánovanou hodnotou štatistického ukazovateľa budeme rozumieť cieľovú hodnotu merateľného 
ukazovateľa projektu. Spôsob jej evidencie je popísaný v kapitole Spracovanie ŠPP-prvkov projektu, 
záložka Štatistický ukazovateľ. 

9.3 Skutočné hodnoty štatistického ukazovateľa 

9.3.1 Evidencia skutočnej hodnoty štatistického ukazovateľa 

Skutočné dosiahnuté hodnoty štatistického ukazovateľa sa evidujú pomocou transakcie KB31N alebo 
vykonaním transakcie z menu. 

 
Ak je zobrazený nákladový okruh organizácie nesprávny, alebo ak systém vyzve na jeho zadanie, určí 
sa nákladový okruh organizácie. 

 
 

Pole  Popis 

Nákladový okruh 
 Zadá sa nákladový okruh organizácie. Ak je ho treba zmeniť, toto sa vykoná 
kliknutím na „Dodatky/ Nastavenie nákl.okr…“ z menu. 

Vykoná sa klik na ikonu -Uložiť ako parameter užívateľa. 
 
Zobrazí sa úvodná obrazovka pre evidenciu skutočných hodnôt štatistického ukazovateľa. 
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Určia sa nasledujúce hodnoty. 

Pole  Popis 

Dátum dokladu Určí sa skutočný dátum dosiahnutia evidovanej hodnoty 

Dátum účtovania Zadá sa dátum, kedy dochádza k evidencii dosiahnutej hodnoty 

Text dokladu Ak je potrebné zadá sa vysvetľujúci text dokladu 

VarZadania Prvok ŠPP/Zákazka 

TypZadania Jednotlivé zadávanie 

ŠtatUkaz Určí sa štatistický ukazovateľ 

Množ.Prvok ŠPP Určí sa dosiahnutá hodnota štatistického ukazovateľa ku dňu zadania 

Prvok ŠPP Určí sa ŠPP-prvok projektu, na ktorom sa eviduje daný štatistický ukazovateľ 

Fond Systém určí automatizovane 

Fun.oblasť Systém určí automatizovane 

Grant Systém určí automatizovane 

Po zadaní uvedených hodnôt sa vykoná klik na akciu , systém pridá do zoznamu položiek 
novú položku a ak je potrebné, je možné zadať ďalšiu položku. Po zadaní všetkých potrebných 
dokladov sa vykoná akcia tzv. účtovania z menu. 
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Systém vygeneruje doklad, ktorého číslo zobrazí. 

 
Tým je evidencia dosiahnutej hodnoty štatistického ukazovateľa (merateľného ukazovateľa projektu) 
ukončená. 

9.3.2 Storno evidencie skutočnej hodnoty štatistického ukazovateľa. 

Ak bol evidencia skutočnej hodnoty štatistického ukazovateľa vykonaná nesprávne a je potrebné 
zmeniť niektorý z atribútov vytvoreného dokladu, toto sa vykoná pomocou tzv. storna. Existujúci 
nekorektný doklad sa stornuje a eviduje sa nový doklad so správnymi hodnotami. Analogicky ako 
predtým sa vykoná transakcia KB11N a následne sa z menu vykoná akcia „Účtovanie/ Stornovanie“ ako 
je naznačené na nasledujúcej obrazovke. 
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Zobrazí sa nasledujúca obrazovka a pomocou nápovede sa vyberie doklad, ktorý je potrebné 
stornovať. 

 
Vykoná sa -ENTER a vyberie sa doklad na stornovanie. 
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Vykoná sa znova -ENTER, pričom sa vybraný doklad zobrazí.   
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Určia sa nasledujúce hodnoty. 

Pole  Popis 

Dátum dokladu Určí sa skutočný dátum dosiahnutia evidovanej hodnoty 

Dátum účtovania Zadá sa dátum, kedy dochádza k evidencii dosiahnutej hodnoty 

Text dokladu Ak je potrebné zadá sa vysvetľujúci text dokladu 

Vykoná sa naznačená akcia z menu alebo klik na ikonu -Účtovanie. 

 
Systém vykoná storno a oznámi číslo vytvoreného dokladu. 
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Tým je stornovanie nekorektne evidovanej dosiahnutej hodnoty štatistického ukazovateľa ukončené. 
 
 
 



 

 
 

   

 
CES_M20_Pouzivatelska_Prirucka_v1.0 Strana 106 z 139 

 

10 Evidencia dokumentov súvisiacich s projektom 

Evidencia dokumentácie súvisiacej s projektom sa k objektom projektu (Hlavička projektu, ŠPP-prvok, 
Sieťový diagram) sa vykonáva pomocou transakcie CJ20N. Už známym spôsobom sa otvorí projekt na 
spracovanie. 

 

Označí sa objekt štruktúry projektu,  vykoná sa klik na ikonu -Služby pre objekt a následne sa 
iniciuje akcia „Založenie dokumentu Business“ ako je ďalej naznačené. 

 
Zobrazí sa nasledujúce obrazovka. 
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Vykoná sa dvojklik na akciu   a zobrazí sa obrazovka v ktorej sa štandardným 
spôsobom vyhľadá v príslušnom adresári dokument, ktorý sa má priradiť. 

 

Vykoná sa klik na akciu  a zobrazí sa okno, do ktorého sa určí popi priraďovaného 
dokumentu v systéme.  

 
Po zadaní popisu dokumentu sa vykoná klik na ikonu  -ENTER a systém zobrazí nasledujúcu 
obrazovku. 
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Znova sa vykoná klik na ikonu  -ENTER a systém priradí dokument k označenému objektu projektu.  
Ak je potrebné zobraziť dokument priradený určitému objektu štruktúry projektu, tento objekt sa 

označí a vykoná sa klik na ikonu  a vykoná sa naznačená akcia „Zoznam príloh“. 

 
Zobrazí sa zoznam príloh priradených k označenému objektu hierarchie projektu.  



 

 
 

   

 
CES_M20_Pouzivatelska_Prirucka_v1.0 Strana 109 z 139 

 

 
Po označení príslušnej prílohy je možné túto: 

 Zobraziť -   
 Vymazať -  

 Exportovať do lokálneho počítača -  
Je treba pozmamenať, že nie je možné prílohu modifikovať. Ak je potrebné prílohu modifikovať, táto 
sa exportuje, následne upraví podľa potreby a znova priradí k projektu ako nová príloha. 

V tejto obrazovke je pomocou kliku na ikonu  možné vytvoriť novú prílohu. 
Analogickým spôsobom je možné evidovať aj tzv. osobné poznámky alebo odkazy na URL adresy 
vykonaním jednej z akcií, ktoré sú naznačené v nasledujúcej obrazovke. 
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11 Vykazovanie projektu 

V tejto kapitole sú uvedené najčastejšie používané štandardné výstupné zostavy, ktoré sa používajú 
pri vykazovaní údajov o projektoch. Rovnako je uvedený spôsob práce s týmito zostavami. Jednotlivé 
oblasti vykazovania sú rozdelené do nasledujúcich podkapitol. 

11.1 Prehľad štruktúry  

Pomocou zostáv zaradených do tejto oblasti je možné zo systému prioritne získavať informácie 
o údajoch vzťahujúcich sa k jednotlivým objektom projektov evidovaných systéme. Ucelený prehľad o 
projekte je možné získať vykonaním výkazu, ktorý sa vykoná pomocou transakcie CN41N z menu ako 
je naznačené na nasledujúcej obrazovke. 

 
Ak sa zobrazí nasledujúca obrazovka, použije sa určená hodnota. 

 
Určia sa nasledujúce hodnoty: 

Pole Popis 

 Profil info PS  Použije sa hodnota 000000000001 

Ďalej sa vykoná klik na ikonu  -ENTER. Zobrazí sa obrazovka s výberovými kritériami, pomocou  
ktorých sa určí jeden alebo viacero projektov, ktoré je potrebné vykázať.  
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Určia sa nasledujúce hodnoty: 

Pole  Popis poľa 

Projekt 

Určí sa jeden alebo viacero projektov, ktoré sa majú vykázať. Ak sa ako 
výberové kritérium zadá napr. reťazec 1510*, znamená to, že systém 
vykáže všetky projekty začínajúce reťazcom 1510. 

Vykonaním kliku na ikonu -viacnásobný výber je možné projekty 
vymenovať, prípadne určiť aj intervalovým spôsobom, alebo niektoré 
vylúčiť z výkazu. Podrobnejší popis je uvedený pod tabuľkou. 

Prvok ŠPP Určí sa analogicky ako projekt 

Sieť.diagram/zákazka Určí sa analogicky ako projekt 

Úroveň Zvyčajne sa použijú hodnoty 1 a 99 

Layout 
Určením hodnoty layoutu sa definuje obsah výkazu. Tento je v prípade 
potreby možné zmeniť a uložiť ako nový layout. 

  

 

Klik na ikonu -Viacnásobný výber. 
Ak sa vykoná táto akcia, systém zobrazí nasledujúce okno. 

11.1.1 Záložka Výber jednotlivých hodnôt 
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Určia sa hodnoty nasledujúcich polí. 

Pole  Popis poľa 

Jednotlhodnota Určí sa jeden alebo viacero projektov, ktoré sa majú vykázať. 

11.1.2 Záložka Výber intervalov 

 
Určia sa hodnoty nasledujúcich polí. 

Pole  Popis poľa 

Dol.hranica 
Určí sa projekt, ktorý určuje dolnú hranicu určovaného intervalu projektov, 
ktoré sa majú vykázať. 

Hor.hranica 
Určí sa projekt, ktorý určuje hornú hranicu určovaného intervalu projektov, 
ktoré sa majú vykázať. 

 

11.1.3 Záložka Vylúčenie jednotl.hodnôt 

 

 
Určia sa hodnoty nasledujúcich polí. 

Pole  Popis poľa 

Jednotlhodnota Určí sa jeden alebo viacero projektov, ktoré sa nebudú vykazovať. 

 

11.1.4 Vylúčenie intervalov 
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Určia sa hodnoty nasledujúcich polí. 

Pole  Popis poľa 

Dol.hranica 
Určí sa projekt, ktorý určuje dolnú hranicu určovaného intervalu projektov, 
ktoré sa nebudú vykazovať. 

Hor.hranica 
Určí sa projekt, ktorý určuje hornú hranicu určovaného intervalu projektov, 
ktoré sa nebudú vykazovať. 

 
Ak je potrebné výberové kritériá určiť presnejšie, vtedy sa využijú ďalšie možnosti, ktoré systém 

ponúka. Ide o použitie tzv. dynamických vymedzení. Tieto sa určuje vykonaním klik na ikonu -
Dynamické vymedzenia.  
 

11.1.5 Dynamické vymedzenia 

Po vykonaní akcie sa zobrazí nasledujúca obrazovka. 

 
Určí sa oblasť atribútov, podľa ktorých sa má vykonať výber vykazovaných projektov. Napríklad je 
potrebné vykonať výber vykazovaných projektov podľa ich organizačného priradenia. Vtedy sa vykoná 
klik na Definícia org. jednotiek a určí sa pole, podľa ktorého sa vykoná výber (napríklad účtovný okruh). 
Vykoná dvojklik na účtovný okruh  a zobrazí sa priestor na určenie jedného alebo viacerých účtovných 
okruhov vykazovaných projektov. 
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Určia sa hodnoty nasledujúcich polí. 

Pole  Popis poľa 

Účtovný okruh Určí sa jeden alebo pomocou klik na ikonu  viacero účtovných okruhov, 
ktoré sa použijú pri vykazovaní. 

 

Po určení všetkých výberových kritérií sa vykonanie výkazu realizuje klikom na ikonu -Vykonanie. 
 

11.1.6 Vykonanie výkazu 

Zobrazia sa údaje o vykazovaných projektoch. 

 
Layout výkazu je možné v prípade potreby zmeniť vykonaním klik na ikonu -Výber layoutu  ako je 
naznačené na nasledujúcej obrazovke. 
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Zobrazí sa ďalšie obrazovka. 

 
Pre určenie zobrazovaných údajov sa pomocou označenia potrebného atribútu vpravo  a kliku na ikonu 

- Zobrazenie vybraných polí presunú zvolené atribúty zo zásoby stĺpcov medzi zobrazených stĺpce 

a pomocou označenie potrebného atribútu vľavo a kliku na ikonu -Potlačenie vybraných polí sa 
presunú zvolené práve zobrazené stĺpce medzi stĺpce v zásobe. Nasleduje príklad pridania a odobratia 
atribútu do a z výkazu. Nasleduje príklad. 
Pridá sa do výkazu rozpočet projektu a odoberú sa skutočné termíny. 
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Tu je výsledok presunov a ďalej sa vykoná klik na ikonu -Prevzatie. 
Obsah výkazu sa zmenil želaným spôsobom takto. 

 
Nastavený layout je možné uložiť za účelom jeho ďalšieho použitia zvolením naznačenej akcie po 

vykonaní klik na ikonu  - Výber lauoutu, akcia Uloženie layoutu. 
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Zobrazí sa nasledujúce okno. 

 
Určia sa hodnoty nasledujúcich polí. 

Pole  Popis poľa 

Layout Určí sa jeden alebo pomocou klik na ikonu  viacero účtovných okruhov, 
ktoré sa použijú pri vykazovaní. 

Užív.špecifické 
Ak je príznak zakliknutý, s layoutom môže pracovať iba používateľ, ktorý ho 
vytvoril, ak je príznak odkliknutý používať ho môže ktokoľvek oprávnený. 

Označenie Popis layoutu 

Layout sa uloží vykonaním klik na ikonu . 
Ak sa má použiť už vytvorený layout tento sa buď určí pri určovaní výberových kritérií alebo priamo vo 
výkaze zvolením naznačenej akcie a následným určením layoutu. 
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11.1.7 Uloženie výkazu 

Zobrazený výkaz sa ukončí vykonaním klik na ikonu -Späť. Systém za opýta či je potrebné uložiť 
práve zobrazený výkaz. 

 
Ak je treba vykonať uloženie, vykoná sa klik na ikonu . Ak sa vykoná klik na ikonu , 

systém výkaz ukončí a ak sa vykoná klik na  systém zostane v prostredí práve zobrazeného 
výkazu. 
Po odpovedi áno sa zobrazí nasledujúce okno. 

 
Určia sa hodnoty nasledujúcich polí. 

Pole  Popis poľa 

Popis Zadá sa popis výkazu 

Vymaz v 
Určí sa počet dní, po uplynutí ktorého systéme uloženú verziu výkazu 
vymaže. Ak sa nezadá žiadne číslo, systém výmaz automatizovane 
nevykoná a verzia výkazu musí byť vymazaná manuálne. 

Chránené 
Verzia výkazu je chránená, t.j. vymazať ju môže iba používateľ, ktorý ju 
vytvoril 

Po vyplnení atribútov sa spracovanie výkazu ukončí vykonaním klik na ikonu -Enter a vykoná sa 
návrat do obrazovky spracovania výberových kritérií s prípadným oznámením o uložení verzie výkazu. 
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Ak je potrebné pracovať s už skôr uloženou verziou výkazu toto da vykoná nasledovne. 
Vykoná sa výkaz a v obrazovke pre spracovanie výberových kritérií sa určí verzia, ktorá sa má zobraziť 
nasledujúci spôsobom. 

 
Vykoná sa naznačená akcia z menu. 



 

 
 

   

 
CES_M20_Pouzivatelska_Prirucka_v1.0 Strana 120 z 139 

 

 
 

 
Určia sa hodnoty nasledujúcich polí. 

Pole  Popis poľa 

Používateľ Zadá sa popis výkazu 

Dátum od Určí sa počiatočný dátum vytvorenia verzie výberu. 

Dátum do 
Určí sa koncový  dátum vytvorenia verzie výberu. AK sa dátumy neuvedú 
systém zobrazí všetky verzie výberu, ktoré boli vytvorené pre tento výkaz. 

 

Vykoná sa klik na ikonu  a zobrazí sa zoznam verzií výkazu. 

 

Označením vhodnej verzie a potvrdením výberu klikom na ikonu  sa zobrazí výberová obrazovka 
verzie. 
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Vykonaním klik na ikonu  sa vykoná zobrazenie údajov zvolenej verzie. 

 
Spracovanie výkazu sa ukončí už známym spôsobom. 

11.2 Jednotlivé prehľady  

Výkazy súvisiace s jednotlivými prehľadmi o projekte sa spracujú analogicky ako vyššie uvedené 
spracovanie výkazu CN41N - Prehľad štruktúry. 
Ide hlavne o výkazy, uvedené v nasledujúcej tabuľke: 

Transakcia a Popis výkazu Transakcia a Popis výkazu 

CN42 - Definície projektu CN42N - Definície projektu 

CN43 - Prvky ŠPP CN43N - Prvky ŠPP 
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CN46 - Sieťové diagramy CN46N - Sieťové diagramy 

CN47 - Operácie CN47N - Operácie 

CN48 - Spätné hlásenia CN48N - Spätné hlásenia 

CN52 - Komponenty CN52N - Komponenty 

 
Naviac riadky týchto výkazov je možné zotriediť podľa hodnôt označeného stĺpca, prípadne filtrovať.  
 
Nasledujúci príklad je vypracovaný pre výkaz CN52-Komponenty. 

Triedenie sa vykonáva klikom na ikonu -Zostupné triedenie a to nerastúco.   

 
Nasleduje výsledok triedenia. 

 
Podobne sa vykonáva vzostupné triedenie pomocou kliku na ikonu -Vzostupné triedenie. 
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Riadky výkazu je možné filtrovať podľa hodnôt označeného stĺpca vykonaním klik na ikonu -Filter 
takto. 

 
 Zobrazí sa nasledujúce okno. 

 
Určia sa hodnoty nasledujúcich polí. 

Pole  Popis poľa 

Definícia projektu Zadá sa jeden alebo viac projektov, podľa ktorých sa budú údaje filtrovať. 

Vykoná sa klik na ikonu -ENTER. Zobrazia sa iba údaje , ktoré vyhovujú zadanému filtru. 
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Filter sa zruší vykonaním nasledujúcej akcie. 

 
Zobrazí sa zostava s pôvodným obsahom. 
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11.3 Výkazy rozpočtu a nákladov  

 
Ďalej nasledujú výkazy o rozpočte projektu. V používateľskom menu sú prístupné v časti Informačný 
systém>Controling>Náklady>Podľa rozpočtu. Sú to tieto výkazy. 

S_ALR_87013556 - Prehľad prostriedkov 

S_ALR_87013557 - Rozpočet/skut./odchýlka 

S_ALR_87013558 - Rozpočet/skutočnosť/obligo/zost.plán/pridel. 

S_ALR_87013560 - Aktualizácie rozpočtu 

 
 V nasledujúcom je popísaný spôsob vykazovania porovnania rozpočtu projektu a jeho skutočných 
nákladov t. j. výkaz S_ALR_87013557 - Rozpočet/skut./odchýlka. V prípade ostatných výkazov 
o rozpočte je postup podobný. Výkaz sa vykoná dvojklikom na S_ALR_87013557 - 
Rozpočet/skut./odchýlka ako je naznačené na ďalšej obrazovke. 
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Systém sa môže opýtať na určenie nákladového okruhu, v ktorom sa bude výkaz vykonávať. 

 

Pomocou nápovede sa určí potrebný nákladový okruh a vykoná sa klik na ikonu  -Ďalej. Zobrazí sa 
výberová obrazovka, v ktorej sa určia výberové kritéria pre vykazované projekty alebo ich časti.  
 

 
Určia sa hodnoty nasledujúcich polí. 

Pole  Popis poľa 
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Projekt Ak je treba určia sa už známym spôsobom výberové kritéria pre projekt 

Prvok ŠPP Ak je treba určia sa už známym spôsobom výberové kritéria pre ŠPP-prvok 

Sieťový diagram 
Ak je treba určia sa už známym spôsobom výberové kritéria pre sieťový 
diagram. 

Po zadaní výberových kritérií sa výkaz vykoná klikom na ikonu -Vykonanie. Zobrazia sa údaje 
výkazu. 

 
 
V ďalšom sú uvedené možnosti pre vykonanie akcie výkazu (napr. potlačenie stĺpcov, zobrazenie 
jednotlivých položiek vybranej hodnoty nákladov a podobne. 

11.3.1  Potlačenie/ Výber  stĺpcov výkazu 

Štruktúra stĺpcov výkazu sa určuje pomocou funkcie pomocou akcie naznačenej na nasledujúcej 
obrazovke. 
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Po vykonaní akcie sa zobrazí : 

 
Už uvedeným spôsobom určíme zoznam a poradie stĺpcov, ktoré sa majú zobraziť.  
Napríklad takto: 
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Potom sa vykoná klik na ikonu  a výkaz sa znova zobrazí tak ako bol nakonfigurovaný. 

 
  

11.3.2  Zobrazenie jednotlivých položiek pre vybranú hodnotu 

Označí sa vo výkaze hodnota skutočných nákladov, pre ktorú sa majú zobraziť jednotlivé položky. 
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Potom sa vykoná naznačení akcia z menu. 

 
Zobrazí sa výkaz jednotlivých položiek pre označenú hodnotu. 
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Tu je možné podobne pomocou viacnásobného dvojkliku na hodnotu jednotlivej položky zobraziť 
všetky doklady, ktoré s touto hodnotou súvisia.  
Napríklad dvojklik na označenú jednotlivú položku . 

 
Dvojklik. Zobrazí sa faktúra. 
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Klik na ikonu . 

 
Dvojklik na vybraný doklad , napr. doklad číslo 0010100011. 
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Po získaní potrebných informácií sa vykoná návrat do pôvodného výkazu. 

 

11.3.3  Tlač údajov výkazu 

Tlač výkazu sa vykoná vykonaním naznačenej akcie z menu. 
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Zobrazí sa nasledujúce okno. 

 
Zvolí sa oblasť tlače a zobrazí sa ďalšie obrazovka. 

 
Určia sa hodnoty nasledujúcich polí. 

Pole  Popis poľa 

Výstup.zariadenie Určí sa tlačiareň, na ktorej sa výkaz vytlačé 

Počet exemplárov Určí sa koľko krát sa vyýkaz vytlačí 
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Oblasť stránky Určí či sa vytlačí všetko alebo ktoré strany. 

Čas výstupu 
Určí sa prípustná možnosť, t.j. či sa výstup ihneď vytlačí alebo sa výstup 
vykoná do spoolu bez okamžitej tlače. 

Vykoná sa klik na ikonu . Systém zobrazí správu o tlači podľa určených hodnôt atribútov tlače. 

 

11.3.4  Export údajov výkazu 

Export údajov výkazu sa vykoná pomocou naznačenej akcie. 

 
Zobrazí sa obrazovka, v ktorej sa určí názov *.html súboru a jeho úložisko. 



 

 
 

   

 
CES_M20_Pouzivatelska_Prirucka_v1.0 Strana 136 z 139 

 

  
Vykoná sa klik na tlačidlo . Systém vykoná uloženie príslušných html stránok do zvoleného 
adresára. 

11.4 Výkazy jednotlivých položiek 

Pomocou výkazov o jednotlivých položkách projektu je možné vykazovať zoznamy rôznych dokladov 
súvisiacich s projektami. Ide predovšetkým o jednotlivé položky: 

 Nákladoch 
 Obligu 
 Rozpočte 
 Výnosoch  
 Platbách – pre korektné vykazovanie platieb je  potrebné v pravidelných intervaloch 

vykonávať transakciu CJFN-Prevzatie platieb  
V nasledujúcom je znázornený spôsob vykazovania jednotlivých položiek nákladov. S ostatných 
prípadoch sa postupuje analogicky. 
Pre vykazovanie jednotlivých položiek nákladov sa vykoná transakcia CJI3 alebo sa vykoná naznačená 
akcia z menu používateľa. 

 
Zobrazí sa už známa obrazovka pre určenie výberových kritérií . 
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Určia sa nasledujúce hodnoty: 

Popis hodnôt 

Vykazované projekty 

Nákladové druhy prípadne ich skupina, ktoré sa použijú pre generovanie 
výkazu 

Dátum od a Dátum do, ktoré určujú časový interval, v ktorom sa  
vykazované doklady nachádzajú. 

Po určení všetkých potrebných parametrov výkazu sa výkaz vykoná pomocou kliku na ikonu . 
Zobrazí sa výkaz, napríklad s nasledujúcim obsahom. 
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Použitím už známych nástrojov, je možné v prípade potreby zmeniť štruktúru stĺpcov výkazu. 
Dvojklikom na hodnotu konkrétneho dokladu je možné dostať sa až ku zdrojovým dokladom vybranej 
jednotlivej položky.  
Zobrazené jednotlivé položky je možné podľa potreby usporiadať, prípadne filtrovať. 
Nakonfigurovaný výkaz sa dá pomocou príslušných akcií z menu: 

 vytlačiť na vybranej tlačiarni, prípadne do spoolu, 
 exportovať do prostredia excel, 
 uložiť do lokálneho súboru a to ako text aleob ako html súbor. 

Výkaz exportovaný do prostredia excel môže vyzerať napríklad takto. 
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12 Prílohy 

č. Názov dokumentu Súbor 
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