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Pož iadav ka na zmenu
účtového rozvrhu /
nastavenia výkazu

1. Popis vychádza zo súčasného stavu, ale naznačuje aj To Be. 
2. Proces popisuje správu kmeňových údajov účtovníctva, má však presah aj do správy kmeňových údajov iných modulov/oblastí. 
3. Správa kmeňových údajov by mala zahŕňať aj správu nastavení a mapovaní výkazov, vrátane interných výkazov organizácie (nielen účtovných a 
finančných). 

Zmena je vo význame "change request", t.j. zahŕňa: 
založenie, modifikáciu, zrušenie, nastavenie, 
mapovanie...

Dôvody na zmeny:
Legislatívna úprava/ 
IS CKS - konsolidačný balík/ poznámky IÚZ/ 
rozhodnutie organizácie

BP_UC_010_Metodika
účtovníctva a CES

BP_KO_060_Vytvorenie /
aktualizá cia kmeňový ch

údajov

Zmena účtového
rozvrhu /nastavenia výkazu

vykonaná v súlade s
pož iadav kou na  zmenu?

Má  zmena v účtovom
rozvrhu dopad na

nastavenie výkazu?

Zmena účtového
rozvrhu / nastavenia

výkazu vykonaná

Zmena v číselníkoch v  iných
oblastiach vykonaná

Upraviť účtový rozvrh

Upraviť nastavenie
účtovného /fina nčného

výkazu
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Pož iadav ka na zmenu vnút.
predpisov  / kmeň. údajov /
číse lníkov  v iný ch oblastiach

Účtový
rozvrh

Posúdiť dopady
pož iadav ky na zmenu

Pož iadav ka na
zmenu do
externého
systému

Pož iadav ka na
zmenu od

organizácie

Pož iadav ka na
zmenu z

externého
systému

BP_LZ_010_Vytvorenie/aktualizácia
vnútorný ch predpisov  ľudsk ých

zdrojov

BP_MH_030_Z aloženie /
úprava kmeňov ého
záznamu materiálu /

služby / tovaru

BP_UC_010_Metodika
účtovníctva a CES

BP_RR_110_Za loženie
bankového účtu v Štá tnej

pokladnici

BP_RR_120_Zmena
bankového účtu v Štá tnej

pokladnici

BP_RR_130_Zrušenie
bankového účtu v Štá tnej

pokladnici

BP_SM_010_Tvorba a
úprava vnútorných
predpisov správy

majetku

BP_RR_001_Tvorba a
úprava vnútorných

predpisov

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve §1-2
Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 
hodnoty §43, §70-71, §74

Dopad na
integráciu s
inými
systémami

Áno

Nie

Nie

Áno
Dopad na
číse lníky
iných
oblastí


