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METODICKÉ USMERNENIE TÝKAJÚCE SA MODULU  

M08 MANAŽMENT VOZOVÉHO PARKU ČÍSLO 2/2023  
 

METODICKÉ USMERNENIE K EVIDENCII ZALOŽENIA NOVÉHO TYPU VOZIDLA 
 V CENTRÁLNOM EKONOMICKOM SYSTÉME 

 

Konsolidované znenie 

 

Metodické usmernenie nadväzuje na Metodické usmernenia k prechodu do CES pre aplikačný modul 

M08 Manažment vozového parku (ďalej aj ako „modul AP“) z novembra  a decembra 2022. Metodické 

usmernenia sú zverejnené na stránke CES MF SR. 

Modul AP zabezpečí komplexnú agendu používania motorových vozidiel, aj vozidiel, ktoré 

nespotrebovávajú pohonné hmoty, ktoré sú (v module FI-AA) zaradené do triedy majetku 23000 

Dopravné prostriedky, a tiež iných strojov a zariadení spotrebovávajúcich pohonné hmoty, ktoré sú 

zaradené v triedach majetku 22000 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí, PEH 

Podsúvahová evidencia drobného hmotného majetku (spolu aj ako „objekty“). V module AP budú 

evidované aj objekty, ktoré sú v organizácii evidované v triede majetku PEZ Majetok v prenájme alebo 

výpožičke (cudzí). 

Typ vozidla je objekt, ktorý je dostupný pre všetkých používateľov CES s oprávneniami k modulu AP. 

Evidencia typov vozidiel je celosystémová a je v kompetencii správcu systému CES. Zmeny v evidencii 

typov vozidiel: založenie nového typu, zmena údajov, blokovanie alebo výmaz do systému centrálne 

zadáva správca typov vozidiel na základe požiadavky organizácie. 

Typ vozidla reprezentuje konkrétnu motorizáciu určitého modelu danej značky vozidla. Pomocou typu 

vozidla je možné vozidlá rozdeľovať do skupín, kde všetky vozidlá daného typu majú zhodné základné 

vlastnosti a parametre.  

V CES sú nastavené aj všeobecné typy vozidiel. Slúžia pre založenie kmeňového záznamu vozidla pre 

stroje a zariadenia spotrebovávajúce PHM, a aj pre dopravné prostriedky, u ktorých nie je vykazovaná 

spotreba PHM. Na uľahčenie vyhľadávania sú v module AP univerzálne (všeobecné) typy vozidiel 

unifikované vo formáte, ktorý začína znakom # a nasleduje pomenovanie danej kategórie, napríklad 

agregát, príves, ostatná technika. 

Objekt Typ vozidla sa používa pri zakladaní kmeňového záznamu konkrétneho vozidla v module AP. Typ 

vozidla sa ku konkrétnemu kmeňovému záznamu vozidla priraďuje prostredníctvom číselníka 

dostupného pre celý systém CES. 

Pre výber správneho typu vozidla pri zakladaní kmeňového záznamu vozidla je odporúčané využiť 

transakciu ZTN_M03 – Zobrazenie typu vozidla a overiť zhodu nasledujúcich údajov v type vozidla voči 

údajom v OEV časť II vozidla: 

- výkon v kW (položka P.2 v OEV časť II) 
- druh paliva (položka P.3 v OEV časť II) 
- objem nádrže (položka P.4 v OEV časť II) 
- spotreba (časť Ďalšie úradné záznamy resp. položka V.8 v OEV časť II) 

 

 

https://ces.mfsr.sk/ces/centralny-ekonomicky-system/pouzivatelske-prirucky-metodicke-usmernenianbsp-organizacienbsp-pristupujuce-do-centralneho-ekonomickeho-systemu-1-1-2023/novy-podadresar/novy-podadresar.html
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Poznámka: Ak je v OEV časť II uvedených niekoľko druhov spotreby PHM (napr. mesto, mimo mesto, 

kombinovaná), tak sa berie do úvahy ich aritmetický priemer. Zhoda spotreby PHM z OEV časť II sa 

kontroluje voči norme spotreby #Z v type vozidla. 

Pred spustením CES sa v termíne od 25.8. do 8.9.2022 uskutočnil zber údajov o aktuálne používaných 

typoch vozidiel. Na základe doručených údajov od pristupujúcich organizácií sú v systéme založené 

typy vozidiel, ktoré sú aktuálne dostupné pre každého používateľa modulu AP. 

V prípade, ak žiadny z už založených typov vozidiel v module AP nezodpovedá motorizácii konkrétneho 

evidovaného vozidla, je potrebné požiadať o založenie nového typu vozidla prostredníctvom 

aplikácie SAP Solution Manager (ďalej aj ako „SolMan“). Postup na vytvorenie požiadavky je popísaný 

v používateľskej príručke aplikačného modulu M11 SOLMAN – Incident Manažment – Zadávateľ. Pri 

zadávaní požiadavky je potrebné do poľa krátky popis uviesť text „Založenie typu vozidla“, ako 

kategóriu požiadavky zadať „Úprava dát v číselníku“, vybrať modul M08 a do prílohy pripojiť sken 

Osvedčenia o evidencii vozidla časť II, prípadne sken starších typov dokladov, ako napríklad 

Osvedčenie o evidencii alebo Technický preukaz motorového-prípojného vozidla.  

Po založení chýbajúceho typu vozidla bude žiadateľovi prostredníctvom aplikácie SolMan zaslaná 

informácia o spôsobe vybavenia požiadavky. Následne môže pokračovať v procese založenia 

kmeňového záznamu konkrétneho vozidla v systéme CES podľa postupu uvedeného v používateľskej 

príručke Aplikačného modulu M08 – Manažment vozového parku. 

 

V Bratislave dňa 24.01.2023 

 

 

 

*doplnené do pôvodnej verzie zo dňa 16.01.2023 

                                                                                                                                    

 
 

 

 

 

 


