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METODICKÉ USMERNENIE TÝKAJÚCE SA MODULU  
M08 MANAŽMENT VOZOVÉHO PARKU ČÍSLO 3/2023  

 
 

METODICKÉ USMERNENIE K ZALOŽENIU PALIVOVEJ KARTY 
 V CENTRÁLNOM EKONOMICKOM SYSTÉME 

 
 
Metodické usmernenie dopĺňa používateľskú príručku Aplikačného modulu M08 – Manažment 
vozového parku (ďalej aj ako „používateľská príručka“) pri zakladaní kmeňového záznamu (palivovej) 
karty na odber pohonných hmôt, prípadne slúžiacej aj nákup doplnkových tovarov a služieb v závislosti 
od vybraného typu karty a spoločnosti, ktorá ju vydáva (ďalej aj ako „tankovacia karta“).  

 
Kmeňový záznam tankovacej karty v module M08 Manažment vozového parku (ďalej aj ako „modul 
AP“) eviduje informácie k tankovacej karte a jej priradenie k vozidlu. Môže ísť o kartu s predplateným 
kreditom, alebo o kartu, ktorá umožňuje čerpanie kreditu, ktorý je následne predmetom fakturácie. 
Spôsob použitia tankovacích kariet v organizácii môžu ovplyvňovať všeobecne záväzné právne 
predpisy, a tiež odporúčame aby bol spôsob použitia upravený internými predpismi organizácie. 
 
Informácie, ktoré  sú evidované v súvislosti s kmeňovým záznamom tankovacia karta, sú v module AP 
využívané pri evidencii prevádzky vozidiel v časti tankovania.  
 
Ak organizácia využíva tankovacie karty, je potrebné v module AP zaevidovať všetky dostupné 
informácie podľa údajov zaznamenaných na karte alebo v súvislosti s tankovacou kartou. Kompletný 
zoznam údajov, ktoré je možné zaevidovať v kmeňovom zázname tankovacej karty je uvedený v 
používateľskej príručke. Odporúčame evidovať maximálny rozsah údajov týkajúcich sa tankovacej 
karty, vrátane nepovinných údajov ako napríklad PIN tankovacej karty. Prístup k tomuto údaju bude 
mať len osoba s priradeným oprávnením v module AP, čím bude zabezpečené, aby bol údaj dostupný 
v prípade neočakávanej situácie len úzkemu okruhu zamestnancov organizácie.  
 
Pole Poznámka na karte umožní zaevidovať doplňujúce informácie o tankovacej karte. Toto pole môže 
byť využité aj na zaznamenanie interného označenia, pod ktorým organizácia pred nábehom do 
Centrálneho ekonomického systému (ďalej ako „CES“) evidovala danú tankovaciu kartu.  
 
V kmeňovom zázname tankovacej karty bude možnosť označiť, či sa daná karta používa len na nákup 
PHM alebo aj na úhradu iných platieb, napríklad za servis vozidla, umývačku auta a iné. Pri účtovaní 
platieb bude dôležité správne priradiť druh výdavku ku každej položke, pre správne sledovanie 
a následné zúčtovanie nákladov v ďalších moduloch CES.  
 
Tankovacia karta môže byť priradená k jednému konkrétnemu vozidlu prostredníctvom zadania údaju 
ID vozidla, ktorý si používateľ vyhľadá v systéme. Pri vykazovaní prevádzky vozidla sa karta automaticky 
ponúkne pri evidencii tankovania.  
 
V prípade, ak sa tankovacia karta používa pre viac ako jedno vozidlo v rovnakom období, v kmeňovom 
zázname sa nevypĺňa ID vozidla, ale označí sa  príznak Garážová karta.  
 
V poli Poznámka odporúčame evidovať v textovej forme osobné číslo, meno a priezvisko osoby, ktorej 
bola tankovacia karta zverená na používanie.  
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V prípade, ak organizácia nepoužíva tankovacie karty, je v CES možnosť evidovať v zázname 
o prevádzke aj nákup PHM v hotovosti, respektíve bežnou platobnou kartou, a to formou priameho 
zápisu v zázname o prevádzke. Postup spracovania záznamu o prevádzke bude metodicky usmernený 
samostatne. 
  
 
V Bratislave dňa 20.01.2023 


