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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. 
 

Každý modul, ktorý pracuje s workflow, ho zaradí do svojej príručky tak, aby bol tento proces 
implementovaný v rámci modulového dokumentu.  
 

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  

OP Obchodný partner 

SPK Splátkový kalendár 

  

  

  

  

Tabuľka 1 – Zoznam skratiek 

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  

  

  

  

  

  

  

  

  

Tabuľka 2 – Vysvetlenie pojmov 
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2 Základná funkcionalita modulu FI-CA 

2.1 Spracovanie zmluvného účtu 

 
V module FI-CA je základný kmeňový údaj zmluvný účet, obsiahnutý objektom 

M23.CA_CONTACC. 
 
Pred akýmkoľvek účtovaním predpisov dokladov FI-CA na saldokonto obchodného partnera musí 

byť príslušný zmluvný účet už založený. Ak nie je, je nutné ho založiť avšak musí existovať založený typ 
zmluvného účtu (číselník M23_KZC_001).  
Automatické založenie zmluvných účtov s využitím vzorov pre typy zmluvných účtov sa využíva 
v prípade existujúcich integrácií na externé IS (SM a PMS), ktorých súčasťou je automatické účtovanie 
predpisov dokladov FI-CA.  
Aj pre manuálne založenie zmluvného účtu sa využívajú vzory typov účtov. spracovanie kľúča 
odsúhlasenia je zachytené procesných dokumentoch DSR2_CES_M23_001_Manuálne založenie 
zmluvného účtu a DSR2_CES_M23_002_Manuálna zmena zmluvného účtu. 

2.1.1 Manuálne založenie zmluvného účtu 

Kód transakcie, pre spustenie z transakčného okna, je CAA1. 
 

 
Pole Popis 

Zmluvný účet Systém automaticky priradí číslo z definovaného číselného intervalu. 

Obchodný partner 
Povinný údaj - je potrebné vybrať z matchcode alebo zadať priamo číselný 
kód 

Typ zmluv. účtu Typ zmluvného účtu – je potrebné vybrať z matchcode  

Platnosť od Automaticky vyplnené systémovým dátumom 

 

Po vyplnení povinných údajov je potrebné kliknúť na tlačidlo . 
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Parametre návrhu zmluvného účtu sa automaticky predvyplnia (názov, skupina účtovných okruhov a 

iné), preto stačí kliknúť na ikonu -Uloženie. 
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2.1.2 Manuálna zmena zmluvného účtu 

 
Kód transakcie, pre spustenie z transakčného okna, je CAA2. 
V tejto transakcii je potrebné zadať číslo zmluvného účtu a kliknúť ENTER. 
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Systém následne otvorí zadaný zmluvnú účet na zmenu. Po vykonaní zmien je potrebné zmluvný účet 

uložiť, použitím -Uloženie. 

2.1.3 Zobrazenie zmluvného účtu 

Kód transakcie, pre spustenie z transakčného okna, je CAA3. 
 
V tejto transakcii je potrebné zadať číslo zmluvného účtu a kliknúť ENTER. 

 
 
Systém následne otvorí zadaný zmluvnú účet na zobrazenie, nie je možné meniť žiadne údaje. 

2.2 Spracovanie FI-CA doklad  

2.2.1 Manuálne zaúčtovanie FI-CA dokladu 

Základnou jednotkou pohybových dát modulu FI-CA je účtovný doklad. Pre manuálne zadanie 
účtovného dokladu sa využíva transakcia FPE1.  
 
Po spustení transakcie sa zobrazí nasledujúce obrazovka: 
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Pole Popis 

Dátum dokl. Predstavuje dátum, kedy doklad vznikol z hľadiska vecnej príslušnosti. 

Dátum účtovania Predstavuje dátum, ku ktorému má byť doklad zaúčtovaný 

Druh dokladu Je potrebné vybrať z matchcode alebo priamo zadať podľa oblasti, ku ktorej 
sa účtovaný doklad viaže. 

Mena Povinný údaj, musí byť zadaná. 

Účtovný okruh 
Nemusí byť zadaný. Ak má používateľ vyplnený účtovný okruh na kmeňom 
zázname používateľa, systém ho vyplní automaticky. 

Variabilný symbol Nepovinný údaj – po zadaní je preberaný aj do všetkých položiek dokladu 

Číslo rozhodnutia Nepovinný údaj – má evidenčný charakter 
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Po vyplnení prvotných údajov je potrebné kliknúť ENTER alebo zvoliť tlačidlo  - Zoznam 
položiek obchodného partnera. Po kliknutí systém zobrazí ďalšiu obrazovku pre zadanie položiek 
obchodného partnera. 
 

 
 

Pole Popis 

Účtovný okruh 
Povinný údaj, musí byť zadaný. Ak má používateľ vyplnený účtovný okruh na 
kmeňom zázname používateľa, systém ho vyplní automaticky. 

Pracovný úsek Nepovinný údaj, vypĺňa sa len v prípade potreby. 

Obchodný partner Povinný údaj - je potrebné vybrať z matchcode alebo zadať priamo číselný 
kód  

Zmluvný účet 
Je potrebné vybrať z matchcode alebo priamo zadať. V prípade ak pre danú 
agendu zmluvný účet neexistuje, používateľ ho založí prostredníctvom 
transakcie CAA1, ktorá je popísaná v kapitole 2.1.1. tohto dokumentu. 

Hla Hlavná operácia - je potrebné vybrať z matchcode alebo priamo zadať 

Čia Čiastková  operácia - je potrebné vybrať z matchcode alebo priamo zadať 

Čiastka Suma dokladu 

Splatnosť Splatnosť dokladu  

 
Po naplnení uvedených polí je potrebné kliknúť na ENTER. Systém automaticky doplní zvyšné 
rozpočtové údaje. Používateľ má možnosť zobraziť si návrh položky hlavnej knihy, ktorá je definovaná 
na úrovni kombinácie hlavnej a čiastkovej operácie.  Návrh sa zobrazí po kliknutí na tlačidlo 

. Ak používateľ nemá záujem zobraziť si, resp. meniť návrh položiek hlavnej knihy 

môže rovno kliknúť ikonu - Účtovanie. 
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Po kliknutí na tlačidlo  sa zobrazí informatívne hlásenie, že systém navrhol 
položky hlavnej knihy, ale je ich možné meniť. Hlásenie sa odklikne tlačidlom ENTER. 

 
 
Následne systém zobrazí položky hlavnej knihy, ktoré je možné meniť.  
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Dvojkikom na riadok položky hlavnej knihy systém zobrazí celkový prehľad polí. Rovnako to platí aj pre 
položku obchodného partnera.  
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Používateľ si môže zobraziť sumárny prehľad dokladu a to použitím ikony  - Prehľad. 
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Posledný krokom je kliknutie na ikonu - Účtovanie. 
 
Po úspešnom zaúčtovaní systém zobrazí potvrdzujúcu informáciu.  

 

2.2.2 Manuálna zmena FI-CA dokladu 

Pre manuálne zadanie účtovného dokladu sa využíva transakcia FPE2.  
 
Po spustení transakcie sa zobrazí nasledujúce obrazovka, kde je potrebné vybrať alebo zadať číslo 
dokladu, ktorý je potrebné zmeniť.  
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Po zadaní čísla dokladu je potrebné kliknúť ENTER. 

Ak majú byť zmenené údaje na hlavičke dokladu, je potrebné kliknúť na ikonu  - Hlavička dokladu. 

 
 
Po kliknutí systém zobrazí údaje hlavičky, meniteľné sú všetky aktívne polia: 
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Po naplnení/ zmene Variabilného symbolu sa hodnota automaticky preberie aj do položiek dokladu. 

Pre zatvorenie údajov hlavičky slúži ikona  - Prehľad.  
Ak by bolo potrebné zmeniť údaje na položke dokladu, je potrebné ju dvojklikom otvoriť. Aj na 
položkách dokladu, platí, že meniteľné sú len aktívne polia. Aktívnosť polí sa mení podľa stavu v akom 
sa položka nachádza (otvorená/ vyrovnaná). Po vykonaní požadovaných zmien je potrebné kliknúť na 

ikonu - Uloženie.  
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Po uložení je používateľ vrátený na pôvodnú obrazovku a je mu zobrazená informácia o uložených 
zmenách: 
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2.2.3 Doplnkové údaje FI-CA dokladu 

2.2.3.1 Blokovanie predpisu záväzku pre automatickú platbu 

Zadaním dôvodu blokovania platby sa zablokuje položka dokladu, aby nebola spracovaná chodom 
platby a uhradená v procese úhrady záväzku. Kód dôvodu dáva možnosť evidovať z akého dôvodu bola 
položka dokladu blokovaná na úhradu.  

 
Zaevidovanie blokovania platby sa realizuje cez zmenu dokladu v transakcii FPE2. Následne je 

potrebné zobraziť si záložku DátaPlatb a do poľa Dôv.blok.platby (Dôvod blokovania platby) vybrať 

vhodný dôvod blokovania a následne zmeny uložiť použitím ikony - Uloženie. 
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2.2.3.1 Blokovanie predpisu pohľadávky pre úročenie 

Zadaním dôvodu blokovania úroku sa zablokuje položka dokladu, aby nebola spracovaná 
hromadným chodom úročenia ani v transakcii pre jednotlivé spracovanie úročenia. Kód dôvodu dáva 
možnosť evidovať z akého dôvodu bola položka dokladu blokovaná pre úročenie.  

 
Zaevidovanie dôvodu blokovania úroku sa realizuje cez zmenu dokladu v transakcii FPE2. 

Následne je potrebné zobraziť si záložku DátaUpom. a do poľa Dôv.blok.úroku (Dôvod blokovania 

úroku) vybrať vhodný dôvod blokovania a následne zmeny uložiť použitím ikony - Uloženie. 
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2.2.3.1 Blokovanie predpisu pohľadávky pre upomínanie 

Zadaním dôvodu blokovania upomínania sa zablokuje položka dokladu, aby nebola spracovaná 
hromadným chodom upomínania. Kód dôvodu dáva možnosť evidovať z akého dôvodu bola položka 
dokladu blokovaná pre upomínanie.  

 
Zaevidovanie dôvodu blokovania upomínania sa realizuje cez zmenu dokladu v transakcii FPE2. 

Následne je potrebné zobraziť si záložku DátaUpom. a do poľa Dôv.blok.upom. (Dôvod blokovania 
upomínania) vybrať vhodný dôvod blokovania. V prípade blokovania upomínania bez dôvodu je 

možné zakliknúť  a následne zmeny uložiť použitím ikony - Uloženie. 
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2.3 Spracovanie došlých platieb 

2.3.1 Prevzatie bankového výpisu do FI-CA  

Účelom tejto transakcie je prevziať bankový výpis, ktorý je načítaný do modulu FI-CA. V praxi to 
znamená že sa vykoná založenie dávky došlých platieb pre príslušné obraty bankového výpisu. 

Kód transakcie pre prevzatie bankových výpisov je FPB7.  
 



 

 
 

   

 
CES_M23_Používateľská príručka V1.51 Strana 22 z 198 
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Vo vstupnej obrazovke je potrebné zadať nasledovné: 

 

Pole Popis 

Dátum vykonania 
a identifikácia 

Táto dvojica údajov slúži na identifikovanie dávky platieb; aby bolo možné 
sa k tomuto chodu neskôr vrátiť a skontrolovať jeho výsledky v protokoloch; 
zadaný dátum nemá žiadne obmedzenia na účtovné obdobia a pod. 

 

Tieto údaje je možné zadať ľubovoľne, odporúčané je však použiť 
nasledovný postup: 

- Dátum vykonania = aktuálny dnešný dátum kedy spracovávam daný 
bankový výpis 

- Identifikácia = ľubovoľné dve písmená, napr. iniciály mena používateľa 
a dvojciferné číslo (napr. DS01). 

 

Pri spracovaní ďalšieho bankového výpisu v rovnaký deň je možné ponechať 
rovnaký dátum a v identifikácií navýšiť identifikačné číslo. Pri spracovaní 
bankových výpisov nasledujúci deň, je odporúčané navýšiť dátum 
a identifikáciu použiť znova od čísla 01, keďže kombinácia dátum 
s identifikáciu je opäť jedinečná. 

 

Účtovný okruh 
Je potrebné zadať ako výberové kritérium. Ak má používateľ vyplnený 
účtovný okruh na kmeňom zázname používateľa, systém ho vyplní 
automaticky. 

Krátky kľúč Ide o číslo, ktoré sa vygeneruje pri založení bankového výpisu do systému. 

 
 Po zadaní týchto údajov a stlačení tlačidla ENTER systém automaticky doplní ostatné údaje ako je 
firemné banka, účet firemnej banky, číslo výpisu a dátum výpisu. 

Ostatné polia nemeníme, už len použijeme tlačidlo  - Vykonania. 
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Po kliknutí na vykonanie sa zmení status chodu a systém zobrazí informáciu, že 

. 
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Po tomto kroku je potrebné ešte raz použiť tlačidlo  - Vykonania., alebo tlačidlo ENTER a status 

chodu sa zmení nasledovne:  

 

 

Po ukončení chodu bez chýb je potrebné stlačením tlačidla  zobraziť prehľad príslušných 
úloh: 

 
 
V prehľade úloh vidno administratívne detaily o vykonanej úlohe – názov úlohy, čas začiatku a čas 

ukončenia úlohy, typ úlohy a status. Dôležité je najmä tlačidlo Protokol, ktorým používateľ vyvolá 
zobrazenie detailného protokolu o prevzatí. 
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V tomto protokole je vždy uvedená informácia o založených dávkach a jej identifikátor. Ide vlastne 

o názov konkrétnej dávky platieb.  
 
Tento názov dávky platieb je potrebné použiť ako podklad pre ďalšie spracovanie, teda je nutné 

si tento kód zaevidovať. V uvedenom príklade je to A1F3T2205001. 
 
TIP: Zo zobrazeného protokolu je možné kopírovať text, teda je možné si názov dávky skopírovať. Po 
použití kombinácie tlačidiel CTRL Y (prípadne Z, záleží od klávesnice) sa kurzor myšky na obrazovke 
zmení na kríž. Kliknutím a ťahaním myšky po texte sa tento vyznačí. Následne je možné označený text 
skopírovať kombináciou tlačidiel CTRL C. Po otvorení umiestnenie kam text chceme vložiť použijeme 
tlačidla CTRL V. 
 

Po zapísaní názvu dávky platieb z protokolu vycúvame pomocou tlačidla , zobrazený prehľad úloh 

je potrebné zatvoriť tlačidlom  a následne z transakciu ukončiť tlačidlom .  

 
V prípade že používateľ celú transakciu ukončil bez zaevidovania si názvu dávky platieb, je možné 

sa k nemu vrátiť nasledovne. Opäť spustiť transakciu FPB7 a do dátumu vykonania a identifikácie vložiť 
údaje, ktoré boli použité pre daný bankový výpis (z tohto dôvodu pre jednoduché zapamätanie si, je 
vhodné používať logické označenia pre identifikáciu).  
 

Po použití tlačidla ENTER sa upäť zobrazí status o ukončení chodu bez chýb a môžem opäť otvoriť 
prehľad úloh a protokol v ktorom nájdem názov dávky platieb. 

2.3.2 Spracovanie dávky platieb 

Spracovanie dávky platieb sa realizuje v transakcii FP05. V tejto transakcii  je možné pracovať len 
ak používateľ pozná názov dávky platieb, ktorého vygenerovanie je popísané v kapitole č. 2.3.1. 
 
Po spustení transakcie sa zobrazí nasledovné okno, kde je potrebné do políčka dávka vpísať názov 
dávky platieb. 
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V tejto transakcii sú možné realizovať nasledovné činnosti: 
• Zobraziť údaje o dávke platieb 
• Zobraziť zoznam platieb, ktoré obsahuje daná dávka platieb 
• Uzatvoriť dávku platieb, pre účely zaúčtovania  
• Zaúčtovať dávku platieb a teda spárovať platby s pohľadávkami 
• Objasňovať platby, ktoré neboli automaticky spárované s pohľadávkami 
 

Po vpísaní čísla dávky do poľa dávka a potvrdení tlačidlom ENTER systém zobrazí status a ďalšie 
informácie o dávke. Po uzavretí a zaúčtovaní dávky, systém spáruje platby s predpismi z FI-CA a 
zaúčtuje ich vyrovnania. Platby, ktoré nie sú spárované, je nutné dodatočne spracovať, resp. objasniť. 
 

 
 
Vo vstupnej obrazovke sa nachádzajú nasledujúce funkcie: 
1. Dávka – pole pre zadanie názvu dávky platieb 
2. Zobrazenie dávky platieb – vyvolá sa zobrazenie detailov dávky platieb 
3. Uzavretie – vykoná sa uzavretie dávky platieb 
4. Zobrazenie zoznamu všetkých platieb 
5. Zobrazenie zoznamu nezaúčtovaných platieb 
6. Prehľad úloh na pozadí, ktoré sa viažu ku danej dávke 
7. Účtovanie – vykoná sa zaúčtovanie dávky 
8. Dodatočné spracovanie –objasňovanie platieb z dávky 
 
 
 

2.3.2.1 Zobrazenie dávky platieb 
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Použitím tlačidla - Zobrazenie systém zobrazí detail dávky platieb. Tento krok nie je nevyhnutný 
pre zaúčtovanie dávky platieb, ide len o informačné zobrazenie.  
 
Po otvorení tohto zobrazenia je nutné vybrať do políčka Štruktúra riadka hodnotu SAP, inak systém z 
tohto zobrazenia používateľovi nedovolí odísť z obrazovky. 

 
 

Pri zobrazení dávky platieb systém najskôr ukáže detail hlavičky dávky platieb. Tu sú okrem iného 

uvedené nasledovné dôležité údaje: 

1. Hľadaný pojem – technický popis dávky, za údajom KUKEY je krátky kľúč výpisu, z ktorého bola 

dávka založená 

2. Doplnková informácia – doplnková textová informácia o dávke, o jej pôvode 

3. Položky – celkový počet položiek v dávke platieb 

4. Súčet Má dať – celková suma platieb v dávke 

5. Dátum dokladu - dátum výpisu 

6. Dátum účtovania - dátum výpisu 

7. Mena – mena dávky 

8. Bankový zúčtovací účet – účet HK ktorý bude použitý na strane MD v účtovaní jednotlivých platieb 

9. Štruktúra riadka – tu je potrebné vybrať si z matchcodu alebo zadať hodnotu SAP, tlačidlom 

 je možné toto nastavenie zapamätať pre daného používateľa.  

 

Použitím tlačidla   je možné zobraziť jednotlivé platby dávky. Koľko platieb dávka obsahuje 

toľko riadkov sa v tabuľke zobrazí.   
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V hornej časti obrazovky sú sumárne údaje za dávku, v jednotlivých riadkoch sú vybrané údaje 

jednotlivých platieb. Pre zobrazenie detailu platby je potrebné vykonať dvojklik kdekoľvek na 

konkrétny riadok v ktorom je daná platba alebo po kliknutí na riadok použiť tlačidlo . 
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Detaily platby sú zobrazené v záložkách – dáta platby, výbery, účel platby a účtovné dáta. 

V políčku text použitia je možné nájsť platobné symboly danej platby.  

V oblasti údaje pre účtovanie je políčko Na objasnenie, ak je toto políčko prázdne platba bola 

priradená k dokladu. Ak je zaškrtnuté je túto platbu nutné dodatočne objasniť.  

2.3.2.2 Zobrazenie zoznamu platieb 

Pre zobrazenie zoznamu platieb použite tlačidlo  (nachádza sa na prvej obrazovke po 
použití transakcie FP05). Tento krok nie je nevyhnutný pre zaúčtovanie dávky platieb, ide len 
o informačné zobrazenie. 

 
 

Systém zobrazí zoznam všetkých platieb v dávke. Tento zoznam zobrazuje pôvodné dáta platieb, 

nezobrazuje históriu spracovania (teda objasňovania) jednotlivých platieb. Keďže je tento zoznam 

realizovaný ako zoznam ALV, je možné využiť všetky dostupné nástroje ako je triedenie, filtrovanie, 

výber stĺpcov, a iné. V tomto zozname je možné vidieť ktoré platby je nutné dodatočne objasniť, 

v stĺpci označenom „Na objasnenie“ sú platby pre dodatočné objasnenie označené fajočkou.  

 
V nasledovnom príklade je vidieť ako vyzerajú platby ktoré boli pri založení dávky automaticky 

spárované s pohľadávkami v FI-CA. 

 
 

Je doplnené číslo dokladu, na ktorý sa platba naparovala a v stĺpci s označením „Na objasnenie“ je 

políčko prázdne. Prázdne políčko je príznak že platba sa sparovala s dokladom, nie je nutné jej 

dodatočné objasnenie. 

 
Tabuľku v rovnakom tvare systém zobrazuje aj zoznam nezaúčtovaných platieb, ktoré je možné 

zobraziť tlačidlom . Tento zoznam je možné zobraziť len v prípade neúplne 

zaúčtovaných dávok platieb. Ak je dávka zaúčtovaná celá zobrazí sa v informačnom riadku 

upozornenie: 

 
 

Z tohto zoznamu je možné dvojklikom na riadok v ktorom je daná platba, alebo jedným kliknutím 

a následne použitím tlačidla  zobraziť detaily platby. Otvorí sa rovnaký detail platby, ktorý 
je popísaný v predchádzajúcej kapitole.  

2.3.2.3  Uzavretie dávky platby 
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Pre uzavretie dávky platieb použijete tlačidlo  (nachádza sa na prvej obrazovke po 
použití transakcie FP05). 
 

Pokyn na uzavretie dávky platieb je nevyhnutný krok, ktorý musí predchádzať jej zaúčtovaniu. 
Po uzavretí dávky platieb už nie je možné dávku a platby v nej ďalej meniť, ani vymazať. Po použití 
tlačidla na uzavretie dávky sa zobrazí okno pre potvrdenie uzavretia dávky, kde je potrebné vybrať 
možnosť ÁNO: 

 
 

Po uzavretí sa zmení status: 

 

 

2.3.2.4 Vymazanie nezaúčtovanej dávky  

 
Ak bola založená dávka platieb ktorá založená byť nemala, prípadne bola založená nesprávne je 

možné ju vymazať.  
 
Pozor, vymazať je možné len dávky ktoré ešte neboli zaúčtované, teda pre nich nebolo použité 

tlačidlo .  
 
Vymazanie dávky je teda možné pri nasledujúcich dvoch statusoch: 

1. Platby môžu byť ešte pripojené 
2. Platby už nemôžu byť pripojené alebo vymazané 

2.3.2.4.1 Vymazanie otvorenej dávky 

Status otvorenej dávky je nasledovný: 

 
 

V hodnom menu vyberiem možnosť „Dávka platieb“ a následne „Výmaz“. 
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Systém zobrazí kontrolné okno pre definitívne potvrdenie výmazu dávky, kde potrebné kliknúť ÁNO. 

  
 
Dávka sa vymaže ako by nikdy nebola založená. 

2.3.2.4.2 Vymazanie uzavretej dávky 

Status uzatvorenej dávky je nasledovný: 

 
 

Ak je dávka uzatvorená, je nutnú ju najprv otvoriť. V hornom menu vyberiem možnosť „Dávka 
platieb“ a následne „Otvorenie“. 

 
 

Po otvorení je postup rovnaký pri výmaze otvorenej dávky platieb, popísanom v kapitole vyššie. 
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Poznámka: Otvorenie dávky, je možné použiť aj na jej doplnenie. Ak napríklad používateľ zistí, že pri 
rozpise platieb bola spravená chyba. Ak teda dávka nie je zaúčtovaná, je možné ju otvoriť a opraviť. 

 

2.3.2.5 Účtovanie dávky 

Pre zaúčtovanie dávky platieb použite tlačidlo  (nachádza sa na prvej obrazovke po 

použití transakcie FP05). 

 

Pri pokyne na zaúčtovanie dávky sa zobrazí dialógové okno, v ktorom používateľ rozhodne 

o spôsobe vykonania zaúčtovania: 

 
 
K dispozícii sú nasledovné možnosť: 

1. Priame spustenie – systém vykoná zaúčtovanie dávky okamžite na popredí – toto je 

preferovaná voľba 

2. Ihneď spustiť na pozadí – systém vykoná zaúčtovanie ako úlohu na pozadí bez odkladu 

3. Na pozadí v termíne – systém vykoná zaúčtovanie ako úlohu na pozadí v stanovenom 

termíne (termín sa definuje v políčkach dátum a čas) 

Po spustení priameho účtovania sa zobrazí nasledovná informácia: 

 
 

Status sa zmení nasledovne: 
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Status informuje, že v dávke je minimálne jedna platba ktorú je nutné dodatočne spracovať. 

2.3.2.6 Zobrazenie detailov platby po zaúčtovaní 

Po zaúčtovaní dávky platieb otvorím zoznam platieb cez tlačidlo . Dvojklikom na riadok 

s vybranou platbou sa otvorí jej detail.  

 

V zobrazenom detaile sa nachádza pole Číslo dokladu. Po dvojkliku na toto číslo, alebo použitím 

tlačidla  sa otvorí prehľad tohto dokladu: 
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V tomto prehľade je vidieť, na ktoré účty hlavnej knihy bola platba preúčtovaná. V tomto 

konkrétnom prípade sa platba zaúčtovala na mylné platby, pretože nebol nájdený predpis pri 

zaúčtovaní dávky platieb. Je nutné dodatočné objasnenie.  

Pomocou tlačidla  je možné zobraziť hlavičku dokladu. 

 

V tejto hlavičke dokladu sa nachádza aj kľúč odsúhlasenia. Týmto kľúčom sa prenášajú účtovania 

FICA na hlavnú knihu do FI.  

Ak sa platba pri zaúčtovaní dávky priamo napárovala na predpis bude doklad objasnenia 

vyzerať nasledovne: 
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V hornej časti je tlačidlo . Týmto sa zobrazí predpis ktorý bol vyrovnaný platbou, 

pri jej napárovaní.  

 

Dvojklikom na riadok sa zobrazí doklad tohto predpisu: 
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V záložke zákaznícke polia je možné zistiť na aký variabilný symbol bola platba napárovaná. Na 

tejto záložke sa nachádzajú aj ďalšie zákaznícke polia tiež sekcia určená pre údaje Súdneho 

manažmentu, ktorý využíva MS SR. 



 

 
 

   

 
CES_M23_Používateľská príručka V1.51 Strana 39 z 198 

 

 

Z týchto obrazoviek je potrebné sa vrátiť opakovaným použitím zelenej šípky  v hornom 

menu. 

V detaile platby, ktorá bola zobrazená dvojklikom na platbu v zozname platieb, je aj tlačidlo 

ktorým je možné otvoriť priamo objasňovanie tejto platby.  
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Samotné spôsoby ktorými je možné platbu objasniť sú popísané v nasledujúcich kapitolách.  

2.3.2.7 Dodatočné spracovanie 

Funkcia dodatočné spracovanie sa vyvolá použitím tlačidla  (nachádza sa na 

prvej obrazovke po použití transakcie FP05). 

 

Táto funkcia vyvolá objasňovanie platieb z dávky. Ak nie je v dávke čo objasňovať, systém nezobrazí 

žiadne záznamy na objasnenie. Ak je v dávke čo objasňovať, systém zobrazí nasledovný zoznam platieb 

na objasnenie: 

 

 

Zoznam je vo formáte ALV, preto je možné využiť dostupné funkcie ako je triedenie, sumarizácia, 

filtrovanie, výber stĺpcov, uloženie variantu pre používateľa. Stĺpcov v zobrazenej tabuľke je viacero, 

preto je potrebné použiť posuvnú lištu na spodku okna. 

 

Dôležitý je prvý stĺpec, ktorý graficky znázorňuje status spracovania danej platby v objasnení. 

Statusy môžu byť označené nasledovne: 

  Prípad na objasnenie vo vlastnom spracovaní (mnou blokovaný) – znamená že túto platbu 

som otvorila na objasnenie, ale jej objasňovanie som nedokončila. V tomto prípade sa 

k objasňovaniu danej platby viem vrátiť len ja, pre iného užívateľa je jej objasňovanie 

zablokované. Ak chcem platbu uvoľniť pre spracovanie inému užívateľovi, označím riadok 

s platbou (kliknutím na štvorec na začiatku riadka ) a použijem tlačidlo  (v hornom 

menu). Ak príznak zo stĺpca status zmizol platba je prístupná pre spracovanie aj inému 

užívateľovi. 
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  Prípad na objasnenie spracováva iný užívateľ – znamená že túto platbu objasňuje iný užívateľ. 

Kým tento užívateľ platbu neodblokuje podľa postupu v prechádzajúcom bode, k jej 

objasňovaniu nemám prístup. 

  Prípad na objasnenie vybavený – platba je kompletne objasnená 

 Prípad na objasnenie voľný (nezablokovaný) – voľné počiatočné políčko znamená, že 

s položkou ešte nikto nepracoval. (viď príklad na obrázku) 

 
 

Ak používateľ nechce  pokračovať v objasnení prípadu, ktorý začal objasňovať, musí prípad uvoľniť 

použitím tlačidla pre odblokovanie .  

Vstúpiť do objasnenia konkrétnej platby je možné dvojklikom na riadok zoznamu alebo 

označením riadka na jeho začiatku a následným stlačením tlačidla . 
 

Pri prvom spustení objasnenia pre daného používateľa sa objaví dialógové okno pre zadanie 

parametrov pre nastavenia objasňovacej transakcie. Parametre treba nastaviť podľa nasledovného 

vzoru a potvrdiť ENTEROM alebo zelenou fajočkou.  
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Po dvojkliku na platbu alebo použitím tlačidla  sa zobrazí konkrétna položka pre 
objasnenie. 
 

Nastavenie podľa tejto predlohy 
je jednorazové. Toto okno pre 
nastavenie sa zobrazí len pri 
prvom spustení objasňovania. 
 
Ak ho chcete zobraziť opätovne 
a skontrolovať správnosť 

nastavení použite tlačidlo , 
ktoré sa nachádza na ľavej strane 
tabuľky výberu. 
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Okno je rozdelené na viaceré sekcie: 

- V sekcii Platba k objasneniu sú uvedené všetky dostupné údaje o došlej platbe.  

- V sekcii Návrh výberu sú zadané navrhované typy výberu a hodnoty výberu, teda obchodný 

partner, zmluvný účet, zmluvný objekt alebo doklad FI-CA, na ktorý by sa malo zaúčtovanie 

vykonať (zo stĺpca doplnkové údaje je nutné vymazať všetko čo sa tu nachádza). Doplníme 

správneho obchodného partnera (vyhľadanie obchodného partnera je popísané v 

nasledujúcej podkapitole) 

- V sekcii Obchodný partner sú základné údaje o obchodnom partnerovi, ktorý je zadaný 

v návrhu výberu.  

 

Samotné objasnenie je možné vykonať viacerými spôsobmi, ktoré sú popísané v jednotlivých 

podkapitolách. 

 

2.3.2.7.1 Vyhľadanie obchodného partnera pre spárovanie platby 
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Pri objasňovaní nespárovanej platby je potrebné vybrať obchodného partnera, na ktorého 

pohľadávku sa má platba napárovať.  
 
V okne pre objasňovanie platby v sekcii Návrh výberu je stĺpec obchodný partner: 

 

Cez tlačidlo  matchcodu sa otvorí okno pre vyhľadávanie: 

 
 

Obchodného partnera je možné vyhľadať prostredníctvom rôznych atribútov, ktoré sa nachádzajú 

v záložkách na vrchu okna. Medzi týmito záložkami je možné sa presúvať tlačidlami  (v pravom 

hornom rohu okna). Použitím tlačidla  sa otvorí paleta všetkých záložiek. 
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Guličkou na začiatku názvu záložky je označená momentálne zobrazená záložka. Kliknutím na 

ktorýkoľvek názov sa otvorí daná záložka. Najčastejšie používanou bude pravdepodobne záložka 
vyhľadanie obchodného partnera podľa variabilného symbolu. Vyberiem preto záložku Obchodný 
parter podľa VS (posledná z palety). 
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Pre hľadanie je možné použiť hviezdičkovú konvenciu.  

Zadané hľadané hodnoty sa potvrdia tlačidlom .  

 
 

Systém zobrazí všetky hodnoty, ktoré spĺňajú zadané filtračné atribúty.  
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V stĺpcoch sú uvedené všetky informácie k danej pohľadávke obchodného partnera. Kliknutím na 
názov stĺpca je možné hodnoty zoradiť od najmenšej po najväčšiu. Opätovným kliknutím sa zoradenie 
otočí.  
 
Dvojklikom na riadok v ktorom sa nachádza hľadaný obchodný partner sa vyberie a jeho číslo sa 
automaticky doplní do stĺpca obchodný partner v sekcii návrh výberu. 

 
 

Potvrdením tlačidlom ENTER sa do sekcie Obchodný partner doplnia údaje daného obchodného 
partnera: 

 
 

2.3.2.7.2 Vykonanie objasnenia – účtovanie v dialógu 

 

Pre tento typ objasnenia sa použije tlačidlo . 

Pri tomto spôsobe objasnenia systém zobrazí všetky otvorené položky ktoré zodpovedajú zadaniam 

v návrhu výberu a umožní manuálne vyberať ktoré položky budú vyrovnané došlou platbou. 

Pre jednotlivé otvorené položky je možné zobraziť detail dvojklikom na číslo dokladu. 
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V sekcii Status spracovania systém zobrazuje sumu platby (označené ako zadaná čiastka), text 

použitia platby (vyplnené sú platobné symboly) a sumu vybraných pohľadávok na vyrovnanie 

(označené ako priradené). Ak je semafor červený, suma vybraných pohľadávok je odlišná ako suma 

platby a vyrovnanie nie je možné. 
 

Je nutné dvojklikom v stĺpci „Čiastka brutto“ vybrať položku, ktorú je potrebné vyrovnať. Je možné 

postupne vybrať aj viacero položiek. Zároveň s výberom sa mení v sekcii status spracovania aj suma 

vybraných pohľadávok (označené ako priradené). V momente kedy bude suma platby a suma 

vybraných pohľadávok rovnaká, semafor zmení farbu na zelenú.  
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Následne je možné doklad zaúčtovať kliknutím na ikonu  - Účtovanie. 
 
Obrazovka sa automaticky vráti do zoznamu platieb pre objasnenie a v informačnom riadku naspodku 
okna sa zobrazí upozornenie o zaúčtovaní dokladu: 

 
 
Status platby (prvý stĺpec v tabuľke) sa zmení na vybavené: 

 
 
Pozor: Ak vyjdem z tohto okna, teda sa vrátim do základnej obrazovky pre transakciu FP05 a opäť 
otvorím dodatočné spracovanie, platba so statusom vybavené už v tomto zozname nebude. Práca 
s ňou je možná už jedine cez zobrazenie zoznamu platieb v základnej obrazovke transakcie FP05. 

2.3.2.7.3 Vykonanie objasnenia - účtovanie s návrhom 

 

Spustenie účtovania s návrhom sa vykoná stlačením tlačidla  . 

 

Pri tomto spôsobe objasnenia postupuje používateľ rovnako ako pri účtovaní v dialógu, s tým 

rozdielom že systém ponúkne návrh vyrovnania na základe algoritmov definovaných pre párovanie 

došlých platieb na pohľadávky. 

Pre jednotlivé otvorené položky je možné zobraziť detail dvojklikom na číslo dokladu. 
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Suma vybraných pohľadávok je vyplnená, systém navrhol pohľadávku pre vyrovnanie.  
 

V prípade správneho návrhu je možné doklad zaúčtovať kliknutím na ikonu  - Účtovanie. 

 

Obrazovka sa automaticky vráti do zoznamu platieb pre objasnenie a v informačnom riadku naspodku 
okna sa zobrazí upozornenie o zaúčtovaní dokladu: 

 
 
Status platby (prvý stĺpec v tabuľke) sa zmení na vybavené: 

 
 

Pozor: Ak vyjdem z tohto okna, teda sa vrátim do základnej obrazovky pre transakciu FP05 a opäť 
otvorím dodatočné spracovanie, platba so statusom vybavené už v tomto zozname nebude. Práca 
s ňou je možná už jedine cez zobrazenie zoznamu platieb v základnej obrazovke transakcie FP05. 

2.3.2.7.4 Vykonanie objasnenia – zaúčtovanie na účet 

 
Pri tomto spôsobe systém zaúčtuje platbu na saldo konto vybraného obchodného partnera ako 

akontáciu, teda ako platbu bez predpisu. Pozor, akontovať je možné iba kreditné platby. 

 

Je potrebné mať zadaného obchodného partnera, na ktorého účet je potrebné preplatok 

zaúčtovať. 
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Pre vykonanie zaúčtovania na účet je potrebné v obrazovke pre dodatočné spracovanie platby 

zaškrtnúť políčko „Zaúčt. na účet“: 

 
  - nachádza sa na spodku okna v sekcii Osobitné použitie  

 

Po zaškrtnutí políčka je potrebné použiť tlačidlo .  V informačnom riadku naspodku okna sa 
zobrazí upozornenie o zaúčtovaní dokladu: 

 

2.3.2.7.5 Vykonanie objasnenia – preúčtovanie na 

 
Pri tomto spôsobe objasnenia sa platba z objasnenia preúčtuje na definovaný účet HK bez 

akejkoľvek väzby na saldo konto obchodného partnera.  

 

Pre vykonanie tejto funkcie je potrebné vybrať kľúč pre preúčtovanie na (v sekcii osobitné 

použitie na spodku okna): 

 
 

Je ho možné zadať priamo, alebo vybrať z matchcodu: 

   

Po výbere účtu na ktorý sa má platba preúčtovať použite tlačidlo  a platba sa automaticky 

preúčtuje na vybraný účet. 

 
 

Aké účty, resp. firemné 

banky systém ponúkne je 

závisle od účtovného 

okruhu. 
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Týmto spôsobom je možné spracovať platby, ktoré do modulu FI-CA nepatria a je nutné ich 

vrátiť na spracovanie do modulu FI. 

Obrazovka sa automaticky vráti do zoznamu platieb pre objasnenie a v informačnom riadku 
naspodku okna sa zobrazí upozornenie o zaúčtovaní dokladu: 

 
 

Pozor: Ak vyjdem z tohto okna, teda sa vrátim do základnej obrazovky pre transakciu FP05 a opäť 
otvorím dodatočné spracovanie, platba so statusom vybavené už v tomto zozname nebude. Práca 
s ňou je možná už jedine cez zobrazenie zoznamu platieb v základnej obrazovke transakcie FP05. 

2.3.2.7.6 Vykonanie objasnenia – čiastočné objasnenie 

 
Všetky vyššie uvedené spôsoby objasnenia je možné vykonať s danou platbou čiastočne, teda 

s jej časťou.  

Pre vykonanie čiastočného objasnenia platby je potrebné stlačiť tlačidlo , ktorým 

sa doplní ďalšie políčko, do ktorého je možné napísať sumu ktorú chceme objasniť.  

 
Do sprístupneného políčka je potrebné zadať čiastočnú sumu pre objasnenie. Ďalej sa postupuje 

rovnako ako pri vyššie popísaných prípadoch objasnenia, ale objasňuje sa len uvedená suma. 

 

Čiastočné objasnenie je možné vykonať aj na pohľadávke. Napríklad ak príde jedna pohľadávka 

vo viacerých splátkach.  

Po vyhľadaní a zadaní správneho obchodného partnera, použijem tlačidlo . 

V zozname pohľadávok tohto partnera vyhľadám správny variabilný symbol.  

 

Ak je týchto pohľadávok veľa je možné ho vyhľadať nasledovne: 

- Kliknem kdekoľvek na stĺpec Var. Symbol (po kliknutí sa v políčku zobrazí kurzor) 

- Použijem tlačidlo lievik  (v spodnej lište tlačidiel) 

- Zadám hľadaný variabilný symbol do tohto okna a potvrdím zelenou fajočkou 
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Následne sa pohľadávka s hľadaným VS zobrazí ako prvá na vrchu zoznamu. 

Ak je isté, že platba patrí k príslušnej pohľadávke, je potrebné kliknúť dvakrát na čiastku brutto. Táto 

sa prenesie do stĺpca Vyrovnanie brutto. Keďže suma platby nie je rovnaká ako suma pohľadávky, 

semafor ostane svietiť na červeno.  
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Aby bolo možné platbu zaúčtovať, je potrebné dvakrát kliknúť na čiastku v stĺpci Vyrovnanie brutto. 

Čiastka sa upraví na požadovanú sumu podľa platby, na ktorú sa pohľadávka páruje. Prípadne je možné 

sumu ručne prepísať a potvrdiť ENTER.  

Suma sa zafarbí na červeno, to zmenená len to že je ste ju upravili. Ale semafor svieti na zeleno, 

teda je možné párovanie zaúčtovať cez ikonu  - Účtovanie.  
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2.3.2.8 Anulácia priradenej platby 

V prípade že sa po priradení platby k pohľadávke zistilo, že priradenie je nesprávne, je možné 
vykonať anulovanie priradenia.  

V základnej obrazovke transakcie FP05 je potrebné otvoriť zoznam platieb prostredníctvom tlačidla 

. A dvojklikom otvoriť detail platby, ktorú je potrebné anulovať. 
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Dvojklikom na číslo dokladu, resp. použitím tlačidla  je možné zobraziť detail 

tohto dokladu. Z tohto detailu sa návrat vykoná zelenou šípkou . 

 

Použitím tlačidla  sa otvorí obrazovka pre anulovanie danej platby: 
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V políčku číslo dokladu je uvedený doklad, ktorý je potrebné stornovať.  

Pole dátum storna ostáva prázdny, systém ho automaticky doplní zo stornovaného dokladu. 

Ostatné polia sa nemenia, sú prednastavené. 

 

Tlačidlom  je možné zobraziť detail pohľadávky, ku ktorej bola priradená platba, 

ktorá sa anuluje. 

 
 

Z tohto detailu sa návrat vykoná zelenou šípkou . 

Pre anulovanie dokladu je potrebné kliknúť na ikonu  - Účtovanie, doklad sa automaticky anuluje 

a systém sa vráti do zobrazenia detailu platby: 
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V tomto detaile je opäť zaškrtnuté políčko Na objasnenie, čo používateľa informuje že platba má 

byť opäť dodatočne objasnená.  

 

V záložke Objasn. účtovania je vidieť že doklad bol anulovaný: 

 

Všade je možné dvojklikom na číslo dokladu zobraziť jeho detail. 

 

Po anulovaní platby je možné jej opätovné spárovanie buď priamo v jej detaile prostredníctvom 

tlačidla  alebo v základnej obrazovke transakcie FP05 tlačidlom 

. 

2.3.2.9 Záver zaúčtovania dávky platieb 
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Po objasnení a zaúčtovaní všetkých platieb v konkrétnej dávke platieb sa vo vstupnej obrazovke 
zmení status nasledovne: 

 
 

2.3.3 Dodatočné spracovanie dávok do FI-CA  

Pre dodatočné spracovanie dávok FI-CA slúži transakcia ZVYPISFICA. 
 
Transakcia má dve funkcie: 

1. Dodatočné zapísanie položky bankového výpisu do dávky platieb FI-CA, ak sa do dávky platieb 
nezapísala automaticky v transakcii FPB7 (kap. 2.3.1.).  

a. V transakcii ZVYPIFICA je možné položku identifikovanú externou operáciou napríklad 
+PRIJEM_FI, -PLATBA_FI, ktorá sa v transakcii FPB7 nezapísala do dávky platieb, 
dodatočne pripojiť do existujúcej dávky prípadne, ak je dávka už zaúčtovaná alebo 
uzavretá, založiť položku do novej dávky. 

2. Automatické založenie hlavičky dávky platieb, pre sumárne položky výpisu z účtu napr. platby 
od Slovenskej pošty. 

a. Transakcia pre položku identifikovanú externou operáciou +PPPU, alebo aj iné ak 
používateľ identifikuje položku ako sumárnu, založí automaticky novú dávku platieb s 
jedinečným identifikátorom, do ktorej používateľ následne položky doplní manuálne 
v transakcii FP05.  

b. Transakcia tak nahrádza prvý krok kapitoly 2.3.1., kde sa vytvára manuálne názov 
dávky platieb a zapisujú jej riadiace atribúty. Položky identifikované na výpise s 
externou operáciou PRIJEM_PPNAU sa zapisujú do dávky, ktorej názov má koncovkou 
„Ux“ (napr. 2610516037U1). Debetné sumárne platby pošty za úhrady poukážkou 
typu E, identifikované na položke výpisu ako PLATBA_PPNAV, majú koncovku názvu 
dávky „Vx“ (napr. 2610516037V1). Všetky ostatné platby majú štandardnú koncovku 
„Dx“ (napr. 2610116140D1). 

 
Doplnkovou aktívnou funkciou transakcie je možnosť zmeny variabilného symbolu položky dávky 
platieb. 
 
Po spustení transakcie sa otvorí nasledujúca obrazovka: 



 

 
 

   

 
CES_M23_Používateľská príručka V1.51 Strana 60 z 198 

 

 
 

Jednotlivé polia slúžia pre vyhľadanie položiek bankových výpisov. Žiadne z uvedených polí nie je 
povinné, slúžia pre definovanie výberových kritérií. Polia sú rozdelené do troch sekcií: 

1. Základný výber 

Pole Popis 

Účtovný okruh 
Je potrebné zadať ako výberové kritérium. Ak má používateľ vyplnený 
účtovný okruh na kmeňom zázname používateľa, systém ho vyplní 
automaticky. Systém vyberie položky pre daný účtovný okruh. 

Dátum načítania Dátum fyzického načítania bankového výpisu do systému (v transakcii FF_5 
resp. nočného programu ASV). 

Externá operácia 

Definuje o akú operáciu ide napr. +DAVKAFICA, PRIJEM_PPNAU, lokálne 
prevody a pod., na základe platobných symbolov na položke bankového 
výpisu. Ak je potrebné vyhľadať len platby PPPU, zadáva sa do tohto poľa 
text v nasledujúcom tvare PRIJEM_PPNAU. 

 
2. Hlavička výpisu - ide o údaje z hlavičky bankového výpisu, ktoré slúžia ako výberové kritéria. 

Pole Popis 

Krátky kľúč Ide o číslo, ktoré sa vygeneruje pri založení bankového výpisu do systému.  

Firemná banka 
Reprezentuje bankový účet organizácie. Ak používateľ chce využiť toto 
výberové kritérium je potrebné vybrať z ponuky z matchcode. 
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Pole Popis 

Dátum výpisu Dátum bankového výpisu 

Číslo výpisu Číslo bankového výpisu 

IBAN IBAN účtu, ku ktorého je hľadaný bankový výpis. 

Účet HK Účet hlavnej knihy, ktorý ja viazaný k bankovému účtu. 

Načítal Do poľa načítal je možné zadať užívateľa, ktorý výpis do systému načítal. 

Čas načítania Čas načítania bankového výpisu do systému. 

 
3. Položka výpisu - ide o údaje o konkrétnej položke z výpisu  . 

Pole Popis 

Variabilný symbol Variabilný symbol platby v dávke. 

Čís.jednotl.položky 
vo výpise 

Číslo jednotlivej položky v bankovom výpise. 

Dátum účtovania Dátum účtovania bankového výpisu. 

Dátum valuty Dátum pripísania prostriedkov na účet organizácie. 

Číslo účtovného 
dokladu FI 

Číslo účtovného dokladu FI, ktorým bol zaúčtovaný bankový výpis. 

Fiškálny rok Fiškálny rok hľadaného dávky platieb. 

Kľúč meny účtu Označenie meny. 

 
Ak ostanú všetky polia prázdne zobrazia sa všetky položky, všetkých bankových výpisov, pre 

účtovný okruh a firemné banky, na ktoré má používateľ oprávnenia pričom je aktívne obmedzenie je 
maximálne zobrazenie 5000 záznamov. 

Používateľ má možnosť využiť tlačidlá v hornej časti obrazovky  pre rýchle definovanie 
najčastejšie používaných dátumových vymedzení vychádzajúcich z režimu práce (denný režim 
pripájania výpisov, mesačný prehľad). 
 

Po zadaní hľadaných kritérií použite tlačidlo vykonania . Zobrazí sa nasledujúca tabuľka. 

 
 
V  riadkoch sú jednotlivé položky bankových výpisov. Tabuľka obsahuje nasledujúce stĺpce: 
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Pole Popis 

FI Status spracovania položky v module FI (legenda, popísané nižšie) 

FICA Status spracovania položky v module FI-CA (legenda, popísané nižšie) 

ÚčOkr Účtovný okruh - ak má používateľ vyplnený účtovný okruh na kmeňom 
zázname používateľa, systém ho vyplní automaticky. 

FirBanka Firemná banka bankového výpisu 

Kr.kľúč Krátky kľúč bankového výpisu 

ČVyp Číslo bankového výpisu 

Dátum výpisu Dátum daného bankového výpisu 

ČJZaz Číslo jednotlivého záznamu - ide o poradové číslo položky v bankovom 
výpise 

MÚ Mena účtu 

Zn Znamienko pre sumu, či ide o kredit alebo debet (C – kredit, D – debet) 

Čiastka Čiastka položky bank. výpisu 

Var.symbol Variabilný symbol - ide o variabilný symbol položky z bankového výpisu 

Externá operácia Označuje o akú platobnú operáciu ide 

Číslo dokladu Číslo FI dokladu zaúčtovania položky výpisu do hlavnej knihy 

Obchodný 
partner 

Obchodný partner pre danú položku z výpisu z účtu 

Refer. banka Referenčné číslo banky - dentifikačné platobné údaje položky KS, SS a VS v 
štruktúrovanej forme, ak boli poskytnuté bankou 

Správa pre 
prijímateľa 

 

Dávka Ak je položka založená v dávke platieb, je tu uvedená daná dávka 

Položka Predstavuje poradie položky v dávke platieb 

VS dávky Variabilný symbol dávky - položky dávky (pri založení dávky identický s VS z 
bankového výpisu) 

DSP Dávka sumárnej položky - označuje, že dávka bola založená ako dávka pre 
sumárnu položku (označenie krížikom) 

Čiastka platby Predstavuje čiastku dávky platieb 

Dátum účtovania Dátum účtovania položky dávky platieb 

O Na objasnenie - označuje či položka je určená na dodatočné objasnenie v 
dávke platieb (označenie krížikom) 

Číslo dokladu 
Číslo dokladu, ktorým sa platba zaúčtovala na predpis partnera, ak bola 
objasnená priamo, prípadne ak spadla do dodatočného objasnenia ide o 
doklad účtovania na medziúčet 

Doklad 
objasnenia 

Číslo dokladu objasnenia, ktorým sa jednoznačne objasnila platba v 
zmluvnom kontokorentnom účte (FI-CA), ak nebola objasnená priamo, ale 
pri dodatočnom objasnení z medziúčtu. 
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Pole Popis 

BankZúčťÚč 

Bankový zúčtovací účet - ide o bankový zúčtovací účet FICA, na ktorý bola 
zaúčtovaná položka výpisu pri jeho načítaní, ak bola táto identifikovaná ako 
FICA relevantná. Každá firemná banka má svoj prislúchajúci FICA zúčtovací 
účet. (napr. P032 = 3792151004) 

PHK 

Položka preúčtovaná na hlavnú knihu - v tomto stĺpci je uvedené, či bola 

platba preúčtovaná z FICA do FI. Ak sa tu nachádza symbol   , znamená 
to že platba bola vrátená do FI na spracovanie pomocou funkcionality

  z detailu objasnenia dávky platieb. 

ÚčetPreúHK Ak bola platba preúčtovaná späť do FI na spracovanie, v tomto stĺpci je 
uvedený účet kam bola platba preúčtovaná. 

Zámok 
Označuje, či je daná položka blokovaná iným používateľom, ktorý ju 
spracováva. Blokovanie je z dôvodu, aby nebolo možné duplicitné 
spracovanie položiek dávky platieb. 

 
Uvedené stĺpce sa zobrazujú podľa prednastaveného layoutu, ktorý je možné zmeniť pomocou 

ikony . Používateľ si môže definovať vlastný layout a uložiť si ho. 
 

Jednotlivé riadky v zobrazenej tabuľke sú farebne rozlíšené (modré a žlté). Farebné rozlíšenie 
oddeľuje skupinu položiek pre jeden krátky kľúč. Pre každý ďalší krátky kľúč je stále zmenená farba 
riadkov. Viď obrázok: 

 
 

2.3.3.1 Legenda pre status položky 

V menu pre prácu so zobrazeným zoznamom položiek sa nachádza ikona . Jej použitím sa zobrazí 
legenda statusov. Tato legenda slúži pre určenie v akom stave sa nachádza konkrétna položka, teda čo 
znamenajú ikony v prvých dvoch stĺpcoch v zozname položiek. 
Umiestenie ikony je: 
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Legenda je rozdelená na tri časti. Definuje čo znamená status v prvom stĺpci zoznamu položiek, 
teda FI status. Ďalej definuje status v druhom stĺpci zoznamu položiek, teda FI-CA status, ktorý môže 
byť pre jednotlivú položku, alebo pre sumárnu položku. 
 
FI status: 

- Doklad nezaúčtovaný znamená že položka výpisu nebola ešte spracovaná v FI 

- Doklad zaúčtovaný znamená že položka výpisu už bola spracovaná v FI 

- Doklad stornovaný znamená že bol stornovaný doklad zaúčtovania bankového výpisu 
Ak bol zaúčtovaný nový doklad pre bankový výpis a bolo dodržané usmernenie pre naplnenie 
textu dokladu, preberie sa tento doklad. Status sa zmení na Doklad zaúčtovaný 

FICA status: 

- Položka sa nenachádza v dávke platieb znamená, že platba je identifikovaná, patrí do FICA, 
ale nebola zaradená do dávky platieb. Ak bola zaradená do manuálne vytvorenej dávky 
platieb, status ostane červený. Manuálne založené dávky nie sú prepojené na položky v tejto 
transakcii. 

- Položka sa nachádza v dávke platieb a je zaúčtovaná znamená, že položka výpisu bola 
zaúčtovaná v dávke platieb. Status je zelený ak bola platba napárovaná na predpis, zaúčtovaná 
na partnera, ale aj preúčtovaná späť do FI. 

- Položka sa nachádza v dávke platieb a je nezaúčtovaná znamená, že položka výpisu bola 
zaradená do dávky platieb, ale nebola ešte objasnená. Teda buď dávka ešte nebola 
zaúčtovaná, alebo je potrebné dodatočné objasnenie platby. 

2.3.3.2 Funkcie pre dodatočné spracovanie dávok FI-CA 

V hornej časti obrazovky sa nachádzajú nasledovné tlačidlá: 

 
Tlačidlá je možné použiť iba ak máme v zozname položiek označený práve jeden riadok. Ak je 
označených riadkov viac, používateľ je upozornený, aby vybral práve 1 riadok. 
 
Funkcia jednotlivých tlačidiel: 
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1.  - Tlačidlo zobrazí bankový výpis, na ktorom sa nachádza označená položka 
v zozname. Rovnaké okno sa zobrazí aj po použití dvojkliku na krátky kľúč v riadku vybranej 
položky (stĺpec je v zozname položiek farebne označený na ružovo. 
 

 
 

 - Tlačidlo zobrazí priamo položku výpisu v transakcii FEBAN, ktorá slúži 
ako štandardný prehľad pripojených výpisov a zároveň účtovanie dokladov BV (Bankový výpis) 

v module FI. Je potrebné kliknúť na tlačidlo .  
 

 
 
V prípade ak používateľ v transakcii FEBAN vykonal účtovanie, je potrebné pre zobrazenie 
realizovaných zmien (napr. zmena statusu položky, číslo FI dokladu) použiť tlačidlo 

. 
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2.  - Tlačidlo zobrazí položku výpisu z účtu. 

 
 

3.  - Tlačidlo zobrazí FI doklad zaúčtovania označenej položky. Rovnaké okno 
sa zobrazí aj po použití dvojkliku na číslo dokladu v riadku vybranej položky (stĺpec je 
v zozname položiek farebne označený na ružovo). 

 
Dvojklikom na položky dokladu je možné otvoriť ich detail. 
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4.  - Tlačidlo spustí transakciu FP05 (Spracovanie dávky platieb) pre dávku, ktorá 
obsahuje položku, ktorú bola označená v zozname položiek. Rovnaký výsledok bude mať aj 
použitie dvojkliku na číslo dávky v riadku vybranej položky (stĺpec je v zozname položiek 
farebne označený na ružovo).  
Zobrazovaná dávka sa automaticky otvára v novom okne. Ak užívateľ vykoná v dávke 
akúkoľvek zmenu (uzavrie ju, zaúčtuje, atď.) a následne chce transakciu ukončiť použitím 
tlačidla  zobrazí sa nasledujúce okno: 
 

 
 

Ak použije tlačidlo  na obrazovke sa zobrazí základné SAP menu 
a okno ostane otvorené. (Používateľ bude mať teda otvorené dve okná, v jednom pôvodný 
zoznam položiek bankových výpisov a druhé so základným menu).  
Odporúča sa preto zo zobrazeného okna vycúvať pomocou ikony  , ktorou sa toto okno 
zavrie a ostane otvorené len okno so zoznamom položiek.  

 
Po vykonaní účtovania, resp. dodatočného objasnenia v zobrazenej dávke a následne po 
vrátení sa do zoznamu položiek, pre zobrazenie realizovaných zmien v zozname realizované 

(napr. zmena statusu položky) je potrebné použiť tlačidlo . 

5.  - Tlačidlo zobrazí doklad, ktorým sa platba zaúčtovala na predpis partnera, 
ak bola objasnená priamo pri zaúčtovaní dávky platieb. Prípadne ak platba nebola pri 
zaúčtovaní dávky zaúčtovaná priamo na predpis, ale spadla do dodatočného objasnenia 
zobrazí sa doklad účtovania na medziúčet. Rovnaký výsledok bude mať aj použitie dvojkliku 
na číslo dokladu uvedeného v stĺpci číslo dokladu v riadku vybranej položky (stĺpec je 
v zozname položiek farebne označený na ružovo). 
 

6.  - Tlačidlo zobrazí doklad, ktorým sa jednoznačne objasnila platba 
v zmluvnom kontokorentnom účte (FI-CA) ak nebola objasnená priamo pri zaúčtovaní dávky 
platieb, ale pri dodatočnom objasnení z medziúčtu.   
Rovnaký výsledok bude mať aj použitie dvojkliku na číslo dokladu uvedeného v stĺpci dočasný 
doklad v riadku vybranej položky (stĺpec je v zozname položiek farebne označený na ružovo). 

 
Poznámka: Ak bolo účtovanie platby v dávke anulované, vznikol storno doklad. Vtedy je dokladov 
objasnenia viacero. V stĺpoch doklad účtovania a dočasný doklad sa v tomto prípade zobrazia 
hviezdičky. Po použití dvojkliku, prípadne tlačidiel na zobrazenie dokladov sa otvorí nasledovné 
okno: 
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Zobrazia sa doklady ako vznikali postupne. Vždy dvojklikom na každý z nich je možné doklad 
zobraziť.  

 

7.  - Tlačidlo spustí transakciu FP05 (Spracovanie dávky platieb) pre dávku, 
ktorá obsahuje označenú položku v zozname položiek alebo priamo v detaile položky odkiaľ je 
prístupné objasňovanie, anulácia priradenia platby. 

 
Rovnaký výsledok bude mať aj použitie dvojkliku na položku dávky v riadku vybranej položky 
(stĺpec je v zozname položiek farebne označený na ružovo). 

 
Po vykonaní účtovania, resp. dodatočného objasnenia v zobrazenej dávke a následne po 
vrátení sa do zoznamu položiek, je potrebné pre zobrazenie realizovaných zmien (napr. zmena 

statusu položky) j použiť tlačidlo . 

2.3.3.2.1 Zaradenie položky do dávky platieb 

Pre zaradenie položky do dávky platieb je určené tlačidlo , nachádza sa v hornom 
menu zoznamu.  
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Zo zoznamu položiek vyberte položku ktorú chcete zaradiť do dávky platieb. Je možné vybrať aj 
viacero položiek naraz. Viacero položiek je možné vybrať označeným viacerých riadkov. Riadky je 

možné označiť kliknutím na ich začiatok, na prázdny štvorček . Tlačidlom myši a ťahaním kurzora je 
možné označiť súvislú množinu riadkov. Označenie viacerých riadkov je možné aj držaním tlačidla Ctrl 
a klikaním na začiatky riadkov, takto je možné označiť nesúvisle vybrané riadky. 
 

Keď sú vybrané riadky označené následne je potrebné použiť tlačidlo  pre 
zaradenie do dávky. Systém sa opýta či si naozaj prajete pridať položku do dávky platieb. 

 
 
 

Po potvrdení sa zobrazí protokol s informáciou o priradení položiek k dávkam platieb, prípadne 
vytvorenie dávky platieb. 

 
 

Ak je položka už priradená v nejakej dávke platieb tak systém vypíše upozornenie, že položka už 
je zapísaná v dávke XXX a túto položku odignoruje.  

 
 

Ak položka nie je priradená v žiadnej dávke, tak systém skontroluje či nie je už založená dávka pre 
daný dátum bankového výpisu a danú banku. Ak je takáto dávka založená a je možné do nej pripojiť 
ešte položky, tak vybrané položky pripojí k tejto dávke. Ak taká dávka aj existuje, ale už je uzavretá, 
systém vytvorí pre vybrané položky novú dávku.  
 

Zobrazený protokol sa zatvára tlačidlom . Do stĺpca Dávka sa automaticky doplnilo číslo dávky, do 
ktorej bola položka priradená. Dvojklikom na číslo je možné pracovať s touto dávkou.  
 
Upozornenie pre modul FI: 

Položky, ktorých externá operácia je PRIJEM_FI alebo PLATBA_FI, resp. ktorákoľvek externá 
operácia, na základe ktorej sa pri účtovaní položky výpisu účtuje doklad HK ako banka (22xxxx) voči 
inému účtu ako bankovému zúčtovaciemu účtu FI-CA (99xxxxxxxx), je po zaradení do dávky platieb 
(zaradení do FI-CA) nutné preúčtovať v module FI na príslušný účet 99xxxxxxxx danej firemnej banky 
v transakcii FB05 alebo FB50 resp. ak položka ešte nebola zaúčtovaná vôbec tak priamo zaúčtovať 
v transakcii FEBAN.  
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2.3.3.2.2 Založenie dávky pre sumárnu položku 

Pre založenie dávky platieb pre sumárnu položku je určené tlačidlo  
nachádza sa v hornom menu zoznamu.  

 
 

V  zozname položiek je potrebné vybrať položku, ktorá je sumárna (napr. platby z poštovej banky  
PRIJEM_PPNAU). Je možné vybrať aj viacero takýchto položiek naraz. Viacero položiek je možné vybrať 
označeným viacerých riadkov. Riadky je možné označiť kliknutím na ich začiatok, na prázdny štvorček 

. Držaním ľavého tlačidla myši a ťahaním kurzora je možné označiť súvislú množinu riadkov. 
Prípadne použitím tlačidla Ctrl a klikaním na začiatky riadkov sa označia nesúvisle vybrané riadky. 
 

Následne používateľ použije tlačidlo  pre založenie dávky pre sumárnu 
položku. Systém sa opýta či si naozaj prajete založiť dávku pre sumárnu položku: 

 
Po potvrdení sa zobrazí protokol s informáciou o založení dávky pre sumárnu položku. 

 
 

Zobrazený protokol sa zavrie tlačidlom . Do stĺpca Dávka sa automaticky doplnilo číslo dávky 
do ktorej bola položka priradená. Dvojklikom na číslo je možné pracovať s touto dávkou.  
 
Systém založil novú dávku platieb s vyplnenými údajmi v hlavičke dávky. Jednotlivé platby sa do tejto 
dávky musia vyplniť manuálne z rozpisu platieb pošty. 

2.3.3.2.3 Zobrazenie protokolu spracovaných položiek 

Tlačidlom  je možné zobraziť zoznam položiek, ktoré boli zaradené do dávky platieb.  

 
 

Použitím tohto tlačidla sa zobrazí informácia o poslednej spracovanej úlohe. Ak používateľ 
klikne na pravú stranu tlačidla, kde sa nachádza malá šípka, otvorí sa možnosť zobraziť sumárny 
protokol všetkých spracovaných položiek. 
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Z protokolu je možné zistiť, aké dávky platieb boli doplnené, prípadne vytvorené. 
 

 
Tento protokol sa vymaže, pri každom opustení transakcie ZVYPISFICA. 

2.3.3.2.4 Zmena variabilného symbolu položky dávky 

Tlačidlom   je možné zmeniť variabilný symbol neobjasnenej platby zapísanej v dávke 
platieb aj keď je dávka položky už uzavretá a zaúčtovaná. Zmena VS platby v určitých prípadoch 
nahrádza dodatočne spracovanie neobjasnených platieb, pretože zmena VS umožní prípadnému 
automatizovanému nočnému procesu účtovania neobjasnených platieb nájsť správny predpis a po 
dodržaní ostatných pravidiel automatizovaného párovania (platba rovnaká ako výška otvorenej časti 
predpisu) danú platbu objasniť bez nutnosti dotačnej aktivity používateľa. 
 

Upozornenie: Funkcionalita je aktívna iba nad platbami, ktoré sú už fyzicky zapísané v dávke 
platieb (nie dávky sumárnej položky/pre platby od pošty/) avšak je jedno v akom stave sa aktuálne 
daná dávka nachádza. V opačnom prípade používateľ dostane upozornenie o neexistencii položky 

v dávke . 
 

Po stlačení tlačidla sa používateľovi zobrazí okno s jednoduchou identifikáciou zvolenej položky a 
možnosťou editovať variabilný symbol. 
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Zmenu variabilného symbolu používateľ uloží stlačením tlačidla  alebo odmietne stlačením 

tlačidla .  

V prípade, ak to status dávky umožňuje, je možné stlačením  spustiť pokus 
o párovanie danej položky dávky platieb na predpis. 

2.3.4 Zoznam všetkých platieb z dávok platieb 

V základnej obrazovke SAP je potrebné použiť v príkazovom riadku kód transakcie FPCPL. 

 
 
V tejto vstupnej obrazovke je v ľavej časti obrazovky zoznam dostupných polí, ktoré je možné 

použiť pre filtrovanie – vyhľadanie neobjasnených platieb. V pravej časti obrazovky sú polia, ktoré boli 
do filtra zaradené, zadaním hodnôt je možné obmedziť výber. 
 

Pri spustení transakcie je vždy predvolený filter pre zobrazenie maximálneho počtu platieb. Tento 
je možné dvojklikom v ľavej časti na položku „Max. počet nájd. obj. odstrániť. Ak následne používateľ 

použije tlačidlo vykonania  zobrazia sa úplne všetky neobjasnené platby. 
 
Pre filtrovanie zobrazovaného zoznamu je potrebné v ľavej časti pomocou tlačidla  otvoriť celý 
zoznam dostupných polí pre filtrovanie. 
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Ak je potrebné napríklad zobraziť platby účtovného okruhu, ktoré boli zaúčtované v mesiaci jún 
a sú účtované v eurách bude výber vyzerať nasledovne: 

 
 

Hodnoty pre filtrovanie je možné zadávať jednotlivo alebo v intervale od - do. Použitím tlačidla 

 je možné zadávať aj viacero nezávislých hodnôt, prípadne vylúčiť nejakú hodnotu.  

Následne zaradenie, respektíve 
vyradenie poľa do filtra sa vykoná 
dvojklikom na konkrétne pole 
v ľavej časti obrazovky. 
 
Polia, ktoré sú zaradené do filtra sú 
v tomto zozname označene 
zeleným podkladom. 
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Do riadkov je potrebné vymenovať jednotlivé hodnoty. Prípadne v záložke vylúčenie jednotlivých 
hodnôt, je možné vymenovať hodnoty, ktoré majú byť z filtrovania vylúčené. Výber sa potvrdí 

tlačidlom vykonania .  

Po stanovení požadovaných výberových kritérií je potrebné kliknúť na tlačidlo  - Vykonania 
a systém zobrazí zoznam všetkých neobjasnených platieb podľa zadaných výberových kritérií. 

 
V tomto zozname je možné použiť štandardné nástroje SAP, ako je napríklad triedenie podľa 

údajov v stĺpcoch, vyhľadávanie či tlačový výstup.  
 

Z tohto zoznamu je možné priamo otvoriť obrazovku pre objasňovanie vybranej platby. 

Označením riadka kliknutím na začiatok riadka a použitím tlačidla  alebo stačí použiť 
dvojklik na vybraný riadok s platbou. Následne sa otvorí okno pre objasňovanie platby, kde sa 
postupuje rovnako ako v kapitole 2.3.2.7. 

2.4 Spracovanie odoslaných platieb 

2.4.1 Spracovanie záväzkov  

Transakcia FPTCRPO slúži na spracovanie záväzkov obchodného partnera v systéme CES. 
Vyrovnanie záväzkov je možné niekoľkými spôsobmi, nasledujúca kapitola popisuje spôsob úhrady 
záväzku na účet obchodného partnera.  
 Po spustení transakcie je potrebné zadať číslo obchodného partnera a kliknúť tlačidlo ENTER. 
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Bod 1: Výberové kritérium pre generovanie zoznamu pohľadávok. Základné kritérium je číslo 

obchodného partnera. Je však možné aj číslo zmluvného účtu, či priamo číslo dokladu. 
Bod 2:   Výpis je možné spracovávať ako ALV zostavu 
Bod 3:   Vybrané položky pohľadávok podľa výberových kritérií. Dvojklikom na číslo dokladu je možné 

si zobraziť jeho detail. Dvojklikom na číslo obchodného partnera je možné si zobraziť detail 
obchod. Partnera. 

Bod 4:  Označením riadka a kliknutím na tlačidlo  sa používateľ dostane k spracovaniu 
záväzku. Rovnako obrazovka spracovania sa vyvolá aj dvojklikom na čiastku záväzku. 
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Pole Popis 

Dátum účtovania Dátum, ku ktorému sa zaúčtuje vyrovnanie záväzku 

Dát.dokladu Dátum dokladu vyrovnania záväzku 

Čiastka vyplatenia Keďže ide o vysporiadanie existujúceho záväzku systém automaticky čiastku 
naplní z predpisu. 

Spôsob platby 
V prípade SEPA platby sa vyberie hodnota U. 

V prípade NON SEPA platby sa vyberie hodnota Z. 

Partneri Automaticky prevzatý s predpisu záväzku, v relevantných prípadoch je 
možné ho zmeniť. 

Bankové spojenie Výber bankového spojenia partnera. 

Text Voľnotextové pole. Nie je potrebné ho mať vyplnené. 

 

Po vyplnení údajov je potrebné kliknúť na tlačidlo . 
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Následne je používateľ vrátený na úvodnú obrazovku a zobrazí sa mu informácia:  

 
  



 

 
 

   

 
CES_M23_Používateľská príručka V1.51 Strana 78 z 198 

 

2.4.2 Vytvorenie platobných príkazov  

Transakcia FPY1 slúži na vytvorenie platobných príkazov v systéme CES.  
Všetky uvedené polia nižšie majú charakter výberových kritérií, aby systém vedel identifikovať 
záväzky, ku ktorým je potrené vygenerovať platobné príkazy. 
 
Záložka Všeobecné časové rozlíšenia: 

 
 

Pole Popis 

Ident. dátumu 
Identifikačný dátum, nie je viazaný na účtovný ani systémový 
dátum. Slúži iba na identifikáciu chodu programu pri neskoršom 
použití. 

ID chodu 
Identifikácia chodu – identifikáciu chodu programu pri neskoršom 
použití. Odporúča sa použiť iniciály mena používateľa a poradové 
číslo chodu. 
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Obchodný partner 
Je možné priamo zadať číslo obchodného partnera alebo ho 
vyhľadať cez matcode. 

Zmluvný účet 
Je možné priamo zadať číslo zmluvného účtu alebo ho vyhľadať cez 
matcode. 

Účtovný okruh 
Je potrebné zadať ako výberové kritérium. Ak má používateľ 
vyplnený účtovný okruh na kmeňom zázname používateľa, systém 
ho vyplní automaticky. 

Splatnosť Dátum splatnosti platobného príkazu 

Spôsob platby 
V prípade SEPA platby sa vyberie hodnota U. 
V prípade NON SEPA platby sa vyberie hodnota Z. 

Dátum účtovania Dátum účtovania platobného príkazu 

Kľúč odsúhlasenia  Automaticky vygenerovaný systémom. 

Simulačný chod Zaškrtnutý. 

 
Záložka Výber banky: 

 
 

Pole Popis 

PlatiaciÚO 
Platiaci účtovný okruh – číslo účtovného okruhu, ktorý bude platiť 
vygenerovaný platobný príkaz 
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Spôs.plat. 
Spôsob platby: 
 V prípade SEPA platby sa vyberie hodnota U. 
V prípade NON SEPA platby sa vyberie hodnota Z. 

Mena Kód meny, v ktorej má byť vygenerovaný platobný príkaz 

FirBanka Firemná banka – kód banky, z ktorej bude platený platobný príkaz 

ID účtu Zhodné s kódom firemnej banky. 

Hierarchia Nie je potrebné vyplniť. 

 
Záložka Protokoly: 
Je potrebné prepnúť pole Trieda problému na Doplnkové informácie a následne chod platby uložiť 

kliknutím na ikonu - Uloženie. 
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Po uložení chodu programu sa používateľovi zobrazí informácia:  

 

Následne je potrebné kliknúť na tlačidlo  a na nasledujúcej obrazovke 
potvrdiť voľbu „ihneď spustiť na pozadí“. 
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Pre dokončenie spracovania je potrebné kliknúť na ikonu , ktorá aktualizuje status spracovania. 

 
 

Keď sa status zmení na Hotové, je potrebné skontrolovať aplikačný protokol, ktorý sa zobrazí 

použitím tlačidla . 
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V aplikačnom protokole je potrebné skontrolovať status a dvojklikom zobraziť správy v stĺpci Celkom. 

 
 
Po rozkliknutí si používateľ môže skontrolovať koľko predpisov záväzku systéme identifikoval pre 
vygenerovanie platobného príkazu.  

 
 

Ak je protokol v poriadku, je potrebné sa vrátiť na zelenou šípkou  opakovane späť až na hlavnú 
obrazovku: 

1. Odkliknúť simulačný chod 
2. Uložiť chod platby 
3. Znova naplánovať chod programu a okamžité spustenie 

 
Reálne spracovanie chodu programu vygeneruje platobný príkaz. 
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2.4.2.1 Blokovanie predpisu pre úhradu  

Ak výpis protokolu ukáže, že napriek tomu, že bola platba spracovaná, nie je čo zaplatiť z dôvodu 
výnimiek. V protokole sa takisto nachádza informácie, ktoré doklady môžu byť vyrovnané. Zároveň 
informuje, že „Položky blokované kľúčom blokovania D sa neuhradia“. 
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Ak je predpis naozaj potrebné uhradiť je nevyhnutné blokovanie na predmetnom doklade 
odstrániť. Číslo blokovaného dokladu je možné dohľadať aj v Spracovaní chodu programu a to 
nasledovne: 

 

 
 

Po kliknutí systém zobrazí novú obrazovku, kde stačí kliknúť len na ikonu - Vykonanie. 
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Systém zobrazí výpis zoznamu platieb, na ktorom je uvedená aj platba, ktorá je označená 
dôvodom blokovania.   

 
 

Dvojklikom na číslo dokladu je možné sa dostať do zobrazenia dokladu (FPE3), kde v menu Doklad 
 Zobrazenie – zmena, sa používateľ dostane do zmeny predmetného dokladu.  
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Následne na záložke „DátaPlatb“ je potrebné odstrániť dôvod blokovania jeho zmazaním 

a uložením dokladu. 
 

 
 

Po uložení zmeny dokladu, systém zobrazí opäť predchádzajúcu obrazovka s informáciou, že 
doklad bol zmenený 
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Použitím ikony - Späť je potrebné sa vrátiť na pôvodnú obrazovku, skontrolovať simulačný chod, či 
prejde v poriadku a následne spustiť reálny chod platieb podľa kapitoly 2.4.2. 

2.4.3 Zobrazenie platobných príkazov  

Vzniknutý platobný príkaz je možné si zobraziť v transakcii FPOR3. 

 
 Na vstupnej obrazovke je potrebné zadať číslo platobného príkazu alebo ho vyhľadať cez 
matchcode. Keď je číslo platobného príkazu vyplnené stačí kliknúť ENTER a systém zobrazí údaje 
platobného príkazu. 
 
Záložka Účtovné dáta 
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Pole Popis 

Status Status platobného príkazu môže byť: otvorené, vykonané, stornované 

Účtovné 
dáta 

Čiastka netto, dátum splatnosti, dátum valuty a dáta chodu plat. príkazu sú automaticky prevzaté 
z chodu plat. príkazu 

Položky 

Kliknutím na tlačidlo sa zobrazia položky platobného príkazu.  

 

Dvojklikom na položku (riadok) sa zobrazí jej detail dokladu. 
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Záložka Bankové dáta 

 
 
Všetky zobrazené údaje sú prevzaté z platobného príkazu a nie je možné ich meniť. 
 

2.4.4 Storno platobných príkazov  

V prípade nesprávne založeného platobného príkazu je možné ho stornovať. Storno sa realizuje 
v transakcii FPOR8.  

Na vstupnej obrazovke je potrebné zadať číslo platobného príkazu alebo ho vyhľadať cez 

matchcode. Keď je číslo platobného príkazu vyplnené je potrebné kliknúť na ikonu - Uloženie. 

 
 
Pokiaľ sa platobný príkaz nachádza v statuse, ktorý dovoľuje storno, systém zobrazí informáciu: 

 
 

2.4.5 Spracovanie dávky platobných príkazov  

Spracovanie dávky platobných príkazov sa realizuje v transakcii FP45. V tejto transakcii  je možné 
pracovať len ak používateľ pozná názov dávky platobných príkazov alebo ju dohľadá cez matchcode. 
 

Po spustení transakcie sa zobrazí nasledovné okno, kde je potrebné do zadať názov dávky 
platobných príkazov. 
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V tejto transakcii sú možné realizovať nasledovné činnosti: 
• Zobraziť údaje o dávke platobných príkazov 
• Zobraziť zoznam platobných príkazov, ktoré obsahuje daná dávka platobných príkazov 
• Uzatvoriť dávku platobných príkazov, pre účely zaúčtovania  
• Zaúčtovať dávku platobných príkazov a teda spárovať platby so záväzkami 
• Objasňovať platobných príkazov, ktoré neboli automaticky spárované s pohľadávkami 
 

Po vpísaní čísla dávky platobných príkazov do poľa dávka a potvrdení tlačidlom ENTER systém 
zobrazí status a ďalšie informácie o dávke. Po uzavretí a zaúčtovaní dávky, systém spáruje platby s 
predpismi z FI-CA a zaúčtuje ich vyrovnania. Platobné príkazy, ktoré nie sú spárované, je nutné 
dodatočne spracovať, resp. objasniť. Dodatočné objasnenie platobných príkazov nie je potrebné 
takmer nikdy. 

 

 
 
Vo vstupnej obrazovke sa nachádzajú nasledujúce funkcie: 
1. Dávka – pole pre zadanie názvu dávky platobných príkazov 
2. Zobrazenie dávky platobných príkazov – vyvolá sa zobrazenie detailov dávky platobných príkazov 
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3. Uzavretie – vykoná sa uzavretie dávky platobných príkazov 
4. Zobrazenie zoznamu všetkých platobných príkazov 
5. Zobrazenie zoznamu nezaúčtovaných platobných príkazov 
6. Prehľad úloh na pozadí, ktoré sa viažu ku danej dávke 
7. Účtovanie – vykoná sa zaúčtovanie dávky 
8. Dodatočné spracovanie –objasňovanie platobných príkazov z dávky 
 

2.4.5.1 Zobrazenie dávky platobných príkazov 

Použitím tlačidla - Zobrazenie systém zobrazí detail dávky platobných príkazov. Tento krok 
nie je nevyhnutný pre zaúčtovanie dávky platobných príkazov, ide len o informačné zobrazenie.  
 

Po otvorení tohto zobrazenia je nutné vybrať do políčka Štruktúra riadka hodnotu SAP, inak 
systém z tohto zobrazenia používateľovi nedovolí odísť z obrazovky. 

 
 

Pri zobrazení dávky platobných príkazov systém najskôr zobrazí detail hlavičky dávky platobných 

príkazov. Tu sú okrem iného uvedené nasledovné dôležité údaje: 

1. Hľadaný pojem – technický popis dávky, za údajom KUKEY je krátky kľúč výpisu, z ktorého bola 

dávka založená 

2. Doplnková informácia – doplnková textová informácia o dávke, o jej pôvode 

3. Položky – celkový počet položiek v dávke platieb 

4. Súčet Dal – celková suma platobných príkazov v dávke 

5. Dátum dokladu - dátum výpisu 

6. Dátum účtovania - dátum výpisu 

7. Mena – mena dávky 

8. Bankový zúčtovací účet – účet HK ktorý bude použitý na strane D v účtovaní jednotlivých 

platobných príkazov 
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9. Štruktúra riadka – tu je potrebné vybrať si z matchcodu alebo zadať hodnotu SAP, tlačidlom 

 je možné toto nastavenie zapamätať pre daného používateľa.  

 

Použitím tlačidla   je možné zobraziť jednotlivé platobných príkazov dávky. Koľko 

platobných príkazov dávka obsahuje toľko riadkov sa v tabuľke zobrazí.   

 
 

V hornej časti obrazovky sú sumárne údaje za dávku, v jednotlivých riadkoch sú vybrané údaje 

jednotlivých platobných príkazov. Pre zobrazenie detailu platobných príkazov je potrebné vykonať 

dvojklik kdekoľvek na konkrétny riadok v ktorom je daný platobný príkaz alebo po kliknutí na riadok 

použiť tlačidlo . 

 
Detaily platby sú zobrazené v záložkách – dáta platby, výbery, účel platby a účtovné dáta. 

V políčku text použitia je možné nájsť platobné symboly daného  platobného príkazu. 

2.4.5.2 Zobrazenie zoznamu platobných príkazov 
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 Pre zobrazenie zoznamu platobných príkazov použite tlačidlo  (nachádza sa na prvej 
obrazovke po použití transakcie FP05). Tento krok nie je nevyhnutný pre zaúčtovanie dávky 
platobných príkazov, ide len o informačné zobrazenie. 
  

 

Po kliknutí sa zobrazí zoznam platobných príkazov v dávke. 

 

 
Systém zobrazí zoznam všetkých platobných príkazov v dávke. Keďže je tento zoznam realizovaný 

ako zoznam ALV, je možné využiť všetky dostupné nástroje ako je triedenie, filtrovanie, výber stĺpcov, 

a iné. 

 
Tabuľku v rovnakom tvare systém zobrazuje aj zoznam nezaúčtovaných platieb, ktoré je možné 

zobraziť tlačidlom . Tento zoznam je možné zobraziť len v prípade neúplne 

zaúčtovaných dávok platobných príkazov. Ak je dávka zaúčtovaná celá zobrazí sa v informačnom 

riadku upozornenie: 

 
 

Z tohto zoznamu je možné dvojklikom na riadok v ktorom je daný platobný príkaz alebo jedným 

kliknutím a následne použitím tlačidla  zobraziť detaily platby. Otvorí sa rovnaký detail 
platobného príkazu, ktorý je popísaný v predchádzajúcej kapitole.  
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2.4.5.1 Uzavretie dávky platobných príkazov 

Pre uzavretie dávky platobných príkazov sa použije tlačidlo  (nachádza sa na prvej 
obrazovke po použití transakcie FP05). 

 
 

Pokyn na uzavretie dávky platobných príkazov je nevyhnutný krok, ktorý musí predchádzať jej 
zaúčtovaniu. Po uzavretí dávky platobných príkazov už nie je možné dávku a platobné príkazy v nej 
ďalej meniť, ani vymazať. Po použití tlačidla na uzavretie dávky sa zobrazí okno pre potvrdenie 
uzavretia dávky, kde je potrebné vybrať možnosť ÁNO: 

 
 

Po uzavretí sa zmení status: 
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2.4.5.2 Vymazanie nezaúčtovanej dávky platobných príkazov 

 
Ak bola založená dávka platobných príkazov, ktorá založená byť nemala, prípadne bola založená 

nesprávne je možné ju vymazať.  
 
Pozor, vymazať je možné len dávky, ktoré ešte neboli zaúčtované, teda pre nich nebolo použité 

tlačidlo .  
 
Vymazanie dávky je teda možné pri nasledujúcich dvoch statusoch: 

3. Platby môžu byť ešte pripojené 
4. Platby už nemôžu byť pripojené alebo vymazané 

2.4.5.2.1 Vymazanie otvorenej dávky platobných príkazov 

Status otvorenej dávky je nasledovný: 

 
 

V hodnom menu vyberiem možnosť „Dávka platieb“ a následne „Výmaz“. 

 
 
Systém zobrazí kontrolné okno pre definitívne potvrdenie výmazu dávky, kde potrebné kliknúť ÁNO. 
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Dávka sa vymaže ako by nikdy nebola založená. 

2.4.5.2.2 Vymazanie uzavretej dávky platobných príkazov 

Status uzatvorenej dávky je nasledovný: 

 
 

Ak je dávka uzatvorená, je nutnú ju najprv otvoriť. V hornom menu vyberiem možnosť „Dávka 
platieb“ a následne „Otvorenie“. 

 
 

Po otvorení je postup rovnaký pri výmaze otvorenej dávky platieb, popísanom v kapitole vyššie. 
 

2.4.5.3 Účtovanie dávky platobných príkazov 

Pre zaúčtovanie dávky platobných príkazov sa použi tlačidlo  (nachádza sa na prvej 

obrazovke po použití transakcie FP45). 

 
 

Pri pokyne na zaúčtovanie dávky sa zobrazí dialógové okno, v ktorom používateľ rozhodne 

o spôsobe vykonania zaúčtovania: 
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K dispozícii sú nasledovné možnosť: 

4. Priame spustenie – systém vykoná zaúčtovanie dávky okamžite na popredí – toto je 

preferovaná voľba 

5. Ihneď spustiť na pozadí – systém vykoná zaúčtovanie ako úlohu na pozadí bez odkladu 

6. Na pozadí v termíne – systém vykoná zaúčtovanie ako úlohu na pozadí v stanovenom 

termíne (termín sa definuje v políčkach dátum a čas) 

Po spustení priameho účtovania sa zobrazí nasledovná informácia: 

 
 

Status sa zmení nasledovne: 

 

Status informuje, dávka platobných príkazov je kompletne zaúčtovaná . 

2.4.5.1 Zobrazenie detailov platobných príkazov po zaúčtovaní 

Po zaúčtovaní dávky platobných príkazov sa otvorí zoznam platobných príkazov cez tlačidlo 

. Dvojklikom na riadok s vybraným platobným príkazom sa otvorí jeho detail.  
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V zobrazenom detaile sa nachádza pole Číslo dokladu. Po dvojkliku na toto číslo, alebo použitím 

tlačidla  sa otvorí prehľad tohto dokladu: 

 

Pomocou tlačidla  je možné zobraziť hlavičku dokladu. 
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V tejto hlavičke dokladu sa nachádza aj kľúč odsúhlasenia. Týmto kľúčom sa prenášajú účtovania 

FICA na hlavnú knihu do FI.  

V hornej časti je tlačidlo . Týmto sa zobrazí predpis, ktorý bol vyrovnaný platobným 

príkazom.  

 

Dvojklikom na riadok sa zobrazí doklad tohto predpisu: 
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V záložke zákaznícke polia je možné zistiť na aký variabilný symbol bol platobný príkaz 

napárovaný.  

Z týchto obrazoviek je potrebné sa vrátiť opakovaným použitím zelenej šípky  v hornom 

menu. 

2.5 Splátkový kalendár 

Splátkový kalendár je možné založiť/ vygenerovať len k neuhradenej pohľadávke alebo k jej 

neuhradenej časti, k .tzv. otvorenej položke. 

2.5.1 Založenie splátkového kalendára  

Založenie splátkového kalendára sa realizuje v transakcii FPR1. 
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Kritéria výberu pre otvorené položky 

Pole Popis 

Obchodný partner Číslo obchodného partnera je možné vpísať do poľa Obchodný partner, 
prípadne použiť matchcode. Zadanie predstavuje výberové kritérium, čiže 
systém bude hľadať len otvorené položky zvoleného obchodného partnera. 

Účtovný okruh Nemusí byť zadaný. Ak má používateľ vyplnený účtovný okruh na kmeňom 
zázname používateľa, systém ho vyplní automaticky. 

Zmluvný účet 
Číslo zmluvného účtu je možné vpísať, prípadne použiť matchcode. Zadanie 
predstavuje výberové kritérium, čiže systém bude hľadať len otvorené 
položky na zadanom zmluvnom účte. 

Mena  Povinný údaj, musí byť zadaná. 

Zostatky na účtoch  Ak je tento checkbox zakliknutý, informácie splátkového kalendára sa 
zobrazia v prehľadoch otvorených položiek obchodného partnera. 

 

Po vyplnení požadovaných výberových kritérií je potrebné kliknúť ENTER.  
 

Systém zobrazí obrazovku, ktorá je rozdelená opäť na tri časti: 

 

1. Výber položiek – všetky otvorené položky, ktoré vyhovujú výberovým kritériám z prvej 

obrazovky. Dvojklikom na ľubovoľnú položku dokladu je možné vyvolať zobrazenie dokladu v 
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transakcii „Zobrazenie dokladu“ – FPE3. V tomto zozname je potrebné označiť jednu alebo 

viac položiek, pre ktoré je požadované vygenerovať SPK. 

 

2. Parametre plánu splátok: 

 

Pole Popis 

Typ plánu splátok 

Používateľ vyberie príslušný typ plánu splátok, ktorý 
automatizovane vyplní parametre plánu splátok ako sú kategória, 
interval splátok, typ intervalu, zostatková čiastka, zaokrúhlená 
čiastka do príslušných polí. Používateľ potvrdí daný typ plánu 
splátok tlačidlom ENTER a systém naplní spomínané polia. 

Počiatoč. dátum Počiatočný  dátum - predstavuje dátum splatnosti prvej splátky 

Čiastka splátky 
Používateľ má možnosť zadať čiastku splátky, na základe toho 
systém rozvrhne pohľadávku do jednotlivých splátok. Čiastka 
splátky sa nezadáva ak je zadaný počet splátok. 

Počet splátok 
Po zadaní počtu splátok a kliknutí ENTER systém rozvrhne 
pohľadávku do jednotlivých splátok. Počet splátok sa nezadáva ak 
je zadaná čiastka splátky. 

 

3. Zostatok na účte – poskytuje prehľad stavu účtu zadaného obchodného partnera, v prípade, 

že na úvodnej obrazovke bolo zakliknuté . 
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Vyplnená obrazovka pred vygenerovaním SPK môže vyzerať nasledovne: 

 

Po kliknutí na tlačidlo alebo ENTER systém na základe zadaných parametrov plánu 

splátok navrhne položky plánu splátok (ich počet, splatnosti, čiastky atď.). Požívateľ má možnosť 

upraviť (pridať, ubrať splátku, zmeniť čiastku splátky a iné) pomocou príslušných tlačidiel: 

 Vloženie splátky   

 Výmaz splátky   
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 Zmena parametrov  - zadaných v predchádzajúcej obrazovke bez 
potreby návratu 

 Výpočet úrokov  - systéme poskytuje možnosť výpočtu úrokov 
z omeškania splátok splátkového kalendára, avšak pre dohody o splátkach to nie je 
relevantná funkcionalita. 

 Rozdelenie rozdielovej čiastky  - systém automaticky dorovná rozdielovú čiastku pre 
označenú položku splátkového kalendára 

 
Priamo v obrazovke je možné meniť: 

 Splatnosti položiek splátkového kalendára – systém automaticky posunie dátum splatnosti, 
v prípade, že pôvodný dátum padol na nepracovný deň 

 Čiastky položiek splátkového kalendára – aktuálne je nastavené, že posledná splátka 
dorovnáva vzniknutý rozdiel.  

 Text položiek splátkového kalendára - používateľ má možnosť vpísať ľubovoľný text  pre 
jednotlivé položky 
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V prípade, že rozvrhnuté splátky spĺňajú požiadavky používateľa, je možné založiť splátkový 

kalendár tlačidlom - Uloženie. Po úspešnom uložení sa na spodnej lište obrazovky objaví 

informačné hlásenie s vygenerovaným číslom založeného plánu splátok: 

 

2.5.2 Zmena plánu splátok 

Transakcia FPR2  slúži na zmenu (zmenu počtu splátok, čiastok jednotlivých splátok). V transakcii 
je možné daný plán splátok deaktivovať. 
Používateľ zadá číslo plánu splátok, ktorý chce zobraziť. Na dohľadanie čísla plánu plátok môže využiť 
matchcode. Výber potvrdí tlačidlom ENTER. 

 
Požívateľ má možnosť upraviť (pridať, ubrať splátku, zmeniť čiastku splátky a iné) pomocou 

príslušných tlačidiel: 

 Vloženie splátky   

 Výmaz splátky   
 
V prípade, ak splátka ešte nebola uhradená, priamo v obrazovke je možné meniť: 

 Splatnosti položiek splátkového kalendára  

 Čiastky položiek splátkového kalendára 

 Text položiek splátkového kalendára 
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Používateľ má k depozícií ďalšie tlačidlá: 

 História plánu splátok  

 Deaktivácia  

 Zobrazenie dát hlavičky  

 Aktualizácia úroku  - pre dohody o splátkach, je táto funkcionalita 
nerelevantná. 

 Rozdelenie rozdielovej čiastky  - systém automaticky dorovná rozdielovú čiastku pre 
označenú položku splátkového kalendára 

 

2.5.2.1 História plánu splátok 

Tlačidlom   dôjde k zobrazeniu histórie plánu splátok. V histórií plánu splátok 
je prehľad položiek, ktoré vstúpili do konkrétneho plánu splátok a ďalšie informácie týkajúce sa 
pohľadávok ako čísla pôvodných pohľadávok, status plánu splátok, čiastka a mena, počiatočný dátum 
a dátum ukončenia plánu splátok. 
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Označením príslušného dokladu a stlačením tlačidla  je možné zobraziť 
všetky splátkové kalendáre, ktoré boli pre daný doklad pohľadávky založené: 

 
 

2.5.2.2 Deaktivácia plánu splátok 

Deaktivácia splátkového kalendára sa realizuje tlačidlom . Zobrazí sa obrazovka, 

v ktorej je potrebné vyplniť dôvod deaktivácie, dátum deaktivácie a potvrdiť tlačidlom . 

 

Po kliknutí na tlačidlo  sa zobrazí okno pre potvrdenie deaktivácie. 

 

2.5.2.3 Zobrazenie dát hlavičky plánu splátok 

Tlačidlom   - Zobrazenie dát hlavičky, je možné zobraziť hlavičkové údaje plánu splátok. 
Sekcie: 
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 Dáta hlavičky dokladu 

 Dáta hlavičky plánu splátok 

o Dáta tlače  

o Dáta deaktivácie 

o Úročenie plánu splátok 

Okno má informatívny charakter. Používateľ ho zavrie tlačidlom . 

 

2.5.3 Zobrazenie plánu splátok 

Transakcia FPR3  slúži na zobrazenie plánu splátok. 
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Používateľ zadá číslo plánu splátok, ktorý chce zobraziť. Na dohľadanie čísla plánu plátok môže využiť 
matchcode. Výber potvrdí tlačidlom ENTER. 
 

 

Systém zobrazí položky splátkového kalendára. 

 

Používateľ má možnosť zobraziť: 

 Históriu plánu splátok  

 Dáta hlavičky plánu splátok   

 Zobrazenie / Zmena  

2.5.4 Prehľad plánu splátok 

 
Transakcia FPRH slúži na vyhľadanie plánu (ov) splátok na základe kritérií, ktoré používateľ 

definuje vo vstupnej obrazovke.. 
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Používateľ má možnosť zadať ľubovoľnú kombináciu kritérií na dohľadanie relevantných plánov 

splátok. 
Všeobecné rozlíšenia: 

 Účtovný okruh 

 Obchodný partner 

 Zmluvný účet 

Špeciálne vymedzenia: 

 Číslo plánu splátok 

 Číslo dokladu – číslo pôvodného dokladu, ktorý vstúpil do plánu splátok 

 Dôvod deaktivácie 

 Kategória plánu splátok  

Používateľ spustí vyhľadávanie použitím ikony   - Vykonanie. 
Výstupom je prehľad histórií plánov splátok, ktoré vyhovujú zadaným vstupným kritériám.  
 
Obrazovka je rozdelená na tri časti: 

1. Obchodný partner – kliknutím na šípku vľavo sa zobrazí zoznam zmluvných účtov, po kliknutí 
na nižšiu úroveň sa zobrazí zoznam splátkových kalendárov. Po kliknutí na riadok SPK sa 
zobrazia údaje aj v zvyšných oknách obrazovky. 
 

2. Položky pl. splátok – zobrazuje jednotlivé položky plánu splátok 
 

3. Pôvodné pohľadávka – pohľadávka/ pohľadávky, pre ktorú je vygenerovaný aktuálne 
zobrazený plán splátok. Zobrazuje sa stav (výška otvorenej položky), ku ktorej je daný SPK 
vygenerovaný. 

 
Dvojklikom na číslo obchodného partnera je možné si zobraziť jeho kmeňový záznam, takisto 

dvojklikom na položku SPK je možné si zobraziť SPK (FPR3) a dvojklikom na riadok pohľadávky je možné 
zobraziť si doklad pôvodnej pohľadávky (FPE3).  
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2.6 Úročenie 

Účelom tohto procesu je zabezpečiť výpočet a zaúčtovanie úrokov pre pohľadávky v module FI-
CA, ktoré boli uhradené po splatnosti alebo, ktoré neboli uhradené v plnej výške do dátumu splatnosti. 
Výsledkom je zaúčtovanie úrokovej pohľadávky na saldo konte obchodného partnera. Zaúčtovaním 
úrokového dokladu vzniká nová otvorená položka s relevantnými účtami hlavnej knihy a rozpočtovou 
klasifikáciou. Proces úročenia je možné realizovať hromadným úročením alebo individuálnym.    

2.6.1 Hromadné úročenie 

Pre hromadné úročenie sa používa transakcia FPINTM1, ktorá má charakter hromadného chodu 
programu.  
Všetky uvedené polia nižšie majú charakter výberových kritérií, aby systém vedel identifikovať 
pohľadávky, ktoré sú vhodné pre úročenie. 
 
Záložka Všeobecné časové rozlíšenia: 
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Pole Popis 

Ident. dátumu 
Identifikačný dátum, nie je viazaný na účtovný ani systémový 
dátum. Slúži iba na identifikáciu chodu úroku pri neskoršom použití. 

ID chodu 
Identifikácia chodu – identifikáciu chodu úroku pri neskoršom 
použití. Odporúča sa použiť iniciály mena používateľa a poradové 
číslo chodu. 

Obchodný partner 
Je možné priamo zadať číslo obchodného partnera alebo ho 
vyhľadať cez matcode. 

Zmluvný účet 
Je možné priamo zadať číslo zmluvného účtu alebo ho vyhľadať cez 
matcode. 

Účtovný okruh 
Je potrebné zadať ako výberové kritérium. Ak má používateľ 
vyplnený účtovný okruh na kmeňom zázname používateľa, systém 
ho vyplní automaticky. 

Mena Je povinný údaj, musí byť zadaná. 

Simulačný chod Zaškrtnutý. 

 
Záložka Účtovné parametre: 
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Pole Popis 

Dát.vystavenia 
Dátum vystavenia – vyplnený systémovým dátumom. Je ho možné 
zmeniť. 

Dátum účtovania 
Dátum účtovania – vyplnený systémovým dátumom. Je ho možné 
zmeniť. 

Druh dokladu Vyplnené systémom, nie je potrebné ho meniť. 

Kľuč štatistiky Pole ostáva prázdne. 

Kľuč odsúhlas. 
Kľúč odsúhlasenia - vyplnený systémovým dátumom. Je ho možné 
zmeniť. 

 
Záložka Parametre úroku: 

 
 
Záložka Protokoly: 
Je potrebné prepnúť pole Trieda problému na Doplnkové informácie a následne chod platby uložiť 

kliknutím na ikonu - Uloženie. 
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Po uložení chodu platby sa používateľovi zobrazí informácia:  

 

Následne je potrebné kliknúť na tlačidlo  a na nasledujúcej obrazovke 

potvrdiť voľbu „ihneď spustiť na pozadí“ kliknutím na . 

 
 

Pre dokončenie spracovania je potrebné kliknúť na ikonu , ktorá aktualizuje status spracovania. 
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Keď sa status zmení na Hotové, je potrebné skontrolovať aplikačný protokol, ktorý sa zobrazí 

použitím tlačidla . 

 
 
V aplikačnom protokole je potrebné skontrolovať status a dvojklikom zobraziť správy v stĺpci Celkom. 

 
 
Po rozkríknutí si používateľ môže skontrolovať koľko predpisov pohľadávok systéme identifikoval pre 
vygenerovanie úroku.  
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Ak je protokol v poriadku, je potrebné sa vrátiť na zelenou šípkou  opakovane späť až na hlavnú 
obrazovku: 

1. Odkliknúť simulačný chod 
2. Uložiť chod platby 
3. Znova naplánovať chod programu a okamžité spustenie 

 
Reálne spracovanie chodu programu zaúčtuje jeden úrokový doklad. 
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2.6.2 Úročenie jednotlivej pohľadávky 

Jednotlivé individuálne úročenie sa realizuje v transakcii FPI1.  

 

Pole Popis 

Dátum dokl. 
Dátum dokladu – systémom vyplnený systémovým dátumom, je 
možné ho zmeniť v prípade potreby. 

Dátum účtovania 
Systémom vyplnený systémovým dátumom, je možné ho zmeniť 
v prípade potreby. 

Kľúč odsúhlasenia Systémom vyplnený, nie je potrebné ho meniť . 

Obchod. partner 
Obchodný partner - výber z matchcode alebo zadanie číselného 
kódu. Ide o zadanie obchodného partnera, pre ktorého systém 
identifikuje pohľadávky vhodné pre úročenie. 

Zmluvný účet 
Výber z matchcode alebo zadanie číselného kódu. Ide o zadanie 
zmluvného účtu, pre ktorý systém identifikuje pohľadávky vhodné 
pre úročenie. 

Účtovný okruh 
Výber z matchcode alebo zadanie číselného kódu. Ide o zadanie 
účtovného okruhu, ktorý predstavuje výberové kritériu. 

Mena Povinný údaj, musí byť zadaná. 
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Po vyplnení výberových kritérií je potrebné kliknúť na tlačidlo . Systém 

zobrazí zoznam pohľadávok, ktoré identifikoval podľa zadaných výberových kritérií.  

 

Poznámka:  

Položky  červeným statusom nie je možné úročiť. Takisto nie je možné úročiť položky 

označené  - Blok.úroku. V prípade ak by bolo potrebné úročiť položku označenú , najskôr je 

nutné zrušiť blokovanie úročenia a to v traksakcii FPE2- Zmena dokladu ->záložka Dáta.Upom-> pole 

Dôv.blok.úroku. 

 

 Pre výpočet úrokov je potrebné z ľavej strany označiť jednu alebo viac  položiek, ktoré je potrebné 

úročiť a následne kliknúť na tlačidlo . Systém automaticky vyčísli Čiastku úroku. 
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 Čiastka úroku je vypočítaná automaticky na základe percentuálnej sadzby, počtu dní omeškania 

a výšky pohľadávky, nie je možné ju zmeniť. V prípade potreby je možné zmeniť prednastavený dátum 

splatnosti zaúčtovaných úrokov. Keď sú tieto údaje naplnené, je potrebné kliknúť na ikonu - 

Účtovanie. Systém automaticky zaúčtuje úrokový doklad na saldo konto obchodného partnera. 

 

V transakcii pre jednotlivé spracovanie úročenie má používateľ k dispozícií aj nasledovné tlačidlá: 

1.  - je potrebné mať označenú položku v zozname a kliknutím na toto 

tlačidlo, systém zobrazí prehľad aké úrokový doklad by zaúčtoval k označenej pohľadávke 

alebo viacerým pohľadávkam jedným úrokovým dokladom. 
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2.  - ak označená položka bola opakovane úročená, po kliknutí na toto tlačidlo, 

systém zobrazí prehľad úrokových dokladov k danej pohľadávke. 

  

2.7 Upomínanie  

Transakcia slúži na zostavenie systémového návrhu výstupnej zostavy pohľadávok, pre ktoré je 
potrebné mimo systému vytvoriť upomienky (výzvy). Jej vykonaním ešte pohľadávka nie je zaradená 
do procesu upomínania – neexistuje história upomínania vyplývajúca z daného chodu programu. Pre 
hromadné upomínanie sa používa transakcia FPVA, ktorá má charakter hromadného chodu programu.  

 
Záložka Všeobecné časové rozlíšenia: 
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Pole Popis 

Ident. dátumu 
Identifikačný dátum, nie je viazaný na účtovný ani systémový 
dátum. Slúži iba na identifikáciu chodu programu pri neskoršom 
použití. 

ID chodu 
Identifikácia chodu – identifikáciu chodu programu pri neskoršom 
použití. Odporúča sa použiť iniciály mena používateľa a poradové 
číslo chodu. 

Obchodný partner 
Je možné priamo zadať číslo obchodného partnera alebo ho 
vyhľadať cez matcode. 

Zmluvný účet 
Je možné priamo zadať číslo zmluvného účtu alebo ho vyhľadať cez 
matcode. 

Účtovný okruh 
Je potrebné zadať ako výberové kritérium. Ak má používateľ 
vyplnený účtovný okruh na kmeňom zázname používateľa, systém 
ho vyplní automaticky. 

 
Záložka Parametre upomienky: 
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Pole Popis 

Dátum vystavenia 
Dátum vystavenia – vyplnený systémovým dátumom. Je ho možné 
zmeniť. 

Platby zohľadnené do Dátum, do ktorého budú zohľadnené prijaté platby. 

Splatnosť netto 
Dátum splatnosti predpisu poplatku za upomienku. Nevyužívané 
v systéme CES. 

Upomínacie konanie Je potrebné vybrať z matchode. 

Variant vykonania Nepoužíva sa. 

Kľuč odsúhlas. 
Kľúč odsúhlasenia - vyplnený systémovým dátumom. Nie je 
potrebné ho meniť. 

Spust.akt.chodu 

Spustenie aktívneho chodu - ak používateľ potvrdí daný checkbox, 
chod programu bude prevedený, zároveň aj ako chod aktivity 
upomínania, t.j. výstupom bude zaradenie pohľadávky do procesu 
upomínania a vygenerovanie korešpondencie, ktorá smeruje do 
zásobníka korešpondencie. Ak používateľ nezaklikne tento check 
box, bude potrebné vykonať ešte transakciu FPVB. 

 
Záložka Protokoly: 
Je potrebné prepnúť pole Trieda problému na Doplnkové informácie a následne chod platby uložiť 

kliknutím na ikonu - Uloženie. 
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Po uložení chodu programu sa používateľovi zobrazí informácia:  

 
 

Následne je potrebné kliknúť na tlačidlo  a na nasledujúcej obrazovke 

potvrdiť voľbu „ihneď spustiť na pozadí“ kliknutím na . 
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Pre dokončenie spracovania je potrebné kliknúť na ikonu , ktorá aktualizuje status spracovania. 

 
 

Keď sa status zmení na Hotové, je potrebné skontrolovať aplikačný protokol, ktorý sa zobrazí 

použitím tlačidla . 

 
 
V aplikačnom protokole je potrebné skontrolovať status a dvojklikom zobraziť správy v stĺpci Celkom. 

 
 

Po rozkríknutí si používateľ môže skontrolovať koľko predpisov pohľadávok systéme identifikoval 
pre vygenerovanie upomienky.  
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Ak je protokol v poriadku, je potrebné sa vrátiť na zelenou šípkou  a opustiť transakciu. 
 

2.7.1 Tlač korešpondencie 

Transakcia FPCOPARA slúži ako hromadný chod na vytlačenie korešpondencie zo zásobníka 
korešpondencie. Výstup transakcie nepredstavuje priamu tlač korešpondencie na výstupnom 
zariadení, vygenerovaná korešpondencia putuje do spoolových požiadaviek používateľa – kód 
transakcie SP02. Tam má možnosť  používateľ zvoliť ďalší spôsob spracovania vygenerovanej spoolovej 
požiadavky (napr. vytlačiť, zmazať). 
 
Záložka Všeobecné časové rozlíšenia: 
 

 
 

Pole Popis 

Ident. dátumu 
Identifikačný dátum, nie je viazaný na účtovný ani systémový 
dátum. Slúži iba na identifikáciu chodu programu pri neskoršom 
použití. 
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ID chodu 
Identifikácia chodu – identifikáciu chodu úroku pri neskoršom 
použití. Odporúča sa použiť iniciály mena používateľa a poradové 
číslo chodu. 

Obchodný partner 
Je možné priamo zadať číslo obchodného partnera alebo ho 
vyhľadať cez matcode. 

Zmluvný účet 
Je možné priamo zadať číslo zmluvného účtu alebo ho vyhľadať cez 
matcode. 

Účtovný okruh 
Je potrebné zadať ako výberové kritérium. Ak má používateľ 
vyplnený účtovný okruh na kmeňom zázname používateľa, systém 
ho vyplní automaticky. 

 
Záložka Vymedzenie korešpondencie: 

 
 
 

Pole Popis 

Druh korešpondencie Hodnota 003 - Upomienka 

Identifikácia dátumu 
Povinný údaj. Musí byť zadaný dátum z návrhu upomínania (z 
transakcie FPVA). Nezadanie vyvolá chybové hlásenie. 

Identifikácia 
Povinný údaj. Musí byť zadané ID chodu z návrhu upomínania (z 
transakcie FPVA). Nezadanie vyvolá chybové hlásenie. 

 
Záložka Parametre tlače: 
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Pole Popis 

Výstupné zariadenie Hodnota LOCAL -  

Druh tlače 

Druh tlače - reálna tlač je určená pre korešpondenciu, ktorá ešte 
nebola tlačená – reálna tlač nastaví dátum tlače ako aktuálny 
dátum, opakovaná tlač je určená pre korešpondenciu, ktorá už bola 
tlačená a skúšobná pre korešpondenciu, ktorá ešte nebola tlačená 

 
Záložka Protokoly: 

Je potrebné prepnúť pole Trieda problému na Doplnkové informácie a následne chod platby 

uložiť kliknutím na ikonu - Uloženie. 
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Po uložení chodu programu sa používateľovi zobrazí informácia:  

 
 

Následne je potrebné kliknúť na tlačidlo  a na nasledujúcej obrazovke 

potvrdiť voľbu „ihneď spustiť na pozadí“ kliknutím na . 

 

Pre dokončenie spracovania je potrebné kliknúť na ikonu , ktorá aktualizuje status spracovania. 
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Keď sa status zmení na Hotové, je potrebné skontrolovať aplikačný protokol, ktorý sa zobrazí 

použitím tlačidla . 

 
 
V aplikačnom protokole je potrebné skontrolovať status a dvojklikom zobraziť správy v stĺpci Celkom. 

 
 
Po rozkríknutí si používateľ môže skontrolovať, že systém vygeneroval spoolovú požiadavku.   
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Ak je protokol v poriadku, je potrebné sa vrátiť zelenou šípkou  a opustiť transakciu. 

2.7.2 Zobrazenie sploolovej požiadavky  

 
Zobrazenie spoolovej požiadavky sa vyvolá v transakcii SP02.  



 

 
 

   

 
CES_M23_Používateľská príručka V1.51 Strana 132 z 198 

 

 
 
Popísané sú len polia, ktoré sú relevantné. 

Pole Popis 

Číslo spoolovej požiadavky 
Používateľ zadá v prípade, ak pozná konkrétne číslo spoolovej 
požiadavky. 

Vytvoril Automaticky vyplnené prihláseným používateľom. 

Dátum vytvorenia Dátum, kedy spoolová požiadavka vznikla. 

 

Tlačidlom  -Vykonanie dôjde k zobrazeniu výstupných požiadaviek, ktoré zodpovedajú zadaným 
vstupným kritériám. 
 

 
 

  označenie požadovanej požiadavky 

  - Tlač bez zmeny – predefinovaným spôsobom 

  Tlač so zmenenými parametrami  

  Výmaz  

  Zobrazenie obsahu 
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2.7.3 Hromadné storno upomienok 

Transakcia FPVC slúži na vykonanie storna upomienok – vylúčenia pohľadávok z procesu 
upomínania. Je možné stornovať: 
• Chod návrhu upomienky 
• Chod aktivít upomienky (v takomto prípade dôjde k vylúčeniu pohľadávky z procesu upomínania 
– história pre daný chod programu bude zmazaná, avšak korešpondencia vygenerovaná v chode aktivít 
upomienky ostane uložená v zásobníku korešpondencie). 
 
Záložka Všeobecné časové rozlíšenia: 
 

 
 

Pole Popis 

Ident. dátumu 
Identifikačný dátum, nie je viazaný na účtovný ani systémový 
dátum. Slúži iba na identifikáciu chodu programu pri neskoršom 
použití. 

ID chodu 
Identifikácia chodu – identifikáciu chodu programu pri neskoršom 
použití. Odporúča sa použiť iniciály mena používateľa a poradové 
číslo chodu. 

Dátum vystavenia Dátum realizácie storna upomienok. 

Obchodný partner 
Je možné priamo zadať číslo obchodného partnera alebo ho 
vyhľadať cez matcode. 

Zmluvný účet 
Je možné priamo zadať číslo zmluvného účtu alebo ho vyhľadať cez 
matcode. 

Pre chod návrhu upomienok 
Identifikácia „Chodu návrhu upomienky“, pre ktorý sa chod aktivít 
upomínania sa má stornovať 

Výber podľa statusu 
Aj vykonané – zabezpečí výmaz aj vykonaných návrhov upomienok 
(odstráni informáciu o upomenutí z predpisu pohľadávky).  
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Záložka Protokoly: 
Je potrebné prepnúť pole Trieda problému na Doplnkové informácie a následne chod programu uložiť 

kliknutím na ikonu - Uloženie. 

 
 
 

Po uložení chodu programu sa používateľovi zobrazí informácia:  

 
 

Následne je potrebné kliknúť na tlačidlo  a na nasledujúcej obrazovke 

potvrdiť voľbu „ihneď spustiť na pozadí“ kliknutím na . 
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Pre dokončenie spracovania je potrebné kliknúť na ikonu , ktorá aktualizuje status spracovania. 

 
 

Keď sa status zmení na Hotové, je potrebné skontrolovať aplikačný protokol, ktorý sa zobrazí 

použitím tlačidla . 
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V aplikačnom protokole je potrebné skontrolovať status a dvojklikom zobraziť správy v stĺpci Celkom. 

 
 

Po rozkríknutí si používateľ môže skontrolovať, či program prebehol bez chýb. 
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Ak je protokol v poriadku, je potrebné sa vrátiť na zelenou šípkou  a opustiť transakciu. 
 

2.7.4 História upomínania 

Transakcia FPM3  slúži na zobrazenie histórie upomínania. Výstup je v členení na: 

 hlavičky upomienok 

 a odpovedajúce položky upomienok 
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Pole Popis 

Obchodný partner 
Je možné priamo zadať číslo obchodného partnera alebo ho 
vyhľadať cez matcode. 

Zmluvný účet 
Je možné priamo zadať číslo zmluvného účtu alebo ho vyhľadať cez 
matcode. 

Identifikácia dátumu  Identifikácia dátumu „chodu aktivít upomínania“ 

Identifikácia  Identifikácia „chodu aktivít upomínania“ 

Výber podľa dátumu tlače 
 Je možné vymedziť výber na upomienky, ktoré boli už vytlačené, 
na ešte nevytlačené upomienky resp. bez rozdielu statusu. 

Zobrazenie stornovaných 
upomienok 

 Ak je checkbox potvrdený do výstupnej zostavy sú zaradené aj 
stornované upomienky 

 
Všetky popísané polia vyššie predstavujú výberové kritéria. Keď sú zadané, je potrebné kliknúť na 

ikonu  - Vykonanie. 
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Prvotný výstup, ktorý je na úrovni hlavičiek upomienok: 

 
 

Používateľ má ďalej v prípade potreby možnosť vybrať požadovaný riadok hlavičky upomienky a 
pokračovať nasledovnými akciami: 

  - Obchodný partner - zobrazenie obchodného partnera, pre ktorého bola vygenerovaná 
daná upomienka 

  Zmluvný účet - zobrazenie zmluvného účtu obchodného partnera, pre ktorého bola 
vygenerovaná daná upomienka 

  Zobrazenie riadkov upomienky - zobrazenie na úrovni položiek, ktoré sú predmetom 
upomienky 

  Storno upomienky  - možnosť storna upomienky – chodu aktivít upomínania a tým 
pádom zrušenie histórie upomínania pre pohľadávku a jej položky, pre ktoré bola 
vygenerovaná daná upomienka 

  Výber detailu - súhrnný pohľad na upomienku 
 
Dvojklikom na riadok upomienky sa zobrazia doklady, ktoré boli predmetom upomínania: 

 

2.8 Zadanie odkladu 

Zadanie odkladu splatnosti pohľadávky sa realizuje v transakcii pre zmenu dokladu FPE2.  

Po spustení transakcie sa zobrazí nasledujúce obrazovka, kde je potrebné vybrať alebo zadať číslo 
dokladu, na ktorý je potrebné zaevidovať odklad splatnosti.  
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Po zadaní čísla dokladu je potrebné kliknúť ENTER. 
 
Na záložke Zákl.dáta sa nachádza pole Odklad do, do ktorého je potrebné naplniť dátum novej 

splatnosti pohľadávky. Po zadaní dátumu je potrebné zmeny uložiť kliknúť na ikonu - Uloženie.  
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2.9 Opravné položky 

Spracovanie opravných položiek k pohľadávkam zahŕňa spracovania oprávok v závislosti, či je 
potrebné ich tvoriť hromadne alebo individuálne.   

 
V systéme existuje aj anulácia tvorby oprávok v prípade, že neboli vytvorené správne.  
 
Výsledkom spracovania celého procesu sú vytvorené a zaúčtované oprávky k položkám 

pohľadávok. 

2.9.1 Individuálna tvorba opravných položiek k pohľadávkam 

Účelom tohto procesu je zabezpečiť výpočet a vytvorenie návrhu pre zaúčtovanie oprávok 
k pohľadávkam v module FI-CA. Výsledkom je návrh pre zaúčtovanie oprávok a tiež zaznačenie na 
predpise pohľadávky, že k nej bola tvorená oprávka. 

 
Tvorba opravných položiek sa realizuje v transakcii FPZW. Po spustení transakcie systém zobrazí 
úvodnú obrazovku. 
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Pole Popis 

Obchodný partner 
Nepovinný údaj - je možné vybrať z matchcode alebo zadať priamo číselný 
kód 

Zmluvný účet 
Je potrebné vybrať z matchcode príslušný zmluvný účet k obchodnému 
partnerovi. 

Číslo dokladu Je možné zadať v prípade, ak používať vie presné číslo dokladu pre odpis. 

Referencia Nepovinný údaj. Môže byť zadaná. 

Účtovný okruh Nepovinný údaj, nemusí byť zadaný.  

Mena  Nepovinný údaj. Slúži ako výberové kritérium. 

Dát.čas.rozl. Dátum časového rozlíšenia je rozhodujúci deň, ku ktorému bude 
pohľadávka vyhodnotená a, ku ktorému bude opravná položka vytvorená.  

 
Používateľ má k dispozícií nasledovné tlačidlá:: 

1. -  pre založenie novej opravnej položky 

2. – pre zobrazenie opravných položiek, ktoré už boli vytvorené 

3. – pre zmenu opravných položiek, ktoré už boli vytvorené 
 

Pre vytvorenie opravných položiek je potrebné zadať vstupné údaje ako výberové kritéria 

a následne kliknúť na tlačidlo . 
 
V hornej časti obrazovky  je sekcia pre výber pohľadávok, ku ktorým je možné evidovať opravné 

položky. V spodnej časti obrazovky je zoznam už vytvorených opravných položiek.  
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Označením konkrétneho riadka a kliknutím na tlačidlo  
sa zobrazí obrazovka pre vyplnenie údajov pre opravnú položku. 



 

 
 

   

 
CES_M23_Používateľská príručka V1.51 Strana 144 z 198 

 

 
 
Po kliknutí sa zobrazí obrazovka, kde je potrebné zadať údaje pre tvorbu opravných položiek. Po 

kliknutí ENTER systém aktualizuje čiastku v poli Opravený súčet. Následne je potrebné kliknúť na 

tlačidlo - Uloženie. 
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Pole Popis 

Dôvod 
Dôvod opravy – predvyplnené systémom. Dôvod je možné zmeniť výberom 
z matchcode. 

% 
Percentá od 0 po 100 – používateľ zadá požadované percento pre tvorbu 
opravnej položky  

Dátum účt. Dátum účtovania opravnej položky  

 

2.9.2 Individuálna zmena opravných položiek k pohľadávkam 

Zmena opravných položiek sa realizuje v transakcii FPZW. Po spustení transakcie systém zobrazí 
úvodnú obrazovku. 
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Pole Popis 

Obchodný partner 
Nepovinný údaj - je možné vybrať z matchcode alebo zadať priamo číselný 
kód 

Zmluvný účet 
Je potrebné vybrať z matchcode príslušný zmluvný účet k obchodnému 
partnerovi. 

Číslo dokladu Je možné zadať v prípade, ak používať vie presné číslo dokladu pre odpis. 

Referencia Nepovinný údaj. Môže byť zadaná. 

Účtovný okruh Nepovinný údaj, nemusí byť zadaný.  

Mena  Nepovinný údaj. Slúži ako výberové kritérium. 

Dát.čas.rozl. Dátum časového rozlíšenia je rozhodujúci deň, ku ktorému bude 
pohľadávka vyhodnotená a, ku ktorému bude opravná položka vytvorená.  

 
Používateľ má k dispozícií nasledovné tlačidlá:: 

1. -  pre založenie novej opravnej položky 

2. – pre zobrazenie opravných položiek, ktoré už boli vytvorené 

3. – pre zmenu opravných položiek, ktoré už boli vytvorené 
 

Pre vytvorenie opravných položiek je potrebné zadať vstupné údaje ako výberové kritéria 

a následne kliknúť na tlačidlo . 
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Používateľ má v zmene k dispozícií niekoľko možností: 

1. Zmeniť dôvod opravy 
2. Zmeniť percento opravy  
3. Zmeniť dátum účtovania 

4. Tlačidlo – po kliknutí je potrebné zadať dátum a dôvod zrušenia, kde 
používateľ vyberie z matchcode 

 

5. Tlačidlo  pre zobrazenie zaúčtovaných čiastok k opravným položkám, 
ku ktorým boli už zaúčtované opravné položky. 

6. Tlačidlo  pre uloženie vykonaných zmien. 
 

2.9.3 Hromadná tvorba a zrušenie opravných položiek k pohľadávkam podľa veku 

Účelom transakcie FPRW je hromadné automatizované vytvorenie opravných položiek podľa 
vekového rastra zadaného na pozadí v nastaveniach systému. 
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Táto transakcia je realizovaná ako hromadný proces, ktorý je možné vykonať v simulačnom chode. 
Špecifické sú zadania v záložke Výber, ktoré sa líšia pri vytvorení opravných položiek a pri ich 
stornovaní (ide o storno vytvorenia, nie o storno zaúčtovania opravných položiek). 

Všetky uvedené polia nižšie majú charakter výberových kritérií, aby systém vedel identifikovať 
pohľadávky, ktoré sú vhodné pre úročenie. 
 
Záložka Všeobecné časové rozlíšenia: 

 
 

Pole Popis 

Ident. dátumu 
Identifikačný dátum, nie je viazaný na účtovný ani systémový 
dátum. Slúži iba na identifikáciu chodu úroku pri neskoršom použití. 

ID chodu 
Identifikácia chodu – identifikáciu chodu úroku pri neskoršom 
použití. Odporúča sa použiť iniciály mena používateľa a poradové 
číslo chodu. 

Obchodný partner 
Je možné priamo zadať číslo obchodného partnera alebo ho 
vyhľadať cez matcode. 

Zmluvný účet 
Je možné priamo zadať číslo zmluvného účtu alebo ho vyhľadať cez 
matcode. 

Účtovný okruh 
Je potrebné zadať ako výberové kritérium. Ak má používateľ 
vyplnený účtovný okruh na kmeňom zázname používateľa, systém 
ho vyplní automaticky. 

Simulačný chod Zaškrtnutý. 

 
Záložka Výber pre tvorbu opravných položiek: 
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Pole Popis 

Druh výberu Otvorené položky 

Dát.časl.rozl. 
Dátum časového rozlíšenia – dátum ku ktorému sa vyhodnocuje vek 
pohľadávky, väčšinou sa uvádza deň ku ktorému sa robí uzávierka a 
teda aj účtovanie opravných položiek 

Dátum účtovania 
Dátum účtovania – dátum ku ktorému sa účtujú opravné položky, 
väčšinou sa uvádza deň ku ktorému sa robí uzávierka. 

Dôvod OJH/pochyb. Výber z matchcode. 

Variant oprávky Výber z matchcode. 

Znak filtra Výber z matchcode. 

 
Záložka Výber pre zrušenie opravných položiek: 
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Pole Popis 

Druh výberu Opravené položky 

Dát.časl.rozl. Pri storne opravných položiek nie je potrebné vyplňať. 

Dátum účtovania 
Dátum účtovania – rovnaký ako bol dátum účtovania zadaný pri 
hromadnej tvorbe opravných položiek. 

Dôvod OJH/pochyb. Výber z matchcode. 

Variant oprávky Výber z matchcode. 

Znak filtra Výber z matchcode. 

Storno oprávky Zaškrtnuté 

Dôvod zrušenia Výber z matchcode. 

Dátum zrušenia Deň, ku ktorému budú opravné položky zrušené 

 
Záložka Protokoly: 
Je potrebné prepnúť pole Trieda problému na Doplnkové informácie a následne chod platby uložiť 

kliknutím na ikonu - Uloženie. 
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Po uložení chodu platby sa používateľovi zobrazí informácia:  

 
 

Ďalšie prvky obsluhy tejto transakcie sú totožné s inými hromadnými procesmi v module FI-CA (viď. 
napríklad príručka ku transakcii Hromadné úročenie). 

2.9.4 Účtovanie  a storno opravných položiek k pohľadávkam 

Účelom transakcie FPRV je zabezpečiť vytvorenie účtovných obratov príslušných ku tvorbe, 
zrušeniu a zníženiu opravných položiek v module FI-CA. Transakcie pre manuálnu a automatickú 
tvorbu opravných položiek zabezpečujú tvorbu, prípadne zrušenie opravných položiek a evidujú 
potrebu ich rozpustenia pri zrealizovaných vyrovnaniach. Tieto transakcie riešia iba evidenčný rozmer 
opravných položiek. Práve táto transakcia FPRV zabezpečuje účtovný rozmer opravných položiek. Jej 
pravidelným vykonaním podľa zvolenej periodicity (mesačne, kvartálne) systém vykoná zaúčtovanie 
tvorby a rozpustenia opravných položiek na príslušných účtoch hlavnej knihy.  

 
Systém disponuje funkcionalitou na stornovanie vykonaných účtovaní pre prípady, kedy došlo k 

chybnému zaúčtovaniu opravných položiek. 
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Táto transakcia je realizovaná ako hromadný proces, ktorý je možné vykonať v simulačnom chode. 
Špecifické sú zadania v záložke Všeob.čas.rozlíšenia a záložke Parametre storna, ktoré sa líšia pri za-
účtovaní opravných položiek a pri storne opravných položiek. 

 

2.9.4.1 Zaúčtovanie opravných položiek 

Pre zaúčtovanie opravných položiek ostávajú všetky polia v záložke Parametre storna prázdne.  
 

 
 

Pole Popis 

Ident. dátumu 
Identifikačný dátum, nie je viazaný na účtovný ani systémový 
dátum. Slúži iba na identifikáciu chodu úroku pri neskoršom použití. 

ID chodu 
Identifikácia chodu – identifikáciu chodu úroku pri neskoršom 
použití. Odporúča sa použiť iniciály mena používateľa a poradové 
číslo chodu. 
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Obchodný partner 
Je možné priamo zadať číslo obchodného partnera alebo ho 
vyhľadať cez matcode. 

Zmluvný účet 
Je možné priamo zadať číslo zmluvného účtu alebo ho vyhľadať cez 
matcode. 

Účtovný okruh 
Je potrebné zadať ako výberové kritérium. Ak má používateľ 
vyplnený účtovný okruh na kmeňom zázname používateľa, systém 
ho vyplní automaticky. 

Kľúč. odsúhlas. Navrhuje systém, nemeniť 

Dátum účtovania a čas.rozlíš. 
Dátum účtovania a časového rozlíšenia – dátum, ku ktorému sa 
účtujú opravné položky, väčšinou sa uvádza deň ku ktorému sa robí 
uzávierka 

Dátum dokl. Dátum dokladu  - rovnaký ako dátum účtovania 

Individuálna úprava hodnoty Zaškrtnuté 

Zoznam otvorených položiek Zaškrtnuté 

Simulačný chod Zaškrtnuté 

 

2.9.4.2 Storno zaúčtovaných opravných položiek 

Pre stornovanie zaúčtovaných opravných položiek sa záložka Všeob.čas.rozlíšenia vyplní rovnako 
ako pri ich zaúčtovaní. Navyše je potrebné vykonať zadania v záložke Parametre storna (v uvedenom 
príklade je chod storna 17.11.2022/ DS0002 a vykonáva storno účtovania chodu 17.11.2022/DS0000). 

 

 
 

Pole Popis 

Stornovací chod Zaškrtnuté 

Ident. dátumu Identifikačný dátum pre stornovanie chodu 

ID chodu ID chodu, ktorý sa má stornovať 

 

2.9.5 Zobrazenie opravných položiek 

Účelom tejto transakcie je zobrazenie zoznamu zaúčtovaných opravných položiek na základe filtra 
zadaného vo vstupnej obrazovke. Report zobrazuje iba zaúčtované a rozpustené (stornované) opravné 
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položky. Opravné položky, ktoré boli zatiaľ iba vytvorené ale ešte neboli zaúčtované, nie sú 
predmetom tejto zostavy. 
 

Všetky zadania vstupnej obrazovky sú nepovinné, s výnimkou poľa Rozhodujúci deň. Zaúčtované 
opravné položky je možné vyberať na základe kritérií dokladu alebo na základe identifikácie chodu 
preúčtovania. 

 
Transakcia pre zobrazenie zaúčtovaných opravných položiek je FPRA. 

 
 

Pole Popis 

Ident. dátumu 
Identifikačný dátum, slúži iba na identifikáciu chodu zaúčtovania  
opravných položiek. 

ID chodu 
Identifikácia chodu – slúži iba na identifikáciu chodu zaúčtovania  
opravných položiek. 

Obchodný partner 
Je možné priamo zadať číslo obchodného partnera alebo ho 
vyhľadať cez matcode. 

Zmluvný účet 
Je možné priamo zadať číslo zmluvného účtu alebo ho vyhľadať cez 
matcode. 

Číslo dokladu Slúži ako výberové kritérium. 

Oprávka jednotlivej hodnoty Zaškrtnutý systémom. 

 
Na výstupe je zoznam vo formáte ALV, v ktorom sú uvedené údaje týkajúce sa zaúčtovaných položiek: 
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2.10 Ocenenie otvorených položiek v cudzej mene z dôvodu kurzových 
rozdielov 

Precenenia otvorených predpisov pohľadávok a záväzkov v cudzej mene sa realizuje z dôvodu 
kurzových rozdielov. Proces je realizovaný štandardným programom, ktorý spúšťa používateľ.   

Precenenie kurzových rozdielov vyrovnaných predpisov v cudzej mene sa vykonáva priamo pri 
účtovaní daného vyrovnania predpisu (napr. pri vyrovnaní pohľadávky platbou z banky/ dávky platieb 
sa automaticky účtuje príslušný náklad/ výnos na základe nastavení). 

 
Ocenenie otvorených položiek sa realizuje v transakcii FPW1.  

Po spustení transakcie sa zobrazí obrazovka, kde je potrebné zadať výberové kritéria. 
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Pole Popis 

Rozhodujúci deň súvahy 
Dátum k akému realizuje ocenenie. Najbežnejšie ide o dátum 
mesačnej/ kvartálnej závierky. 

Účtovný okruh 
Je potrebné zadať ako výberové kritérium. Ak má používateľ 
vyplnený účtovný okruh na kmeňom zázname používateľa, systém 
ho vyplní automaticky. 

Obchodný partner 
Je možné priamo zadať číslo obchodného partnera alebo ho 
vyhľadať cez matcode. 

Zmluvný účet 
Je možné priamo zadať číslo zmluvného účtu alebo ho vyhľadať cez 
matcode. 

Číslo dokladu Slúži ako výberové kritérium. 
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Metóda pre menu účt.okruhu Zadať hodnotu 3112 alebo vybrať z matchcode. 

Požadované účtovania Ak je zaškrtnuté, systéme zaúčtuje doklady ocenenie.  

Výstup ALV Odporúčané mať zaškrtnuté. 

 

Po naplnení výberových kritérií je potrebné kliknúť na tlačidlo - Vykonanie.  
Po kliknutí sa zobrazí zoznam dokladov, ktoré systém identifikoval ako relevantné na ocenenie. 
Automaticky sú zobrazené ako súhrnné záznamy.  

 
 
Kliknutím na tlačidlo Účtovania si používateľ môže zobraziť návrh ako systém bude účtovať doklady 
ocenenia. Zatiaľ je stĺpec Číslo dokladu prázdne. 

 
 

Následne je potrebné sa použitím ikony vrátiť na vstupnú obrazovku transakcie. N vstupnej 
obrazovke je potrebné zakliknúť Požadované účtovania, systém automaticky vygeneruje kľúč 
odsúhlasenia, na ktorý sa zaúčtujú doklady ocenenia. 
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Po zakliknutí Požadované účtovania je potrebné kliknúť na tlačidlo - Vykonanie.  
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Systém zaúčtuje doklady ocenenia, ktoré je možné vidieť po kliknutí na tlačidlo  . Systém 
automaticky zaúčtuje ocenenie k rozhodujúcemu dňu podľa vstupnej obrazovky a storno doklady 
k nasledujúcemu dňu. 

 

2.11 Vysporiadanie pohľadávok a záväzkov 

 

2.11.1 Odpis pohľadávky 

Odpis pohľadávky je realizovaný v prípade, že sú splnené všetky stanované podmienky pre odpis 
pohľadávky. Odpis pohľadávky sa realizuje odúčtovaním, súčasťou aktivity odpisu je aj zápis 
pohľadávky na podsúvahové účty.  
 
Odúčtovanie sa realizuje v transakcii FP04. Po spustení transakcie je potrebné vyplniť vstupnú 
obrazovku. 
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Polia, ktoré sú relevantné v systéme CES: 

Pole Popis 

Obchodný partner 
Nepovinný údaj - je možné vybrať z matchcode alebo zadať priamo číselný 
kód 

Zmluvný účet 
Je potrebné vybrať z matchcode príslušný zmluvný účet k obchodnému 
partnerovi. 

Číslo dokladu Je možné zadať v prípade, ak používať vie presné číslo dokladu pre odpis. 

Referencia Nepovinný údaj. Môže byť zadaná. 

Dátum dokladu Automaticky vyplnené systémovým dátumom. 

Dátum účtovania Automaticky vyplnené systémovým dátumom. 

Účtovný okruh Nepovinný údaj, nemusí byť zadaný.  

Mena  Povinný údaj. Predvyplnená systémom. 

Dôvod vyrovnania Nie je možné ho meniť. 

Dôvod odúčtovania Je potrebné vybrať z matchcode. 

Druh dokladu Povinný údaj. Predvyplnený systémom na OD. 
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Pole Popis 

Kľúč odsúhlasenia Automaticky generovaný systémom. 

 
Po vyplnení úvodnej obrazovky a minimálne jedného výberového kritéria je potrebné kliknúť ENTER. 
 
Po kliknutí sa zobrazí zoznam pohľadávok, ktoré spĺňajú výberové kritéria. Používateľ musí mať 
vedomosť, ktorú pohľadávku/ pohľadávky je potrebné odpísať, systém nevyhodnocuje, či daná 
pohľadávka vhodná na odpis, zobrazí všetky položky, ktoré spĺňajú kritéria. 

 
 
Dvojklikom na príslušný riadok sa aktivuje čiastka v stĺpci Vyrovnanie brutto a používateľ má možnosť 
čiastku odpisu upraviť na čiastočný odpis, nie v plnej výške zostatku pohľadávky. Následne je potrebné 

kliknúť na ikonu - Účtovanie. 
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Po úspešnom  zaúčtovaní je používateľ vrátený na vstupnú obrazovku, kde v spodnej časti sa zobrazí 

informácia . 
 

2.11.2 Zníženie výšky pohľadávky a záväzku 

Uvedený postup umožňuje zaúčtovanie poníženia pohľadávky, čím dôjde k jej čiastočnému alebo 
úplnému vysporiadaniu.  
 

Odúčtovanie sa realizuje v transakcii FPE1.  
 

Po spustení transakcie sa zobrazí nasledujúce obrazovka: 
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Pole Popis 

Dátum dokladu Automaticky vyplnené systémovým dátumom. 

Dátum účtovania Automaticky vyplnené systémovým dátumom. 

Druh dokladu Potrebné zadať UU. 

Mena  Povinný údaj. Musí byť zadaná. 

Účtovný okruh Vybrať z matchcode alebo zadať číselný kód. 

 

Po vyplnení uvedených polí je potrebné kliknúť na tlačidlo .  
Po kliknutí sa zobrazí obrazovka pre zadávanie údajov relevantných pre položku hlavnej knihy. Na 
zobrazenej obrazovke je potrebné vyplniť polia popísané v tabuľke pod obrázkom.  
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Pole Popis 

Účtovný okruh Vybrať z matchcode alebo zadať číselný kód. 

Účet hl. knihy 
Ak ide o poníženie v rovnakom roku zadáva sa účet hlavnej knihy z predpisu, 
ktorý je potrebné ponížiť. Ak ide o zníženie cez roky, je potrebné zadať 
vhodný účet 428*. 

Čiastka 
V prípade poníženia predpisu pohľadávky sa zadáva kladná čiastka 
V prípade poníženia záväzku sa zadáva záporná čiastka o akú sa má predpis 
ponížiť. 

Ziskové stredisko 
V prípade nákladového alebo výnosového účtu hlavnej knihy je potrebné 
zadať Ziskové alebo Nákladové stredisko. 

 
Po vyplnení údajov a kliknutí ENTER, systém automaticky zobrazí v pravej hornej časti obrazovky, že je 
zadaná strana DAL. Následne je potrebné kliknúť na Výber OP. 
V zobrazenej obrazovke je potrebné zadať číslo dokladu, ktorý sa má ponížiť (odúčtovať) a potvrdiť 

ikonou . 
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Systém v tomto momente vyžaduje výber Dôvodu vyrovnania - vybrať 08 Údržba účtu. 
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Po potvrdení dôvodu vyrovnania dvojklikom, systém zobrazí prehľadovú obrazovku, kde je 
potrebné v stĺpci Vyrovnanie brutto upraviť sumu zníženia tak, aby v spodnej časti statusu rozdiel 
medzi stranami MÁ DAŤ a DAL bol 0. Vtedy je doklad vybilancovaný a pripravený na zaúčtovanie. 

Posledným krokom je kliknutie na ikonu - Účtovanie. 
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Po úspešnom zaúčtovaní dokladu, systém zobrazí informačné hlásenie  

. 

2.11.3 Vyrovnanie predpisu pohľadávky došlou platbou 

Vyrovnanie predpisu pohľadávky s došlou platbou je detailne popísané v kapitole 2.3. 

2.11.4 Vyrovnanie predpisu záväzku odoslanou platbou 

Vyrovnanie predpisu záväzku s odoslanou platbou je detailne popísané v kapitole 2.4. 

2.11.5 Storno predpisu pohľadávky alebo záväzku 

Funkcionalita umožňuje stornovať predpis pohľadávky alebo záväzku, čím dôjde k vysporiadaniu. Už 
nebude existovať ako otvorená položka obchodného partnera.  

 
Storno predpisu záväzku alebo pohľadávky sa realizuje v transakcii FP08. Po spustení transakcie je 
potrebné vyplniť vstupnú obrazovku. 
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Pole Popis 

Číslo dokladu Zadať číselný kód. 

Dátum storna 

Používateľ môže zadať manuálne dátum. 

Ak používateľ zadá dátum z uzavretého účtovného obdobia, storno sa 
nevykoná. 

Ak nezadá a je otvorené účtovné obdobie, systém automaticky zaúčtuje 
storno s dátumom účtovania dokladu. 

Ak je účtovné obdobie zatvorené, systém automaticky zaúčtuje storno 
doklad s najnižším dátumom otvoreného účtovného obdobia. 

Druh dokladu 

Druh dokladu SB -Storno - bežný rok je určený pre stornovanie dokladu 
v priebehu roka, kedy vznikol.  

Druh dokladu SM - Storno - minulé roky je určený pre stornovanie dokladu, 
ktorý vznikol v minulých rokoch. Storno dokladu obsahujúci náklad alebo 
výnos je na príslušnú stranu MD/D účtu 428*. 

Dôvod storna 

Dôvod storna 01 – Bežný rok používateľ vyberie v prípade, že ide storno 
v bežnom období. 

Dôvod storna 02 – Minulé roky používateľ vyberie v prípade, že ide storno 
dokladov z minulých období. 

Dôvod storna musí byť v súlade s druhom dokladu. Dôvod storna sa zapisuje 
na hlavičku stornovaného dokladu do poľa Dôvod účtovania.  

Metóda storna 
Predvyplnené systém: Vyrovnanie položiek obchod. partnera/ anulácia 
vyrovnania. Nemeniť. 

 

Po vyplnení údajov je potrebné kliknúť na ikonu - Účtovanie. Systém zobrazí informatívne hlásenie 

o zaúčtovaní storno dokladu . 

2.11.6 Vzájomné započítanie pohľadávky a záväzku  

Funkcionalita umožňuje započítanie predpis pohľadávky s predpisom záväzku, čím dôjde k 
vysporiadaniu. Po vyrovnaní nebude existovať otvorená položka pohľadávky záväzku na saldokonte 
obchodného partnera.  

 
Započítanie predpisu záväzku s predpisom pohľadávky sa realizuje v transakcii FP06. Po spustení 
transakcie je potrebné vyplniť vstupnú obrazovku. 
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Popis polí, ktoré sú relevantné pre CES. 

Pole Popis 

Obchodný partner Výber z matchcode alebo zadanie číselného kódu. 

Zmluvný účet Výber z matchcode alebo zadanie číselného kódu. Slúži na zúženie rozsahu 
výberu. 

Účtovný okruh Výber z matchcode alebo zadanie číselného kódu. Slúži na zúženie rozsahu 
výberu. 

Splatnosť netto do Dátum splatnosti predpisov, ktoré je záujem zobraziť. 

Dátum účtovania Automaticky vyplnené systémovým dátumom, je možné ho zmeniť. 

Mena Povinný údaj, treba zadať konkrétny kód meny alebo vybrať z matchcode. 

Dôvod vyrovnania Predvyplnené systémom.  

Druh dokladu Predvyplnené systémom. 

Kľúč odsúhlasenia Automaticky generovaný systémom. 

 

Po zadaní výberových kritérií, pre identifikáciu predpisu pohľadávky a predpisu záväzku je potrebné 

kliknúť na tlačidlo  alebo ENTER. 

Systém zobrazí zoznam otvorených položiek obchodného partnera. Dvojklikom v stĺpci Vyrovnanie 
brutto sa aktivujú položky, ktoré používateľ chce započítať. V prípade ak výšky predpisov záväzku 
a pohľadávky nesedí, je možné čiastku upraviť, aby bol doklad vybilancované na nulu, následne je  

potrebné kliknúť na ikonu - Účtovanie.  
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Po úspešnom zaúčtovaní dokladu systém zobrazí informatívne oznámenie 

. Výsledkom takéhoto započítania je 
vysporiadanie záväzku a čiastočné vysporiadanie pohľadávky. 

2.11.7 Preúčtovanie pohľadávky alebo záväzku na hlavnú knihu 

Funkcionalita umožňuje preúčtovať pohľadávku alebo záväzok na účet hlavnej knihy. Ide o takzvaný 
prevod do modulu FI, kde môže byť prevedená pohľadávka  alebo záväzok započítaná so záväzkom/ 
pohľadávok v module FI. 

 
Preúčtovanie predpisu pohľadávky alebo záväzku na hlavnú knihu sa realizuje v transakcii FPE1. 

Po spustení transakcie je potrebné vyplniť vstupnú obrazovku. 
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Pole Popis 

Dátum dokladu Automaticky vyplnené systémovým dátumom, je možné ho zmeniť. 

Dátum účtovania Automaticky vyplnené systémovým dátumom, je možné ho zmeniť. 

Druh dokladu V tomto prípade sa použije druh dokladu ID - Interný doklad 

Mena Povinný údaj, treba zadať konkrétny kód meny alebo vybrať z matchcode. 

Kľúč odsúhlasenia Automaticky generovaný systémom. 

 

Po vyplnení údajov na vstupnej obrazovke je potrebné kliknúť , kde sa zadáva 
číslo dokladu, ktoré je potrebné preúčtovať na hlavnú knihu. Po zadaní čísla dokladu je potrebné 

zadanie potvrdiť ENTER alebo . 
 

 
 
Systém následne zobrazí obrazovku, kde je potrebné dvojklikom zvoliť dôvod vyrovnania 85 – 

Preúčtovanie na hlavnú knihu. 
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Systém zobrazí obrazovku, kde je uvedená suma dokladu, ktorá bude preúčtovaná. Je potrebné 

kliknúť tlačidlo .  
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Na nasledujúcej obrazovke je potrebné zadať informácie, na aký účet hlavnej knihy má byť má byť 

predpis zaúčtovaný. Môže byť použitý technický účet 9994000002 - TÚ - FICA-preúčtovanie 
pohľadávok z FI do FICA. 
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Pole Popis 

Účtovný okruh Výber z matchcode alebo zadanie číselného kódu. 

Pracovný úsek Výber z matchcode alebo zadanie číselného kódu.  

Účet hlavnej knihy Výber z matchcode alebo zadanie číselného kódu. 

Čiastka Potrebné manuálne zadať. 

 

Po zadaní potrebných údajov nasleduje kliknutie na tlačidlo  - Účtovanie. Po kliknutí systém zobrazí 

informáciu o zaúčtovaní dokladu . 

2.11.8 Preúčtovanie pohľadávky alebo záväzku na iného obchodného partnera  

Funkcionalita umožňuje preúčtovať pohľadávku alebo záväzok na iného obchodného partnera. 
Preúčtovaním sa vyrovná (zanikne otvorené položka) na pôvodom obchodnom partnerovi, jeho 
pohľadávka/ záväzok bude vysporiadaný a vznikne pohľadávka/ záväzok na inom obchodnom 
partnerovi.  

 
Preúčtovanie predpisu pohľadávky alebo záväzku na iného obchodného partnera sa realizuje 

v transakcii FP40. Po spustení transakcie je potrebné vyplniť vstupnú obrazovku. 
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V nasledovnej tabuľke sú uvedené len polia, ktoré sú relevantné pre vyplnenie. 

Pole Popis 

Obchodný partner Výber z matchcode alebo zadanie číselného kódu.  

Pole slúži ako výberové kritérium. 

Zmluvný účet Výber z matchcode alebo zadanie číselného kódu. Slúži na zúženie rozsahu 
výberu. Pole slúži ako výberové kritérium. 

Číslo dokladu Povinný údaj, treba zadať konkrétny kód meny alebo vybrať z matchcode. 

Pole slúži ako výberové kritérium. 

Číslo refer.dokladu Číslo referenčného dokladu- nepovinný údaj, je možné ho zadať ako 
výberové kritérium. 

Obchodný partner Výber z matchcode alebo zadanie číselného kódu. Ide o zadanie cieľového 
obchodného partnera, na ktorého sa má predpis pohľadávky/ záväzku 
preúčtovať. 

Zmluvný účet Výber z matchcode alebo zadanie číselného kódu. Ide o zadanie cieľového 
zmluvného účtu, na ktorý sa má predpis pohľadávky/ záväzku preúčtovať. 

Dátum účtovania Predvyplnené systémom. Je možné ho zmeniť. 

Dôvod vyrovnania Predvyplnené systémom. Nie je možná zmena. 

Dôvod prenosu Potrebné vybrať dôvod z matchcode.  

Druh dokladu Predvyplnené systémom. Nie je potrebné meniť. 

Kľúč odsúhlasenia Predvyplnené systémom. Nie je potrebné meniť. 

Text Voľnotextové pole, ktoré sa prenesie na novovzniknutý doklad po 
preúčtovaní. 

 

Po vyplnení údajov na obrazovke je potrebné kliknúť ENTER alebo tlačidlo . 
Následne systém zobrazí zoznam otvorených položiek, ktoré identifikoval na základe zadaných 
výberových kritérií. 

Dvojklikom na čiastku v stĺpci Čiastka brutto sa automaticky naplní čiastka do stĺpca Vyrovnanie 

brutto, ktorú nie je možné meniť. Následne je potrebné kliknúť na ikonu  - Účtovanie.  
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Po úspešnom zaúčtované nového dokladu systém používateľa vráti na úvodnú obrazovku a v spodnej 
časti obrazovky vypíše informáciu s číslom nového dokladu. 
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3 Výkazy 

3.1 Zoznam položiek 

Transakcia FPO4 slúži na vyhodnotenie veľkého množstva otvorených položiek, teda pohľadávok 
alebo záväzkov, ktoré je možné vykonať v reálnom čase. Tento program spracúva veľké množstvo dát. 
Okamžité odozvy sú dosahované vďaka tomu, že mimo pracovnej doby sa vykoná tzv. pred výber 
kmeňových dát, ktorý do používateľom definovanej skupiny vyberie z celého registra tých partnerov, 
ktorí spĺňajú definované kritériá. Navyše je možné definovať logické skupiny položiek pre 
zjednodušenie práce (napr. vymedziť pracovné úseky, kódy typov pohľadávok a i.). Zároveň je možné 
definovať layout výstupnej zostavy, v rámci údajov dostupných v module FI-CA. 

Všetky uvedené činnosti majú k dispozícii používatelia modulu FI-CA. To znamená, že samotní 
používatelia majú možnosť definovať a vykonávať vlastné predbežné výbery, definovať layout 
výstupnej zostavy a spustiť samotnú analýzu otvorených položiek. 

3.1.1 Spustenie výkazu s použitím predefinovaných variantov 

Vstupná obrazovka poskytuje možnosť zvolenia kritérií zobrazených dát. Sú však predpripravené 
varianty zobrazenia dát.  
 
Vstupná obrazovka transakcie: 
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V hornej časti sa tlačidlom  otvorí nové okno pre hľadanie variantu.  
POZOR: Okrem poľa variant, musia ostatné kritéria výberu ostať prázdne, aby systém našiel vybraný 
variant. 
 

Alebo je možné nechať toto okno celé prázdne a použiť tlačidlo , teda sa zobrazí zoznam všetkých 
variantov: 

 
 
Dvojklikom na zvolený variant sa automatický vyplnia výberové kritéria. Následne používateľ klikne na 

tlačidlo  pre spustenie výkazu. 
 
Systém zobrazí údaje, ktoré vyhovujú zadaným kritériám. Výstup je ALV formát. 

 

3.1.2 Vyhodnotenie otvorených položiek  

V tejto transakcii sa spúšťa samotné vyhodnotenie otvorených položiek, pričom sa použijú 
nadefinované predbežné výbery a layouty. Pre zadanie dát je možné použiť pripravené varianty. 
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Časové rozlíšenie 

 
Pole Popis 

Zvoliť Len otvorené položky/  Všetky položky (aj vyrovnané) 

 

Rozhodujúci deň 
Deň, ku ktorému má systém vyfiltrovať dáta. Ak ostane prázdne, položky sa 
vyhodnotia k aktuálnemu dátumu. 

 
Vymedzenie kmeňových dát 

 
Pole Popis 

Preddefinovaný 
výber kmeňových 
dát 

Používateľ má možnosť vybrať niektorý z definovaných preddefinovaných 
výberov pre kmeňové dáta (ak existuje) 

Obchodný partner Výber z matchcode alebo zadanie číselného kódu. Ide o výberové kritérium. 

Zmluvný účet Výber z matchcode alebo zadanie číselného kódu. Ide o výberové kritérium. 
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V tabuľke sú popísané len relevantné polia pre systém CES. 

Pole Popis 

Preddefinovaný 
výber položiek 

Používateľ má možnosť vybrať niektorý z definovaných preddefinovaných 
výberov pre otvorené položky (ak existuje) 

Účtovný okruh Výber z matchcode alebo zadanie číselného kódu. Ide o výberové kritérium. 

Pracovný úsek Výber z matchcode alebo zadanie číselného kódu. Ide o výberové kritérium 

Účet hlavnej knihy Výber z matchcode alebo zadanie číselného kódu. Ide o výberové kritérium. 

Druh dokladu Výber z matchcode alebo zadanie číselného kódu. Ide o výberové kritérium 

Pl. splátok má 
prednosť 

Systém zobrazí aktívne plány splátok, pôvodné predpisy pohľadávok 
nebudú vo výstupe 

 
Záložka „Riadenie výstupu“ 
Tu používateľ vyberá definovaný layout pre výstup a nastavuje ďalšie formátovanie výstupnej zostavy. 
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Pole Popis 

Štruktúra riadka  Štruktúry riadka môžu byť jednoduché alebo sumarizované. 

Výkaz rastra 
splatnosti 

Keď je zakliknuté, predpisy vo výstupe sú rozdelené podľa uvedených dní 
omeškania 

Len výstup riadkov 
súčtov 

Keď je zakliknuté, vo výstupe sumarizovaného variantu  

Zoznam vo formáte 
ALV 

Po zakliknutí je potrebné vybrať layout. ALV zoznam umožňuje prechod na 
detail dokladu 

 

Po zvolení variantu (odporúčané) alebo vyplnení výberových kritérií je možné kliknúť na tlačidlo - 
Vykonanie. 
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Systém zobrazí údaje podľa zadaných výberových kritérií.  

 

3.2 Denník dokladov 

Pre zobrazenie denníku FICA dokladov slúži transakcia FPS_RFKKBELJ00. Vstupná obrazovka vyzerá 
nasledovne: 
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Popis jednotlivých odsekov: 
 

1. Zdroj vyhodnotenia 
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Pole Popis 

Databáza dokladov Systém zobrazí doklady zo štandardnej databázy SAP 

Krátke extrakty Doklady FI-CA nevyužívajú tento zdroj 

 
2. Rozlíšenie dokladov 

Pole Popis 

Číslo dokladu Používateľ ho zadá ak má záujem zobraziť konkrétny FICA doklad (je možné 
vybrať rozpätie dokladov, resp. viacnásobný výber viacerých dokladov) 

Dátum účtovania Ide o povinné pole pre zobrazenie denníka dokladov, ideálne je zadávať 
rozpätie dátumov, ak nepoznáme presný dátum účtovania dokladu 

Kľúč odsúhlasenia Nie je nutné zadávať. Ide o kľúče, na ktorých sú sumárne účtované FI-CA 
doklady a takto sumárne účtované na hlavnej knihe. Napríklad všetky storná 
za konkrétny deň sú väčšinou na jednom kľúči. 

Druh dokladu Nie je nutné zadávať.  

 
3. Rozlíšenie položiek 

Pole Popis 

Účtovný okruh Nie je nutné zadávať, nakoľko oprávnenie v SAP umožní zobraziť len doklady 
účtovného okruhu, na ktorý má používateľ oprávnenie. Resp pri zadaní 
konkrétneho dokladu, tiež nie je nutné zadávať, keďže každý doklad je na 
systéme jedinečný pre všetky účtovné okruhy. 

Krátke extrakty Doklady FI-CA nevyužívajú tento zdroj 

 
4. Typy položiek 

Pole Popis 

Neštatistické položky Pri zadaní sa zobrazujú položky dokladov, ktoré robia obrat na hlavnej knihe 

Štatistické položky Možnosť zobrazenia aj štatistických položiek dokladov FICA, ktoré nerobia 
obrat na hlavnej knihe. Napríklad ide o štatistické pohľadávky alebo 
predpisy záloh (depozitov), ktoré sa neúčtujú na hlavnej knihe do 
momentu kým nie sú vyrovnané platbou.  

Plány splátok Zobrazia aj doklady splátkových kalendárov 

Združené faktúry Nie je využívané v systéme CES 

 
5. Riadenie výstupu 



 

 
 

   

 
CES_M23_Používateľská príručka V1.51 Strana 189 z 198 

 

Pole Popis 

Kontrolný účet 
namiesto 
obchodného 
partnera 

Buď sa vo výstupe zobrazuje účet hlavnej knihy alebo číslo obchodného 
partnera 

 

Sumarizácia položiek 
vyrovnania 

Zoskupenie vyrovnávajúcich položiek dokladu 

Sumarizácia 
opakovaní 

Opakujúce sa položky sú sumarizované, nie je využívané v CES 

Prehľad ALV GRID Ide o tabuľkové zobrazenie denníka dokladov, toto je odporúčané 
zobrazenie 

Max. počet dokladov Ak sa zobrazuje denník v ALV tak je možné zmeniť max počet zobrazených 
dokladov. Textový formát zobrazenia nemá obmedzenie na počet 
dokladov. 

 
6. Čísla dokladov 

Pole Popis 

Počiatočné číslo 
dokladu 

Ide o doplnenie číslovania dokladov v danom zobrazení, namiesto čísla 
dokladu 

Priebežné číslovanie 
stránok 

Systém uloží číslo poslednej stránky a v nasledujúcom zozname stránky 
ďalej následne očísluje 

Testovaní chod Nie je využívané v systéme CES 

 
7. Doplnkový výstup = Nie je využívané v systéme CES 

 
Ideálne nastavenie vstupnej obrazovky: 

- Zdroj vyhodnotenia  je databáza dokladov 
- Zadanie rozpätia dátumov, prípadne konkrétnych dokladov 
- Typ položky je štatistický aj neštatistický pre celkové zobrazenie 
- Riadenie výstupu v ALV GRID, s max počtom dokladov podľa potreby 

 
Výstup môže vyzerať napríklad nasledovne: 

 
 
Tabuľka je riadkovaná po dokladoch. Zobrazené stĺpce je možné modifikovať štandardnými ALV 
nástrojmi. 

3.3 Doklad priradenia účtov - jednotlivé doklady 



 

 
 

   

 
CES_M23_Používateľská príručka V1.51 Strana 190 z 198 

 

Transakcia FPT8 - Doklad prirad.účtov – jednotlivé doklady, umožňuje náhľad na doklady FI-CA aj 
s položkami obchodného partnera aj s položkami hlavnej knihy, pričom je možné doklady vyhľadávať 
pre zvolený účet hlavnej knihy, ale so zobrazením všetkých položiek daného dokladu.  
 
Vstupná obrazovka transakcie: 

 
 
 
Popis jednotlivých odsekov: 
 
 

1. Výber súhrn. Záznamov 
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Pole Popis 

Účtovný okruh Nie je nutné zadávať, nakoľko oprávnenie v SAP umožní zobraziť len doklady 
účtovného okruhu, na ktorý má používateľ oprávnenie. Resp pri zadaní 
konkrétneho dokladu, tiež nie je nutné zadávať, keďže každý doklad je na 
systéme jedinečný pre všetky účtovné okruhy. 

Kľúč odsúhlasenia Nie je nutné zadávať. Ide o kľúče, na ktorých sú sumárne účtované FI-CA 
doklady a takto sumárne účtované na hlavnej knihe. Napríklad všetky storná 
za konkrétny deň sú väčšinou na jednom kľúči. 

Účet hlavnej knihy Je možné zadať ľubovoľný účet HK, aj kontrolné účty pre položky 
obchodného partnera definované hlavnou a vedľajšou operáciou, aj klasické 
účty HK pre položky hlavnej knihy dokladov FI-CA 

Nákladové stredisko Objekt modulu CO použiteľné ako kritérium pre výber dokladov. 

Ziskové stredisko Objekt modulu CO použiteľné ako kritérium pre výber dokladov. 

Zákazka Objekt modulu CO použiteľné ako kritérium pre výber dokladov. 

Prvok ŠPP Objekt modulu CO použiteľné ako kritérium pre výber dokladov. 

Typ RR Možný výber z matchcode. 

Finančná položka Objekt modulu FM použiteľné ako kritérium pre výber dokladov. 

Fin. stredisko Objekt modulu FM použiteľné ako kritérium pre výber dokladov. 

Fond Objekt modulu FM použiteľné ako kritérium pre výber dokladov. 

Obdobie rozpočtu Objekt modulu FM použiteľné ako kritérium pre výber dokladov. 

Funkčná oblasť Objekt modulu FM použiteľné ako kritérium pre výber dokladov. 

Pracovný úsek Použiteľné ako kritérium pre výber dokladov. Možný výber z matchcode. 

Segment Použiteľné ako kritérium pre výber dokladov. Možný výber z matchcode. 

 
2. Obmedzenie výberu – jednotl.doklad 

Pole Popis 

Číslo dokladu Zadáva sa pre zobrazenie konkrétneho FI-CA dokladu (je možné vybrať 
rozpätie dokladov, resp. viacnásobný výber viacerých dokladov) 

Dátum účtovania Ide o povinné pole pre zobrazenie denníka dokladov, ideálne je zadávať 
rozpätie dátumov, ak nie je známi presný dátum účtovania dokladu 

Len položky hl.knihy Z nájdených dokladov zobrazí, IBA položky hlavnej knihy FI-CA dokladu 

Doklad je kompletný Z nájdených dokladov zobrazí kompletný doklad so všetkými jeho 
položkami, aj keď používateľ hľadal napr. iba 1 konkrétny účet 

Položky podľa 
výberu 

Zobrazí iba položky ktoré spĺňajú zadané filtračné kritéria v ostatných 
atribútoch vstupnej obrazovky. 

Zobrazenie. 
štatistických položiek 

Zobrazí aj štatistické položky, tzn. jednopoložkové doklady bez protistrany, 
ktoré nespôsobujú obraty na HK (bez tohto checkboxu ich transakcia 
nezobrazuje) 

  

 
3. Zobrazenie 
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Pole Popis 

Layout Možné zadať predtým uložené používateľské alebo štandardné layouty 
zobrazenia ALV tabuľky. 

 
Nastavenie vstupnej obrazovky pre zobrazenie dokladov s účtom 6451001001okruhu 1516: 
Výber súhrn.záznamov 
 

 
 
Obmedzenie výberu – jednotl.doklad  

 
 
Výstup zoznamu dokladov 

 
 
 

Zmena vstupných parametrov na zobrazenie iba položiek hlavnej knihy: 
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Výstup 

 
 
Pre doplnenie, čiastka obratov účtu za vybrané obdobie z transakcie FPT8 (zelený status) musí sedieť 
na obraty na hlavnej knihe za vybraný účet a obdobie a druh dokladu QP (druh dokladu pre prevody 
účtovaní z FI-CA do FI).  

 
 
Napríklad transakcia FAGLL03 - Zobrazenie/zmena položiek (nové) zo zadaným účtom 6451001001, 
okruhom 1516 a všetkými položkami: 
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V následnom zozname položiek použite filter  , alebo sumarizáciu za druh dokladu QP: 
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3.4 Zobrazenie stavu účtov  

Transakcia FPL9 slúži na zobrazenie stavu účtov. V našom prípade napríklad na generovanie výziev bez 
procesu upomínania.  
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Pole Popis 

Obchodný partner Je možné priamo zadať číslo obchodného partnera alebo ho vyhľadať cez 
matcode. 

Zmluvný účet 
Je možné priamo zadať číslo zmluvného účtu alebo ho vyhľadať cez 
matcode. 

Zmluva V systéme CES sa nevyužíva. 

Účtovný okruh 
Je potrebné zadať ako výberové kritérium. Ak má používateľ vyplnený 
účtovný okruh na kmeňom zázname používateľa, systém ho vyplní 
automaticky. 

Plán splátok Ak je potrebné zobraziť údaje z plánu splátok. 

 
Po vyplnení výberových kritérií je potrebné kliknúť na ENTER. Systém zobrazí zoznam položiek podľa 
výberových kritérií. 
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 - Aktualizácia  

- Zobrazenie/ zmena nastavení 

 - Obdobie pre výber položiek - splatné do, vyrovnané od 

 - Voľba štruktúry riadka 

 - Všetky položky obchodného partnera 

 - Všetky položky zmluvného účtu 

 - Zobrazenie obchodného partnera 

- Zobrazenie zmluvného účtu 

 - Použite platby - analýza vyrovnania obchodného partnera, vybraného v zozname 

 - Plán splátok - plány splátok obchodného partnera, vybraného v zozname  
 
Legenda k stĺpci Semafor: 
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