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POHODA Business Intelligence (BI) je revolučné riešenie 
z produkcie spoločnosti STORMWARE určené všetkým 
firmám, ktoré používajú ekonomicko-informačný systém 
POHODA, bez ohľadu na ich veľkosť a výšku obratu.
viac na www.stormware.sk/pohoda/business-intelligence Showroom Praha

Slezská 128
130 00 Praha 3

Showroom Brno
Mariánské náměstí 1
617 00 Brno

www.radiators.shop

Štýlové teplo domova
Možno po dlhej zime premýšľate nad výmenou starých 
radiátorov. Vedeli ste, že namiesto tých klasických, ktoré 
veľa parády v miestnosti neurobia, si môžete zaobstarať 
i radiátory s naozaj prepracovaným designom?

 foto: archiv HOTHOT RADIATORS

Oživiť interiér nemusíte len vďaka peknému obrazu či štýlovej váze, ide to i vďaka netradičnému 
radiátoru. Čím sa dostávame k českej firme HOTHOT RADIATORS, ktorá sa zameriava práve na výrobu a 
predaj designových radiátorov – a to predovšetkým bytových radiátorov a kúpeľňových rebríkov. V ich 
sortimente nájdete množstvo originálnych a zaujímavo vyzerajúcich vykurovacích telies, ktoré zapadnú 
do miestnosti tak, že by Vás často ani nenapadlo považovať ich za radiátor.

V poňatí firmy HOTHOT RADIATORS môže byť radiátor napríklad súčasťou drevenej lavice, problémom 
nie sú ani radiátory so zrkadlom či potlačenou fotografiou – áno, Vaša fotka z letnej dovolenky Vás môže 
zahriať i v zime, a to doslova. 

Pohrať sa dá ale i s materiálom – veľmi obľúbené sú napríklad vinuté oceľové trubky, ktoré majú vysokú 
výhrevnosť a sú veľmi štýlové, i preto sú toľko vyhľadávané dizajnérmi a architektmi. Sklenené radiátory 
potom vyzerajú skvelo napríklad v kuchyni, kancelárii alebo vstupnej hale. 

Zlaté ručičky
Ako to ale býva, za všetkou touto parádou je poriadny kus práce. Práca, ktorá musí byť odvedená naozaj 
poctivo. Všetko začína dierovaním a skladaním trubiek, následne sú radiátory zvárané spájkovacou pecou 
alebo odporovým zváraním a nakoniec prichádza jedna z najdôležitejších častí výroby, a to kontrola 
kvality. Konkrétne ide o kontrolu tesnosti vo vodnom kúpeli, ktorou musí prejsť bez výnimky každý 
radiátor. Ak je všetko v poriadku, výrobok je starostlivo zabalený a odoslaný svojmu budúcemu majiteľovi. 
A len čo vonku prituhne…

http://www.pragercider.cz
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Vážený zákazník,

tohtoročný máj sa niesol v znamení európskeho nariadenia GDPR, ktoré sprísňuje ochranu 
osobných údajov. V mnohých firmách zavládli obavy, či sa všetko zvládne pripraviť správne 
a včas. Vy, ako užívatelia programu POHODA, môžete byť o niečo kľudnejší – so správou 
osobných údajov Vám pomôže náš ekonomický systém.

Hneď v úvode na stranách 2–25 si môžete prečítať o novinkách v programe POHODA, 
rel. 11900, ktoré sa tiež týkajú GDPR. Nové funkcionality Vám pomôžu so správou osobných 
údajov v agende Adresár – môžete napríklad pridávať dôvod spracúvania údajov hromadne 
k viacerým adresám naraz alebo si vyhľadávať adresy podľa právnych dôvodov spracúvania. 
Pribudla tiež nová zostava Opis osobných údajov, vďaka ktorej budete schopní zodpovedať 
na otázky typu „Aké údaje o mne spracúvate?“. Túto zostavu podrobne popisujeme i na 
strane 34. A dobrú správu máme pre užívateľov základného radu a radu POHODA SQL, 
v ktorých je už taktiež možné sledovať históriu zmien záznamov v agendách Adresár, 
Personalistika a Pracovné pomery. V májovom vydaní nechýbajú ani novinky v oblasti 
personalistiky a miezd, ktoré reagujú predovšetkým na legislatívne zmeny týkajúce sa 
rôznych druhov príplatkov. Za zmienku tiež rozhodne stoja novinky týkajúce sa mobilnej 
aplikácie mPOHODA, všetko o pridaných funkciách sa dočítate na stranách 26–31.

Aby ste sa v nových funkciách týkajúcich sa GDPR správne zorientovali, pripravili sme pre 
Vás prehľadné mininávody. Vďaka nim Vám bude hneď jasnejšie, ako vložiť ku konkrétnemu 
údaju dôvod spracúvania alebo napríklad ako zistiť, kedy ste naposledy daný doklad využili 
na doklade. Mininávody sú dostupné na www.stormware.sk/pohoda/mininavody a ich 
„offline“ verziu nájdete na stranách 32–33.

V pravidelnej rubrike Tiež používa POHODU, kde Vám predstavujeme našich zaujímavých 
zákazníkov, si môžete tentokrát prečítať o firme HOTHOT RADIATORS, ktorá sa zaoberá 
výrobou a predajom moderných designových radiátorov. 

Na záver Vám prajem, aby ste súčasné hektické obdobie zvládli v čo najväčšej pohode 
a naozaj si užili prichádzajúce leto.

32

34
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Novinky vo verzii Leto 2018
GDPR 
POHODA reaguje na Nariadenie GDPR 
a prináša Vám ďalšie funkcie užitočné pre 
správu a ochranu osobných údajov. Niektoré 
ste mali k dispozícii už od verzie Január 
2018, ďalšie sme zverejnili v priebežných 
aktualizáciách programu a teraz Vám 
predstavíme tie, ktoré sú súčasťou 
novej verzie. (Len pripomíname, že pre 
sprístupnenie všetkých popísaných funkčností 
je potrebné, aby bola v agende Globálne 
nastavenie/GDPR zaškrtnutá voľba Povoliť 
GDPR.) 

S rastúcou funkčnosťou pre správu osobných 
údajov pribúdajú i možnosti nastavenia. 
Preto sme v agende Globálne nastavenie 
vytvorili samostatnú sekciu GDPR pre 
nastavenia spojené so všeobecným 
nariadením. 

V sekcii GDPR aktivujete všetky nové 
funkčnosti, ale tiež tu môžete nastaviť 
obdobie, počas ktorého je pre Vás vystavenie 
jednotlivých typov dokladov dôvodom pre 
spracúvanie osobných údajov obchodných 
partnerov. 

Už od januárovej verzie si môžete v agende 
Adresár pridávať k jednotlivým záznamom na 
záložku GDPR právne dôvody pre spracúvanie 
osobných údajov. Teraz môžete právny dôvod 
pridať aj hromadne pre všetky aktuálne 
vybrané záznamy. 

Užívateľ s administrátorským právom 
Hromadné operácie môže pridať právny dôvod 
všetkým vybraným záznamom pomocou 
sprievodcu vyvolaného cez ponuku Záznam/
GDPR/Hromadne pridať dôvod spracúvania… 

V sprievodcovi vyberte požadovaný právny 
dôvod, obdobie jeho platnosti a môžete doplniť 
i poznámku. Po stlačení tlačidla Dokončiť sa 
potom doplní ku všetkým vybraným adresám. 

Potrebujete nájsť v agende Adresár záznamy, 
pri ktorých čoskoro vyprší alebo už úplne 
vypršal niektorý právny dôvod zo záložky 
GDPR? Alebo možno tie, ktoré ani doteraz 
žiadny právny dôvod nemajú priradený? 
Tieto i ďalšie kombinácie záznamov môžete 
vyhľadať pomocou sprievodcu Vyhľadanie 
adries podľa práv. dôvodov pre spracúvanie 
osob. údajov. 

Funkcie pre GDPR zapnete v rovnomennej sekcii agendy Globálne nastavenie

Od verzie 11900 môžete vybraným 
adresám hromadne pridať dôvod 
spracúvania osobných údajov

V programe POHODA jednoducho 
vyhľadáte adresy podľa dôvodu 
spracúvania osobných údajov
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Sprievodcu vyvoláte povelom Záznam/GDPR/
Vyhľadať záznamy… 

Na prvej strane zvolíte, či hľadáte záznamy 
s platnými, exspirujúcimi, či úplne 
exspirovanými právnymi dôvodmi, prípadne 
tie, ktoré dôvody nemajú priradené. 
V závislosti od zvolenej voľby potom na druhej 
strane upresníte nastavenie pre vyhľadávanie 
záznamov. 

Pre zabezpečenie vyššej bezpečnosti údajov 
je podstatná tiež informácia o tom, kedy 
a akým užívateľom bol záznam v programe 
POHODA modifikovaný. Preto sme i do 
nižších radov POHODA a POHODA SQL 
pridali možnosti sledovania histórie zmien 
záznamov v agendách Adresár, Personalistika 
a Pracovné pomery, ktoré boli doteraz iba 
v najvyššom rade POHODA E1. 

Ďalej sme rozšírili okruh sledovaných údajov 
v agende Adresár o záložky GDPR, Dodacie 
adresy a Bankové účty a tiež o vybrané polia 
vo formulári agendy. 

Subjekt, o ktorom evidujete osobné údaje, 
má právo na obmedzenie spracúvania podľa 
článku 18 Všeobecného nariadenia o ochrane 
osobných údajov. Na tieto účely využijete 
novú funkciu pre obmedzenie spracúvania 
záznamu v agende Adresár. 

  
Užívateľ s administrátorským právom 
Obmedzené spracúvanie môže označiť adresu 
rovnomenným príznakom pomocou povelu 
Záznam/GDPR/Obmedzenie spracúvania. 
Takto označená adresa nebude pre užívateľa 
viditeľná a nebude možné ju použiť ani do 
nových dokladov. Iba užívateľ s týmto právom 
si bude môcť v agende Adresár zobraziť 
adresy v obmedzenom spracúvaní, ak na 
stavovom riadku, kde sa volí rozsah zobrazenia 
údajov v agende Adresár, vyberie možnosť 
Obmedzenie spracúvania. 

Do agendy Adresár sme pridali novú tlačovú 
zostavu Opis osobných údajov.

Zostava Vám umožní v súvislosti so 
Všeobecným nariadením o ochrane osobných 
údajov vytlačiť pre aktuálny záznam v agende 
Adresár evidované údaje, a to hlavné údaje 
z formulára agendy, ako aj ďalšie údaje zo 
záložiek Bankové účty a GDPR. 

Ak je vo Vašej organizácii určená zodpovedná 
osoba na ochranu osobných údajov, môžete 

I v radoch POHODA a POHODA SQL teraz môžete sledovať históriu zmien v agendách Adresár, 
Personalistka a Pracovné pomery

V programe POHODA môžete uplatniť i právo subjektu na obmedzenie spracúvania jeho 
osobných údajov

Vďaka zostave Opis osobných 
údajov dokážete konkrétnej 
dotknutej osobe rýchlo 
zodpovedať, čo o nej viete
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údaje o nej zadať v agende Globálne 
nastavenie/GDPR, čím sa budú tlačiť na 
zostave Opis osobných údajov.

PERSONALISTIKA A MZDY 
V pracovnoprávnych vzťahoch je účelom 
spracúvania osobných údajov zo strany 
zamestnávateľa spravidla nevyhnutnosť plniť 
uzatvorenú pracovnú zmluvu (čl. 6. ods. 1 
písm. b) GDPR) a súvisiace právne povinnosti 
(viesť účtovnú a mzdovú agendu). 

Do agend Personalistika, Pracovné pomery 
a Mzdy sme pre Vás pripravili novinky 
vzťahujúce sa k Všeobecnému nariadeniu 
o ochrane osobných údajov (tzv. GDPR). 
Predovšetkým ide o doplnenie nových 
tlačových zostáv, rozšírenie zaheslovania 
mzdových zostáv jedného zamestnanca, 
možnosť určenia, či uvádzať osobné údaje 
zamestnanca do dokladov vzniknutých 
zaúčtovaním miezd. Bližší popis noviniek sme 
pre Vás popísali nižšie. 

V agende Pracovné pomery pribudli v ponuke 
tlačových zostáv v sekcii Dokumenty 
pracovnoprávnych vzťahov dve nové tlačové 
zostavy Informácie o spracúvaní osobných 
údajov a Zoznam sprostredkovateľov 
a príjemcov osobných údajov. 

Tlačová zostava Informácie o spracúvaní 
osobných údajov informuje zamestnanca 
o tom, aké osobné údaje a na aké účely 
zamestnávateľ o ňom spracúva, aký je právny 
základ a doba ich spracúvania.

Tlačová zostava Zoznam sprostredkovateľov 
a príjemcov osobných údajov obsahuje 
zoznam inštitúcií, ktorým zamestnávateľ za 
účelom plnenia povinností vyplývajúcich 
z pracovnoprávneho pomeru poskytuje 
osobné údaje zamestnanca.

Obidve tlačové zostavy je možné upraviť 
a doplniť o údaje, ktoré sú špecifické pre danú 
spoločnosť.

Rozšírili sme okruh tlačových zostáv, ktoré 
je možné po novom zabezpečiť heslom. 
Jedná sa o mzdové zostavy pre jedného 
zamestnanca exportované do formátu 
PDF, napríklad Mzdový list, vrátane 
všetkých príloh, Vyhlásenie na uplatnenie 
nezdaniteľnej časti a daň. bonusu, Žiadosť 
o vykonanie ročného zúčtovania, Potvrdenie 
o zdaniteľných príjmoch atď. 

Potrebujete, aby zostavu 
Mzdový list vo formáte PDF 
neotvoril niekto nepovolaný? 
Po novom je možné ju 
zabezpečiť heslom

Dokumenty pracovnoprávnych 
vzťahov teraz obsahujú dve 
nové tlačové zostavy 
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Heslo je možné zadať každému zamestnancovi 
zvlášť v agende Personalistika na záložke 
Poistenie v sekcii Zabezpečenie dokumentov 
heslom. Tým zabezpečíte, že PDF súbor otvorí 
iba zamestnanec, ktorému prináleží. Bez 
zadania správneho hesla ho nebude možné 
otvoriť. 

Pri uvedených zostavách potom 
prostredníctvom povelu Zabezpečiť PDF 
heslom zvolíte, či sa majú zabezpečiť, alebo 
nie. Povel nájdete v ponuke pod tlačidlom 
PDF v dialógovom okne Tlač. Ak heslo pri 
zamestnancovi nenastavíte a nebude zadané 
heslo ani v dialógovom okne Tlač pri možnosti 
PDF/Nastavenie PDF…, k zabezpečeniu PDF 
dokumentu nedôjde. 

Po novom máte možnosť ovplyvniť 
vstupovanie osobných údajov zamestnancov 
do ostatných záväzkov a výdavkových 
pokladničných dokladov, ktoré sa vygenerujú 
pri zaúčtovaní záloh, resp. miezd. 

  
Do agendy Globálne nastavenie sekcie Mzdy 
sme doplnili novú voľbu Uvádzať meno a adresu 
zamestnanca, ktorá je implicitne prednastavená, 
tzn. osobné údaje zamestnancov sú uvedené 
na dokladoch vzniknutých zaúčtovaním 
záloh a miezd. V prípade, že nechcete 
v záväzkoch a výdavkových pokladničných 
dokladoch uvádzať meno a adresné údaje 
o zamestnancoch, a to konkrétne v poliach 
Meno, Ulica, Obec a PSČ, zrušte nastavenie 
tejto voľby. V poli Firma bude potom uvedené 
osobné číslo zamestnanca. 

V agende Personalistika na záložke 
Zamestnanec bola pôvodná voľba Súhlas 
s uvádzaním RČ premenovaná na Uvádzať 
RČ. Voľbu Uvádzať RČ zaškrtnite, ak chcete 
i v pomocných tlačových zostavách, kvôli 
plneniu zákonnej povinnosti, uvádzať rodné 
číslo zamestnanca. 

Pri jednotlivých tlačových zostavách, ktoré 
obsahujú rodné číslo, je možné v dialógovom 
okne Tlač zvoliť možnosť tlače rodného čísla 
Tlač RČ alebo Netlačiť RČ. Nové voľby teraz 
nájdete i pri tlačovej zostave Rekapitulácia 
zdravotného poistenia. 

Pri tlačových zostavách, ktoré je zamestnávateľ 
povinný predkladať príslušným inštitúciám, 
a ktorých obsahom je i rodné číslo, sa rodné 
číslo uvádza vždy automaticky. 

Pri tlačových zostavách Výplatný list, Výplatná 
páska, Výplatné pásky, Výplatná páska – zložky 

Nechcete uvádzať meno a adresu zamestnanca na dokladoch vytvorených zaúčtovaním? 
V agende Globálne nastavenie zrušte nastavenie vyznačenej voľby

Nové voľby teraz obsahuje aj 
tlačová zostava Rekapitulácia 
zdravotného poistenia
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mzdy a Výplatné pásky – zložky mzdy boli 
v dialógovom okne Tlač odstránené voľby Tlač RČ 
so súhlasom, Tlač RČ vždy a Netlačiť RČ. Rodné 
číslo sa na uvedených zostavách po novom už 
netlačí a tlačí sa iba osobné číslo zamestnanca.

Pri tlačovej zostave Mzdový list, vrátane všetkých 
príloh, boli rovnako v dialógovom okne Tlač 
odstránené voľby na ľubovoľnú tlač rodných 
čísel. Rodné číslo sa na uvedených zostavách po 
novom tlačí vždy.

V agende Pracovné pomery v ponuke tlačových 
zostáv v sekcii Dokumenty pracovnoprávnych 
vzťahov je teraz možné použiť premenné 
i v hlavičke i pätičke dokumentov. Ďalej sa po 
novom v dokumentoch neuvádza rodné číslo 
zamestnanca.

Hotové dokumenty je možné z programu 
POHODA priamo vytlačiť alebo exportovať do 
formátu DOC, prípadne ODT, prostredníctvom 
povelu Export z dialógového okna Tlač, ako 
už môžete poznať z predchádzajúcich verzií. 
V aplikácii Microsoft Word (Open Office) si ich 
potom môžete ľubovoľne upravovať podľa 
svojich potrieb, dokonca i záhlavie a zápätie 
dokumentu. 

V agende Mzdy bola premenovaná pôvodná 
záložka Hrubá mzda na Mzda a zároveň boli 
z tejto záložky polia Osobné ohodnotenie, 
Prémie, Prémie za dlhšie obdobie, Prémie za 
výročie a Doplatky presunuté na záložku Iný 
príjem do novej časti Odmeny a prémie.  
 

Od 1. 5. 2018 za prácu vo sviatok patrí 
zamestnancovi dosiahnutá mzda a mzdové 
zvýhodnenie najmenej 100 % jeho priemerného 
zárobku. 

Z uvedeného dôvodu, pred vystavením 
miezd za mesiac Máj 2018, Vám odporúčame 
mať v agende Globálne nastavenie/Mzdy/
Príplatky v poli Príplatok % za odprac. sviatky 
nadefinovanú minimálnu sadzbu 100. 

 
V prípade, ak máte v spoločnosti variabilnejšie 
odmeňovanie a používate agendu Definície 
zložiek mzdy v ponuke Mzdy/Zoznamy, 
odporúčame Vám % sadzbu aktualizovať i v danej 
agende. 

 
V prípade, ak máte zložky definované ako trvalé 
zložky v agende Pracovné pomery na záložke 
Trvalé zložky mzdy, skontrolujte i danú záložku 
a v prípade potreby zložku upravte. 

Záložka Iný príjem teraz obsahuje novú časť Odmeny a prémie, do ktorej boli presunuté 
niektoré polia zo záložky Mzda 

Veľkosť príplatku skontrolujte a v prípade potreby upravte ešte pred vystavením miezd 
za mesiac Máj 2018

Dokumenty pracovnoprávnych 
vzťahov nájdete v agende 
Pracovné pomery v dialógovom 
okne Tlač
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Od 1. 5. 2018 sa mení percentuálna sadzba pre 
určenie minimálneho mzdového zvýhodnenia 
za prácu v noci. 

Zamestnancovi patrí po novom za prácu v noci 
popri dosiahnutej mzde za každú hodinu práce 
v noci mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 
30 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu. 
V súčasnosti je platná minimálna mzda vo 
výške 2‚759 €/hod. Minimálna výška mzdového 
zvýhodnenia za hodinu práce v noci je 0‚8277 €. 
Ak ide o výkon rizikovej práce, minimálne 
mzdové zvýhodnenie za prácu v noci je vo výške 
35 %, tj. 0‚9657 €/hod. 

V prípade zamestnávateľa, pri ktorom sa 
vzhľadom na povahu práce alebo podmienky 
prevádzky vyžaduje, aby sa prevažná časť 
práce vykonávala v noci, možno dohodnúť 
nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia ako 
30 % (resp. pri rizikových prácach 35 %), 
najmenej vo výške 25 % minimálnej mzdy. 
Minimálne mzdové zvýhodnenie by v takomto 
prípade bolo vo výške 0‚6898 €. Nižšiu sumu 
mzdového zvýhodnenia je možné dohodnúť 
v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve, 
a to iba v prípade zamestnávateľa, pri ktorom 
nepôsobí odborová organizácia a ktorý 
k 31. 12. predchádzajúceho kalendárneho roka 
zamestnával menej ako 20 zamestnancov. 

Minimálne mzdové zvýhodnenie na hodinu 
v eurách za Príplatok za prácu v noci zadajte 
v rovnomennom poli v agende Globálne 
nastavenie/Mzdy v sekcii Príplatky podľa 
konkrétneho dojednania u zamestnávateľa. 

V prípade, ak máte variabilnejšie odmeňovanie, 
resp. máte kombináciu rizikového 
a nerizikového vykonávania práce v noci, 
môžete použiť na definíciu rôznych príplatkov 
agendu Definície zložiek mzdy v ponuke Mzdy/
Zoznamy. 

Vo vystavenej mzde je potom na záložke Mzda 
v sekcii Príplatky potrebné do poľa Práca v noci 
zadať počet odpracovaných hodín v noci, 
za ktoré má zamestnanec nárok na mzdové 
zvýhodnenie. 

Mzdové zvýhodnenia Vám odporúčame 
v programe nadefinovať ešte pred vystavením 
miezd, za ktoré je potrebné vyplatiť príplatky už 
po novom. 

Od 1. 5. 2018 sa v Zákonníku práce zavádzajú 
nové druhy mzdových zvýhodnení, a to 
mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu 
a mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu. 

V prípade potreby skontrolujte a upravte takisto aj hodnotu príplatku za prácu v noci

Počet odpracovaných hodín za prácu v noci zadajte potom priamo vo vystavenej mzde 
do poľa Práca v noci
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Zamestnancovi patrí za prácu v sobotu popri 
dosiahnutej mzde za každú hodinu práce 
v sobotu mzdové zvýhodnenie najmenej 
vo výške 25 % minimálnej mzdy v eurách 
za hodinu. Minimálna výška mzdového 
zvýhodnenia za hodinu práce v sobotu je 
0,6898 €. Rovnako ako v prípade príplatku za 
prácu v noci, pri splnení rovnakých podmienok, 
je možné dohodnúť i nižšiu sumu mzdového 
zvýhodnenia. Táto suma však musí byť najmenej 
vo výške 20 %, tj. 0,5518 €/hod.  

Zamestnancovi patrí za prácu v nedeľu popri 
dosiahnutej mzde za každú hodinu práce 
v nedeľu mzdové zvýhodnenie najmenej 
vo výške 50 % minimálnej mzdy v eurách 
za hodinu. Minimálna výška mzdového 
zvýhodnenia za hodinu práce v nedeľu je 
1,3795 €. Rovnako ako v prípade príplatku za 
prácu v sobotu, je možné dohodnúť i nižšiu 
sumu mzdového zvýhodnenia, a to najmenej 
40 %, tj. 1,1036 €/hod.

V súvislosti s novými príplatkami pribudli do 
agendy Globálne nastavenie/Mzdy/Príplatky 
polia Príplatok za prácu v sobotu a Príplatok 
za prácu v nedeľu, pre zadanie absolútneho 
príplatku na hodinu za prácu v sobotu 
a v nedeľu. 

V prípade, ak máte variabilnejšie odmeňovanie, 
odporúčame Vám použiť agendu Definície 
zložiek mzdy v ponuke Mzdy/Zoznamy. 

Vo vystavenej mzde je potom na záložke Mzda 
v sekcii Príplatky potrebné do poľa Práca 
v sobotu alebo Práca v nedeľu zadať počet 
hodín, za ktoré má zamestnanec nárok na 
príplatok za prácu v sobotu alebo v nedeľu. 
V prípade potreby môžete tiež priamo vo 
vystavenej mzde využiť záložku Zložky mzdy. 

V agende Definície zložiek mzdy v ponuke 
Mzdy/Zoznamy pribudli zároveň nové druhy 
definície zložiek mzdy Príplatok za prácu 
v sobotu a Príplatok za prácu v nedeľu. 

Pri nových definíciách môžete upraviť sadzbu 
podľa vlastných podmienok alebo vytvoriť 
viacero definícií s použitím vybraného druhu 
príplatku. 

Od 1. 5. 2018 zamestnancovi, ktorý pracuje 
na dohodu, patrí za prácu vo sviatok 
zvýšenie odmeny najmenej vo výške 100 % 
minimálneho hodinového zárobku. 

To znamená, že ak máte zamestnanca, ktorý 
pracuje na dohodu vo sviatok, okrem nároku 

V časti Príplatky pribudli nové polia Príplatok za prácu v sobotu a Príplatok za prácu v nedeľu 
pre zadanie nových druhov mzdových zvýhodnení  

Nové polia pre zadanie počtu odpracovaných hodín za prácu v sobotu alebo v nedeľu nájdete 
na záložke Mzda v časti Príplatky

Pri nových druhoch definície zložiek mzdy si môžete upraviť sadzbu podľa vlastných 
podmienok
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na odmenu za odpracovanú hodinu, vzniká 
mu nárok na zvýšenie tejto odmeny o 100 % 
minimálneho hodinového zárobku, tj. vo výške 
2‚759 €.

V súvislosti s novým príplatkom pribudlo do 
agendy Globálne nastavenie/Mzdy/Príplatky 
v sekcii Dohody pole Príplatok za odprac. 
sviatky. Do tohto poľa je potrebné zadať 
konkrétnu hodinovú sadzbu absolútneho 
príplatku. 

Vo vystavenej mzde je potom na záložke 
Mzda v sekcii Príplatky potrebné zadať do 
poľa Odprac. sviatky – dohoda počet hodín 
odpracovaných vo sviatok. Toto pole je 
automaticky prístupné iba v prípade druhu 
pracovného pomeru Dohoda. Program 
POHODA následne vypočíta výšku príplatku 
za tento čas. V prípade variabilnejšieho 
odmeňovania môžete priamo vo vystavenej 
mzde využiť i záložku Zložky mzdy. 

V agende Definície zložiek mzdy v ponuke 
Mzdy/Zoznamy pribudol v súvislosti 
s predchádzajúcou novinkou nový druh 
definície zložky mzdy Príplatky za odpr. sv. – 
dohoda. 

Vzhľadom na predchádzajúce zmeny 
v legislatíve, bola v agende Mzdy na záložke 
Mzda v sekcii Príplatky upravená i funkčnosť 
poľa Odprac. sviatky. 

Toto pole je po novom pri pracovných 
pomeroch Dohoda o brig. práci študentov, 
Dohoda o pracovnej činnosti a Dohoda 
o vykonaní práce, neprístupné. Pri zadaní 
hodnoty do tohto poľa sa totiž príplatok počíta 
z výšky priemerného zárobku, čo pri dohodách 
nie je možné, nakoľko tieto priemerný zárobok 
nemajú. 

Od 1. 5. 2018 dochádza k upresneniu 
vyplatenia mzdy za prácu nadčas v prípade, 
ak sa zamestnávateľ so zamestnancom 
dohodli na čerpaní náhradného voľna za 
prácu nadčas. Po novom je možné mzdu za 
prácu nadčas zúčtovať až za čas čerpania 
náhradného voľna iba v prípade, ak je daný 
postup výnimočne dohodnutý v kolektívnej 
zmluve alebo v pracovnej zmluve. 

V tejto súvislosti pribudlo do agendy Mzdy 
na záložke Mzda v časti Príplatky nové pole 
Nadčasy bez príplatku. Pole slúži pre zadanie 
počtu hodín nadčasu, za ktoré si zamestnanec 

Nové pole môžete využiť pre zadanie príplatku za odpracované sviatky pri zamestnancoch, 
ktorí pracujú na dohodu 

Nový druh príplatku za odpracované sviatky v prípade dohodárov nájdete tiež v agende 
Definície zložiek mzdy
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bude čerpať náhradné voľno v nasledujúcich 
mesiacoch, najneskôr do uplynutia štyroch 
kalendárnych mesiacov nasledujúcich po 
mesiaci, kedy bola práca nadčas vykonaná. 
Po zadaní počtu hodín sa zároveň pri tomto 
poli vyčísli i mzda, ktorá zamestnancovi za 
odpracované hodiny prináleží (tj. nevyčísľuje 
sa príplatok).

Dosiahnutá mzda i počet odpracovaných 
hodín nadčasu, za ktoré zamestnanec bude 
čerpať náhradné voľno, ovplyvňuje i výpočet 
priemerného zárobku.

V mesiaci, kedy zamestnanec čerpá náhradné 
voľno, môžete v agende Pracovné pomery 
na záložke Neprítomnosť použiť i nový 
druh neprítomnosti Náhradné voľno. Daná 
neprítomnosť znižuje počet odpracovaných 
hodín a zamestnanec dostane o tieto hodiny 
nižšiu mzdu, keďže mzda už bola zaplatená 
v mesiaci, kedy bola práca nadčas vykonaná. 

 
V prípade, ak bola zamestnancovi vyplatená 
mzda až v čase čerpania náhradného voľna 
alebo zamestnanec v mesiaci, v ktorom bola 
práca nadčas vykonaná, čerpá i náhradné 
voľno, sa nové pole Nadčasy bez príplatku 
a nový druh neprítomnosti Náhradné voľno, 
nepoužívajú. 

V programe POHODA boli v súvislosti 
so zavedením nových druhov príplatkov 
v agendách Personalistika, Pracovné pomery 
a Mzdy upravené viaceré tlačové zostavy. 

Od 1. 5. 2018 sa novelou Zákonníka 
práce upravila definícia, kedy sa 
namiesto priemerného zárobku používa 
pravdepodobný zárobok. Pravdepodobný 
zárobok sa používa v situácii, ak zamestnanec 
v rozhodujúcom období neodpracoval aspoň 
21 dní alebo 168 hodín. 

V agende Mzdy na záložke Iný príjem v časti 
Odmeny a prémie teraz nájdete dve nové 
polia 13. plat – letné dovolenky a 14. plat – 
vianočné sviatky. 

Nové pole 13. plat – letné dovolenky 
využijete v prípade, ak zamestnávateľ 
poskytne zamestnancovi odmenu za prácu 
pri príležitosti obdobia letných dovoleniek. 
Odmena sa vypláca v mesiaci jún príslušného 
kalendárneho roka. Pole je preto aktívne iba 
v mesiaci máj, nakoľko mzda za tento mesiac 
má výplatný termín v júni. 

Po zadaní počtu hodín za nadčasy bez príplatku program vo vedľajšom poli vyčísli mzdu, ktorá 
zamestnancovi za odpracované hodiny prináleží

Pridaním nového druhu neprítomnosti POHODA reaguje na nové pole Nadčasy bez príplatku 
v agende Mzdy 



Moja POHODA 11

V roku 2018 je odmena do výšky 500,- € 
oslobodená od platenia zdravotných odvodov, 
a to pri splnení zákonom daných podmienok:

  odmena musí byť vyplatená v mesiaci jún 
(mzda za mesiac máj),

  odmena musí byť vyplatená zamestnancovi, 
pri ktorom pracovnoprávny vzťah trvá 
nepretržite najmenej 24 mesiacov, 

  odmena musí byť najmenej vo výške 
priemerného mesačného zárobku 
zamestnanca. 

Ak sú splnené zákonné podmienky, hodnotu 
odmeny zadajte do poľa 13. plat – letné 
dovolenky. Do vymeriavacieho základu 
na zdravotné poistenie zamestnanca 
i zamestnávateľa potom vstúpi len tá časť 
odmeny, ktorá presiahne čiastku 500,- €. 
Ak zamestnancovi chcete vyplatiť odmenu 
i napriek tomu, že nespĺňa zákonné 
podmienky na oslobodenie, odporúčame 
Vám v programe využiť iné pole. Nové pole 
nie je aktívne pri zamestnancoch pracujúcich 
na dohodu, nakoľko odmena sa dohodárom 
nevypláca. 

 
Program POHODA automaticky sleduje 
splnenie vyplatenia odmeny v konkrétnom 
mesiaci a dĺžku trvania pracovnoprávneho 
vzťahu, nestráži však odmenu najmenej vo 
výške priemerného zárobku. Preto v prípade 
odmeny pri príležitosti letných dovoleniek 
je potrebné si priemerný mesačný zárobok 
vyčísliť nasledovným spôsobom: 

Priemerný hodinový zárobok (PHZ) používaný 
v 2q/2018 (vypočítaný z údajov za 1q/2018) 
x priemerný počet pracovných hodín 
pripadajúcich v roku na jeden mesiac podľa 
týždenného pracovného času. 

 
Napr. pri 40 hod./týždeň sa PHZ vynásobí 
číslom 174 hod./mesiac. Pri 37‚5 hod./týždeň 
sa PHZ vynásobí číslom 163‚25 hod./mesiac. 
Priemerný mesačný zárobok sa zaokrúhľuje na 
najbližší eurocent nahor. 

Nové pole 14. plat – vianočné sviatky 
využijete v prípade, ak zamestnávateľ 
poskytne zamestnancovi odmenu za prácu 
pri príležitosti vianočných sviatkov. Odmena 
sa vypláca v mesiaci december príslušného 
kalendárneho roka. Pole je preto aktívne iba 
v mesiaci november, nakoľko mzda za tento 
mesiac má výplatný termín v decembri. 

V roku 2018 je odmena do výšky 500,- € 
oslobodená od platenia zdravotných odvodov 

Na záložke Iný príjem v časti Odmeny a prémie pribudlo nové pole 13. plat – letné dovolenky, 
ktoré môžete využiť pre zadanie odmeny zamestnanca za prácu pri príležitosti obdobia 
letných dovoleniek v prípade, ak spĺňa podmienky oslobodenia 

Nové pole 14. plat – vianočné sviatky môžete využiť pre zadanie odmeny zamestnanca za 
prácu pri príležitosti vianočných sviatkov v prípade, ak spĺňa podmienky oslobodenia
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a dane, a to pri splnení zákonom daných 
podmienok: 

  odmena musí byť vyplatená v mesiaci 
december (mzda za mesiac november),

  odmena musí byť vyplatená zamestnancovi, 
pri ktorom pracovnoprávny vzťah trvá 
nepretržite najmenej 48 mesiacov, 

  zamestnancovi bola v príslušnom roku 
vyplatená i odmena za prácu pri príležitosti 
obdobia letných dovoleniek, 

  odmena musí byť najmenej vo výške 
priemerného mesačného zárobku 
zamestnanca. 

  
Ak sú splnené zákonné podmienky, hodnotu 
odmeny zadajte do poľa 14. plat – vianočné 
sviatky. Do vymeriavacieho základu 
na zdravotné poistenie zamestnanca 
i zamestnávateľa, ako aj do základu dane 
zamestnanca, potom vstúpi len tá časť 
odmeny, ktorá presiahne čiastku 500,- €. 
Ak zamestnancovi chcete vyplatiť odmenu 
i napriek tomu, že nespĺňa zákonné podmienky 
na oslobodenie, odporúčame Vám v programe 
využiť iné pole. Nové pole nie je aktívne 
pri zamestnancoch pracujúcich na dohodu, 
nakoľko odmena sa dohodárom nevypláca.

 
Program POHODA automaticky sleduje 
splnenie vyplatenia odmeny v konkrétnom 
mesiaci a dĺžku trvania pracovnoprávneho 
vzťahu, nestráži však odmenu najmenej vo 
výške priemerného zárobku. Preto v prípade 
odmeny pri príležitosti vianočných sviatkov 
je potrebné si priemerný mesačný zárobok 
vyčísliť nasledovným spôsobom: 

Priemerný hodinový zárobok (PHZ) používaný 
v 4q/2018 (vypočítaný z údajov za 3q/2018) 
x priemerný počet pracovných hodín 
pripadajúcich v roku na jeden mesiac podľa 
týždenného pracovného času. 

 
Napr. pri 40 hod./týždeň sa PHZ vynásobí 
číslom 174 hod./mesiac. Pri 37‚5 hod./týždeň 
sa PHZ vynásobí číslom 163‚25 hod./mesiac. 
Priemerný mesačný zárobok sa zaokrúhľuje na 
najbližší eurocent nahor. 

Hodnoty zadané v nových poliach ovplyvnia 
i priemerný zárobok pre nasledovný kalendárny 
štvrťrok. Uvedené odmeny sa teda považujú za 
odmeny za jeden kalendárny štvrťrok. 

V súvislosti s pridaním nových polí boli 
v agende Personalistika, Pracovné pomery 
a Mzdy upravené i niektoré tlačové zostavy. 

Program POHODA 
automaticky sleduje 
splnenie vyplatenia 
odmeny v konkrétnom 
mesiaci a dĺžku trvania …
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V agende Definície zložiek mzdy v ponuke 
Mzdy/Zoznamy pribudli v súvislosti 
s predchádzajúcou novinkou dva nové 
druhy definície zložky mzdy 13. plat – letné 
dovolenky a 14. plat – vianočné sviatky.

V agende Mesačný výkaz preddavkov na ZP 
v ponuke Mzdy/Výkazy bola aktualizovaná 
tlačová zostava s rovnomenným názvom. 
Výkaz sa na aktualizovanom tlačive podáva 
do zdravotnej poisťovne od 1. 6. 2018. Takisto 
bola zmenená i štruktúra formátov XML a TXT, 
ktoré sa používajú pri elektronickom podaní. 

V agende Mesačný výkaz preddavkov na ZP na 
záložke Položky pribudol nový stĺpec € Suma 
oslob. 

Do nového stĺpca POHODA uvádza sumu 
peňažného plnenia, ktoré je oslobodené od 
povinnosti platiť poistné z tzv. 13. a 14. platu. 
Vypĺňanie ostatných stĺpcov tlačiva zostáva 
nezmenené. 

V agende Personalistika v tlačovej zostave 
Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch sa po 
novom na riadku 09 – Suma zamestnávateľom 
zrazených príspevkov na doplnkové 
dôchodkové sporenie (§ 11 ods. 10 zákona), 
doplní čiastka automaticky podľa súčtu 
vykonaných zrážok, ktoré majú v agende 
Pracovné pomery na záložke Zrážky vybraný 
Druh Dopln. dôch. sporenie. 

Od 1. 5. 2018 už nie je zamestnávateľ pri 
skončení pracovného pomeru povinný 
vydať zamestnancovi tlačivá Potvrdenie 
o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo 
závislej činnosti (agenda Personalistika) 
a Potvrdenie na účely uplatnenia nároku na 
dávku v nezamestnanosti (agenda Pracovné 
pomery). 

Od 1. 5. 2018 je zamestnávateľ pri skončení 
pracovných pomerov Dohoda o brig. práci 
študentov, Dohoda o pracovnej činnosti 
a Dohoda o vykonaní práce, povinný vydať 
zamestnancovi potvrdenie o tom, či sa 
z odmeny zamestnanca vykonávajú zrážky, 
v koho prospech, v akej výške a v akom poradí 
je pohľadávka, pre ktorú sa majú zrážky ďalej 
vykonávať. Z uvedeného dôvodu bola do 
agendy Pracovné pomery pridaná nová tlačová 
zostava Potvrdenie o vykonávaných zrážkach. 

V agende Mzdy sa po novom na tlačových 
zostavách Výplatný list, Výplatná páska, 

Agenda Definície zložiek mzdy obsahuje i ďalšie nové druhy odmeny

V agende Mesačný výkaz preddavkov na ZP nájdete nový stĺpec, do ktorého sa uvádza suma 
peňažného plnenia oslobodeného od povinnosti platiť poistné z tzv. 13. a 14. platu

Novú tlačovú zostavu nájdete 
v agende Pracovné pomery 
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Výplatné pásky, Výplatná páska – zložky 
mzdy a Výplatné pásky – zložky mzdy 
zobrazuje i dohodnutá mesačná, hodinová, 
resp. úkolová sadzba. Zároveň bol v tlačových 
zostavách pôvodný názov Použitý priemer 
premenovaný na Priemerný zárobok. 

V programe POHODA je teraz možné 
v agendách Personalistika, Oznámenie 
zamestnávateľa a Mesačný výkaz preddavkov 
na ZP využívať webové služby Zdravotnej 
poisťovne DÔVERA. Ich používanie je možné 
nastaviť v agende Užívateľské nastavenie 
v novej sekcii ZP DÔVERA. 

 
Bližšie informácie o jednotlivých funkčnostiach 
v programe POHODA a webových službách 
zdravotnej poisťovne DÔVERA sa dozviete 
prostredníctvom PDF dokumentu POHODA 
a webové služby ZP DÔVERA na https://
www.stormware.sk/ke-stazeni/soubory/ 
alebo https://www.stormware.sk/pohoda/
novinky/. 

ÚČTOVNÍCTVO 
A FAKTURÁCIA 
Pre zjednodušenie režimu tuzemského 
prenosu daňovej povinnosti sme pre Vás 
v programe POHODA pripravili viacero 
vylepšení.

Na položky dokladov sme pridali nový 
stĺpec PDP, pomocou ktorého určíte 
režim prenesenia daňovej povinnosti s 
automatickým vynulovaním čiastky DPH.

Nový stĺpec PDP sa nachádza v 
predpredajných dokladoch (Vydané ponuky, 
Prijaté dopyty, Prijaté objednávky, Vydané 
zálohové faktúry), v predajných dokladoch 
(Výdajka, Vydané faktúry, Pokladňa), 
v Ostatných pohľadávkach a Interných 
dokladoch. 

 
V položkách predpredajných dokladov,  ktoré 
sú v režime PDP, zaškrtnutím stĺpca PDP 
automaticky vynulujete čiastku DPH. Pri 
prenose dokladu zostane príznak zaškrtnutý.

Ďalej sme do agend Vydané ponuky, 
Prijaté dopyty, Prijaté objednávky, Vydané 
faktúry, Vydané zálohové faktúry, Ostatné 
pohľadávky, Interné doklady, Pokladňa a 
Výdajky na položky dokladov pridali nové 
pole Kód tovaru, v ktorom sa po novom 
vypĺňa štvormiestny číselný kód Spoločného 

Používanie webových služieb Zdravotnej poisťovne DÔVERA je potrebné nastaviť v agende 
Užívateľské nastavenie

Používate režim prenesenia daňovej povinnosti? Potom sa Vám bude hodiť nový stĺpec PDP 

Webové služby Zdravotnej poisťovne 
DÔVERA môžete využívať v 
agendách Personalistika, Oznámenie 
zamestnávateľa a Mesačný výkaz 
preddavkov na ZP v ponuke Záznam/
Služby ZP DÔVERA
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colného sadzobníka (SCS) pre sekciu A2 
Kontrolného výkazu DPH. 

  
Po novom, v prípade, ak na položkách dokladov 
v poli Kód tovaru vyplníte štvormiestny číselný 
kód SCS, hodnota z tohto poľa vstúpi i do 
Kontrolného výkazu DPH do poľa Colná nomen. 
Pôvodne kód tovaru vstupoval do Kontrolného 
výkazu DPH na základe členenia KV DPH. 

 
Ak importujete doklady s textovými položkami 
bez väzby na sklad do účtovej jednotky cez 
XML komunikáciu, alebo z MDB databázy 
formátu POHODA, je potrebné zabezpečiť aby 
sa štvormiestny číselný kód SCS pri daných 
položkách nachádzal už v importovanom 
súbore. Skontrolujte a v prípade potreby súbory 
pre import upravte, prípadne kontaktujte Vášho 
dodávateľa súborov pre zabezpečenie úpravy.

  
Nové pole Kód tovaru sme doplnili aj na 
záložku Zaúčtovanie v agende Zásoby. Tiež tu 
pribudli nové polia Čl. DPH a Čl. KV DPH, ktoré 
sú prístupné po zaškrtnutí poľa Režim prenes. 
daň. pov.

  
Ak bude mať zásoba pole Kód tovaru vyplnené, 
hodnota z tohto poľa sa pri prenose zásoby do 
dokladu automaticky vyplní i v položke dokladu 
v rovnomennom poli. Rovnako tak sa spolu so 
zásobou prenesie i Členenie DPH a Členenie KV 
DPH. 

 
V súvislosti s predchádzajúcimi novinkami 
bolo v agende Členenie KV DPH v ponuke 
Účtovníctvo/Daň z pridanej hodnoty odstránené 
pole Kód tovaru pre členenie KV DPH so 
skratkou A2CN – typ A2 Colná nomenklatúra 
(§ 69 ods. 12 písm. f, g), rovnako aj pre prípadné 
členenia vytvorené kopírovaním tohto typu.

Zmena sa týka predovšetkým dokladov 
vstupujúcich do Kontrolného výkazu DPH, 
ktoré mali pred prevodom do novej verzie 
v položkách dokladu zadané členenie typu A2 
Colná nomenklatúra (§ 69 ods. 12 písm. f, g). 
Týmto dokladom program po prevode databázy 
automaticky v položkách dokladu do nového 
poľa Kód tovaru vyplnil štvormiestny číselný 
kód, ktorý bol uvedený pri danom členení KV 
DPH.

V súvislosti s režimom tuzemského prenosu 
daňovej povinnosti sme doplnili kontrolu na 
použitý spôsob zaokrúhlenia na doklade, ako 
aj výsledný log pre funkciu Kontrola dokladov 
v ponuke Záznam. 

Ďalší stĺpec, ktorý sme pridali na položky dokladov je Kód tovaru

Nová časť Režim prenesenia daňovej povinnosti pribudla v agende Zásoby na záložke 
Zaúčtovanie
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Ak je na doklade v poli Členenie DPH zadané 
členenie typu „pdp“, je potrebné mať na 
doklade nastavený spôsob zaokrúhlenia DPH 
nezaokrúhľovať. Uvedené je z dôvodu, aby vo 
formulári dokladu nebola vyčíslená DPH. Toto 
nastavenie vykonáte prostredníctvom povelu 
Záznam/Zaokrúhlenie… Ak na doklade nebude 
nastavený správny spôsob zaokrúhlenia 
DPH, program Vás na to pri uložení dokladu 
automaticky upozorní. 

  
Doklady vyhotovené v režime prenesenia 
daňovej povinnosti s nesprávnym spôsobom 
zaokrúhlenia DPH (Zaokrúhliť súčet DPH 
v každej sadzbe) program po zvolení funkcie 
Záznam/Kontrola dokladov automaticky vo 
výslednom logu farebne odlíši oranžovou 
farbou. 

Funkčnosť týkajúca sa Režimu prenesenia 
daňovej povinnosti v tuzemsku bola 
v programe POHODA sprístupnená už v update 
11805 zo dňa 4. 4. 2018. Pre informáciu Vám 
ponúkame prehľad toho najdôležitejšieho: 

Do agendy Sklady/Zásoby bola na záložku 
Zaúčtovanie pridaná voľba Režim prenes. daň. 
povin. Zaškrtnutie danej voľby určuje, či sa na 
zásobu bude pri vyskladnení uplatňovať prenos 
daňovej povinnosti (PDP).

Po zaškrtnutí voľby sa v zásobe sprístupnia polia 
pre nastavenie členenia DPH a KV DPH. Tieto 
členenia sa následne pri použití režimu PDP 
z vloženej zásoby prenesú do vydanej faktúry 
alebo príjmového pokladničného dokladu. 
Vybrané členenie DPH/KV DPH sa použije 
i v prípade, keď je zásoba prenesená z iného 
prednákupného dokladu (napr. z objednávky, 
výdajky…).

  
Členenie DPH (UDpdp, UKpdp), súvisiace 
s režimom prenesenia daňovej povinnosti 
zabezpečí, že na položke s režimom PDP sa 
nebude v prípade platiteľa vyčísľovať daň 
z pridanej hodnoty. Podmienkou je, aby bol na 
doklade nastavený spôsob zaokrúhlenia DPH 
nezaokrúhľovať.

Režim prenosu daňovej povinnosti sa vo 
vystavovanom doklade uplatní len v prípade, 
ak je odberateľ platiteľom DPH, čo musí byť 
v adrese odberateľa indikované políčkom 
P/N. Označenie odberateľa vykonáte v agende 
Adresár, prípadne aj v agendách zdrojových 
dokladov, do ktorých bolo za pole IČ DPH 
pridané pole, v ktorom môžete z výklopného 
zoznamu vybrať, či je subjekt platiteľ alebo 
neplatiteľ DPH, prípadne nechať pole prázdne. 
Možnosť P Platiteľ označuje tuzemského 

Vďaka funkcii Kontrola 
dokladov ľahko nájdete 
doklady vyhotovené v režime 
prenesenia daňovej povinnosti 
s nesprávnym spôsobom 
zaokrúhlenia DPH

Ak na doklade vyhotovenom 
v režime tuzemského prenosu 
daňovej povinnosti nebudete 
mať nastavený správny spôsob 
zaokrúhlenia DPH, POHODA 
Vás na to upozorní. Po zvolení 
možnosti Nie sa zobrazí 
dialógové okno Zaokrúhlenie 
dokladov, v ktorom 
môžete vybrať správny 
spôsob zaokrúhlenia DPH 
nezaokrúhľovať. V prípade, 
že zvolíte Áno, doklad sa uloží 
s nesprávnym zaokrúhlením.
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platiteľa DPH, možnosť N Neplatiteľ označuje 
tuzemského neplatiteľa DPH.

Nastavenie platiteľa/neplatiteľa následne uľahčí 
prácu so zásobami. Ak pri vystavení dokladu 
nie je v adrese vybraný platiteľ DPH „P“, pričom 
zásoba má zaškrtnutý režim prenosu daňovej 
povinnosti, program POHODA na to pri doklade 
s dátumom zdaniteľného plnenia od 1. 1. 2018 
pri uložení upozorní.

  
Nastavenie platiteľa alebo neplatiteľa DPH 
môžete v agende Adresár vykonať aj hromadne 
tak, že vyfiltrujete príslušnú skupinu a následne 
prostredníctvom povelu Záznam/Editácia/
Upraviť všetko… vyberiete pole agendy Typ 
IČ DPH a nastavíte hodnotu P Platiteľ alebo N 
Neplatiteľ.

Do sprievodcu Vymeranie a odpočet DPH 
v ponuke Záznam/Vymeranie DPH… sme 
v súvislosti s rozšírením režimu tuzemského 
prenosu daňovej povinnosti pridali nový 
spôsob vymerania DPH Vymerať DPH len 
z položiek s 0 % DPH. 

Nový spôsob vymerania DPH využijete 
predovšetkým v prijatých faktúrach s prenosom 
daňovej povinnosti v tuzemsku, v ktorých 
sú kombinované položky so základnou 
alebo zníženou sadzbou dane s položkami 
s tuzemským prenosom daňovej povinnosti, 
zadanými v nulovej sadzbe dane. 

V sprievodcovi Vymeranie a odpočet DPH 
zvoľte na druhej strane spôsob vymerania 
DPH Vymerať DPH len z položiek s 0 % DPH. Po 
dokončení sprievodcu POHODA vytvorí do 
agendy Interné doklady daňové doklady 
len z položiek, alebo hodnoty vo formulári 
dokladu, zadaných v nulovej sadzbe DPH. Táto 
voľba rešpektuje ostatné nastavenia uvedené 
v sprievodcovi vymeraním DPH. 

 
Ak máte na prijatej faktúre okrem položiek 
zadaných v sadzbe dane a položiek s prenosom 
daňovej povinnosti aj oslobodené plnenia, 
ktoré sa taktiež zadávajú v nulovej sadzbe, 
odporúčame Vám v sprievodcovi vymeraním 
DPH zaškrtnúť i možnosť Vymerať DPH po 
položkách. Následne je potrebné v agende 
Interné doklady vo vytvorených daňových 
dokladoch vymazať príslušné položky 
oslobodených plnení.

Prenášate často do jednej predajky niekoľko 
výdajok pre rovnakého odberateľa? Po novom 
ich môžete preniesť všetky hromadne. 

Vďaka povelu Preniesť všetko ľahko prenesiete viac výdajok naraz do jednej predajky 

Nový spôsob vymerania DPH 
nájdete na druhej strane 
dialógového okna Vymeranie 
a odpočet DPH
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Pri prenose výdajok do agendy Predajky vyberte 
požadované doklady a preneste ich pomocou 
povelu Preniesť všetko. Podmienkou je, aby 
všetky výdajky mali vyplneného rovnakého 
odberateľa. 

POHODA si pamätá poslednú zvolenú možnosť 
pre aktualizáciu cien v sklade a automaticky ju 
ponúka pri naskladnení zásoby v dialógovom 
okne Vloženie zásoby. Ak by ste radšej mali 
vždy ako východiskovú voľbu Ceny na zásobe 
nemeniť, poteší Vás možnosť si túto funkciu 
vypnúť. 

V dialógovom okne Vloženie zásoby odškrtnite 
voľbu Pamätať si zvolenú možnosť aktualizácie 
cien. 

ADRESÁR 

Pre väčšiu prehľadnosť sme upravili voľbu pre 
overovanie záznamov v registroch Finančnej 
správy. 

Všetky možnosti overenia v danej agende teraz 
nájdete v ponuke Záznam/Overenie v registroch. 

Voľbu Overiť IČO… pre vyplnenie alebo 
overenie adresy Vášho obchodného partnera 
na základe zadaného IČO môžete poznať už 
z predchádzajúcich verzií programu POHODA. Po 
novom sme zmenili zdroj načítavania údajov 
o firme z pôvodného Registra účtovných 
závierok na Slovensko.Digital.

Voľba Overiť IČO… sa nachádza v ponuke Záznam/
Overenie v registroch v agende Adresár, ako 
aj v ostatných dokladových agendách. Pred 
spustením tejto voľby už nie je potrebné načítavať 
zoznamy Finančnej správy. 

V agende Globálne nastavenie/CRM je potrebné 
mať zaškrtnutú voľbu Načítať adresu po zadaní 
IČO. Potom už len stačí v agende Adresár pri 
vytváraní nového záznamu zadať v poli IČO 
a POHODA automaticky do polí Firma, Ulica, 
PSČ, Obec, IČ DPH a DIČ načíta adresu firmy zo 
Slovensko.Digital. V prípade vytvárania nového 
záznamu v ostatných dokladových agendách 
POHODA na základe IČO vyhľadá adresu najprv 
v agende Adresár a ak ju nenájde, načíta ju zo 
Slovensko.Digital.

Na existujúcom zázname je tiež možné overiť 
adresu pomocou povelu Overiť IČO…, ktorý 

Overenie záznamov v registroch Finančnej správy je teraz jednoduchšie, príslušné voľby 
nájdete priamo v konkrétnej agende pod ponukou Záznam/Overenie v registroch

POHODA si po novom nemusí 
pamätať Vaše preferencie pri 
aktualizácii cien, stačí odškrtnúť 
túto voľbu
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vyvoláte kliknutím myšou na pole IČO. Zobrazí 
sa Sprievodca pre overenie adresy na základe 
IČO s výsledkom overenia a možnosťou 
aktualizovať údaje.

SKLADY A MAJETOK 

Používate väčšie množstvo predajných cien? 
Potom určite oceníte pri ich prepočítaní 
možnosť hromadného označenia či naopak 
odznačenia. 

  
V sprievodcovi Prepočet predajných cien 
vybraných zásob, ktorý vyvoláte z agendy 
Zásoby povelom Záznam/Precenenie 
predajných cien, pribudli nad výberom 
cien voľby pre ich hromadné označenie či 
odznačenie. 

V rade POHODA E1 bolo v agende Inventúra 
evidenčných čísel umožnené vyhľadávanie 
záznamov podľa evidenčného čísla načítaného 
čítačkou čiarových kódov. 

Používate v rade POHODA E1 v agende 
Zásoby možnosť automatického objednávania 
zložených zásob a nevyhovuje Vám na druhej 
strane sprievodcu programom prednastavené 
množstvo k objednaniu? Potom oceníte novú 
možnosť hromadného vynulovania tohto 
množstva pri všetkých položkách. 

  
Na druhej strane sprievodcu Automatické 
objednávky sme pridali tlačidlo Vynulovať, ktoré 
vymaže prednastavené množstvo pri všetkých 
položkách naraz. 

Potrebujete uvádzať na cenovkách tovaru tiež 
jednotkovú cenu? Aj s týmto Vám POHODA 
pomôže. 

  
V agende Zásoby na záložke Doplnkové údaje 
vyplňte požadovanú mernú jednotku, ktorú 
chcete uvádzať na cenovkách, a jej koeficient 
vzhľadom k základnej mernej jednotke zásoby. 

Následne môžete pri tlači cenoviek tovaru 
zaškrtnúť v dialógovom okne Tlač voľbu 
Vrátane jednotkovej ceny. Na vytlačených 
cenovkách sa potom zobrazí tiež zadaná merná 
jednotka a zodpovedajúca cena, ktorá je 
vždy prepočítaná príslušným koeficientom zo 
základnej predajnej ceny vrátane DPH. 

Ďalej sme vylepšili grafické zobrazenie na 
cenovke tovaru, kde sme pridali pole EAN. 

Aby POHODA dokázala vypočítať jednotkovú cenu, vyplňte tieto údaje

Prácu v sprievodcovi na 
prepočet predajných cien 
zásob Vám urýchlia voľby 
pre hromadné označenie či 
odznačenie

Prednastavené množstvo zásob 
k objednaniu môžete vynulovať 
pomocou tohto tlačidla
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Do agendy Majetok sme pridali novú tlačovú 
zostavu Rozdiel daňových a účtovných odpisov 
hmotného majetku. 

  
Do tlačovej zostavy vstupuje majetok s typom 
HM a Súbor HM, ktorý má zároveň definované 
daňové aj účtovné odpisy. Zostava vyčísľuje 
rozdiely daňových a účtovných odpisov 
a rozdiely daňovej a účtovnej zostatkovej ceny 
za bežné účtovné obdobie. Je možné ju použiť 
ako podklad pre vyplnenie daňového priznania 
a tiež pre výpočet odloženej dane. Zostava 
reaguje na výber majetkov. 

OSTATNÉ 

Ďalšia novinka sa týka nastavenia loga 
v agende Globálne nastavenie. 

V sekcii Logo prostredníctvom povelu 
Vložiť môžete po novom vybrať súbory 
s príponou .jpg, .png alebo .gif. I naďalej, 
ako v predchádzajúcich verziách, je možné 
uložiť súbory s príponou .bmp, .wmf a .emf. 
Uloženie loga vo všetkých uvedených formátoch 
nahrádza možnosť uložiť súbor ako OLE 
objekt, preto sa voľba Objekt v sekcii Logo už 
nenachádza. 

Do sekcie Logo sme pridali možnosť Zachovať 
pomer strán. Už nemusíte upravovať obrázok 
s logom tak, aby vyhovoval požiadavkám na 
pomer strán. Ak voľbu zaškrtnete, nedôjde 
pri inom pomere strán k deformácii obrázku. 
Zachovanie pomeru strán je možné pre súbory 
s príponou .bmp, .jpg, .png alebo .gif. V prípade, 
ak máte obdĺžnikové logo, je možné pre 
správne zobrazovanie adresy firmy a loga na 
dokladových zostavách využiť nastavenie Loga 
na šírku v sekcii Doklady v agende Globálne 
nastavenie. Túto možnosť máte k dispozícii už 
od verzie 11700. 

Veľkosť vkladaného súboru s logom po novom 
môže byť maximálne 5 MB. 

Chceli by ste zobraziť na tlačových zostavách 
aktuálny dátum a čas tlače? Po novom to bude 
možné, zaviedli sme novú globálnu premennú 
pre vyplnenie dátumu tlače na tlačovej 
zostave. 

Do zoznamu globálnych premenných, ktoré je 
možné použiť v tlačových zostavách, sme pridali 
premennú #PrintDateAct, ktorá na tlačovej 
zostave zobrazí aktuálny dátum a čas tlače. 

Pre textové zostavy sme pre túto premennú 
pridali riadiaci parameter XF+číslo (zodpovedá 

Po zaškrtnutí príslušnej voľby si POHODA sama postráži, aby nedošlo k deformácii Vášho loga

Novinku nájdete i v tlačových 
zostavách agendy Majetok
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poradiu formátovania dátumu v zozname 
Formát dáta v programe Report Designer). 

Príklad: <:#PrintDateAct:XF19:>  
19 = dd.mm.rrrr. hh:mm:ss 

Sledovanie činnosti užívateľov

Nová agenda Sledovanie činnosti užívateľov 
v rade POHODA E1 Vám umožní zobraziť 
súhrn operácií, ktoré vykonali jednotliví 
užívatelia programu. 

  
Funkciu pre sledovanie činnosti užívateľov 
zapnete v agende Globálne nastavenie v sekcii 
História/Sledovanie činnosti. Na rovnakom 
mieste zároveň nastavíte jednotlivé operácie 
a agendy, pre ktoré požadujete zaznamenávať 
činnosť užívateľov. Agendu so zoznamom 
vykonaných operácií nájdete v ponuke Súbor/
Sledovanie činnosti užívateľov. 

Prehľad histórie záznamov

POHODA po novom umožňuje zostaviť 
prehľad histórie záznamov podľa agend 
a užívateľov za zvolené obdobie. 

Pri otvorení agendy Prehľad histórie záznamov 
sa zobrazí sprievodca, pomocou ktorého 
vytvoríte súpis záznamov podľa nastavených 
parametrov. V radoch POHODA a POHODA 
SQL nájdete agendu pod ponukou Súbor, 
v rade POHODA E1 pod ponukou Súbor/
História.

HOMEBANKING 

Zjednotili sme sprievodcu pre načítanie avíza 
do programu POHODA. Po novom je v agende 
Banka, v menu Záznam jeden povel Načítanie 
avíz…, ktorý slúži pre všetky služby avíz. Na 
prvej strane sprievodcu sa načítajú všetky 
služby avíz nastavené v agende Homebanking 
a stačí si vybrať tú, ktorú chcete pre načítanie 
avíza použiť. 

Do programu POHODA bola pridaná podpora 
platby cez platobný terminál Ingenico 
Slovenská sporiteľná – Global Payments 
a načítanie avíz Global Payments vo formáte 
XML. Taktiež sme upravili voľbu Platobných 
terminálov v agende Hardware, ktorá je po 
novom rozdelená podľa typu platobného 
terminálu (Verifone, Ingenico) a ďalej podľa 
protokolu konkrétnej banky.

Nová agenda Vám pomôže sledovať činnosti jednotlivých užívateľov programu POHODA E1

V agende Globálne nastavenie vyberte operácie a agendy pre sledovanie činnosti užívateľov 

V sprievodcovi si jednoducho 
nastavíte svoje preferencie na 
prehľad histórie záznamov
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Platobný terminál musí byť k počítaču 
pripojený cez sériový port. Terminál je 
potrebné mať nastavený tak, aby pri platbe 
vyžadoval zadanie variabilného symbolu buď 
obsluhou alebo nadradeným systémom, teda 
programom POHODA. V prípade načítavania 
výpisov do agendy Banka je potrebné, aby na 
výpise bola jedna platba kumulovane za všetky 
platobné terminály jednej meny. Následne 
pre likvidáciu dokladov v agende Banka je 
potrebné okrem výpisu načítanie aj avíza 
Global Payments vo formáte XML. 

POHODA odošle údaj o platbe online 
pomocou platobného terminálu. Ak 
komunikácia programu a platobného 
terminálu prebehne úspešne, doklad dostane 
príznak Uhradené cez plat. term. V agende 
Banka potom likvidácia takýchto dokladov 
prebehne automaticky po načítaní bankového 
výpisu pomocou povelu Záznam/Načítanie 
výpisov… a následnom načítaní súboru 
elektronických avíz pomocou povelu Záznam/
Načítanie avíza… Párovanie medzi načítaným 
výpisom a avízom prebehne na základe 
zhodného variabilného symbolu vo výpise 
a avíze.

Základné nastavenie vykonáte v agendách:

  Hardware – z výklopného zoznamu 
Zariadenie zvoľte Platobný terminál 
Ingenico, z výklopného zoznamu Protokol 
zvoľte Slovenská sporiteľňa a vyplňte 
ostatné povinné údaje.

  Bankové účty – pri bankovom účte v poli 
Plat. terminál nastavte Ingenico Slovenská 
sporiteľňa.

  Homebanking – z výklopného zoznamu 
Služba zvoľte službu pre avíza SLSP avíza 
(GPE) a nastavte Zložku pre výpisy.

  Globálne nastavenie – v sekcii Platby/
Poplatky v poli Avíza SLSP (GPE) zvoľte 
predkontáciu, podľa ktorej sa budú účtovať 
poplatky platobného terminálu pri načítaní 
bankového výpisu.

Ak používate program POHODA Kasa Offline, 
nastavenie v tomto programe vykonáte iba 
v agende Hardware, ostatné nastavenia 
je potrebné vykonať priamo v programe 
POHODA.

 
Podrobnejšie informácie k tejto novinke 
nájdete v interaktívnom pomocníkovi 
programu POHODA.

Pre použitie platobného terminálu Ingenico Slovenská sporiteľňa – Global payments je 
potrebné najprv vykonať všetky nastavenia v jednotlivých agendách programu.

V agende Homebanking nájdete novú službu pre použitie platobného terminálu Ingenico 
Slovenská sporiteľňa – Global Payments

V agende Globálne nastavenie môžete nastaviť predkontáciu pre účtovanie poplatkov 
platobného terminálu  
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XML 

XML import/export údajov v agende Adresár 
sme rozšírili o prenos údajov na záložke GDPR. 

Upravili sme správanie XML importu dokladu 
s adresou. Ak bude vo vstupnom XML doklade 
uvedená adresa a zároveň väzba adresy 
dokladu na adresár programu POHODA, potom 
sa pri importe dokladu vytvorí väzba adresy 
na adresár programu POHODA a zároveň sa na 
doklad nastaví adresa zo vstupného XML. 

Pri XML importe dokladu s adresou je teraz 
možné spárovať adresu dokladu s adresárom 
programu POHODA cez DIČ, IČ DPH, IČO, firmu 
a meno adresy dokladu. 

XML import Dodávateľov z agendy Zásoby 
teraz umožňuje aktualizovať hodnoty v poli 
cena. Táto novinka sa týka iba radu POHODA 
E1. 

V súvislosti so zjednodušením režimu 
tuzemského prenosu daňovej povinnosti 
boli do agendy Zásoby a dokladových agend 
pridané nové polia. O tieto polia bola rozšírená 
aj XML komunikácia. 

Vo výdajových dokladových agendách 
pribudli na položkách dokladov nové polia 
PDP a Kód tovaru. Údaje v nových poliach sú 
v XML dokumente v sekcii položiek označené 
elementami <PDP> a <CodePDP>. Elementy sú 
určené pre export aj import. Ak importujete 
doklad s elementom <PDP>, tak DPH na danej 
položke sa nevyčísluje, ale nastaví sa 0.

V agende Zásoby na záložke Zaúčtovanie 
pribudli už v predchádzajúcej verzii rel. 11805, 
v súvislosti s prenosom daňovej povinnosti, 
nové polia Čl. DPH a Čl. KV DPH. V súčasnej 
verzii ďalej pribudlo nové pole Kód tovaru. 
V XML dokumente sa jedná o elementy 
<stk:PDP>, <stk:PDPclassificationVATIssue>, 
<stk:PDPclassificationKVDPHIssue>, 
<stk:CodePDP>. 

POHODA mSERVER 

Pomocou parametra /http list:xml <cesta 
k súboru> je možné po novom vypísať 
konfigurácie mServera s ich stavom do XML 
súboru. 

Úpravy spojené s nariadením GDPR sa dotkli tiež XML komunikácie agendy Adresár

Konfigurácie mServera si môžete vypísať priamo 
do XML súboru
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Pomocou parametra /http list sa do výpisu 
stavu mServera po novom vypisuje i IČO 
a rok priradenej firmy. 

Veľkosť logu mServera je teraz obmedzená na 
10 MB. Po prekročení tohto limitu je súbor 
archivovaný pomocou koncovky s číslom 
(najnovší archív má koncovku.0). 

Ošetrili sme zobrazovanie messageboxov 
v neinteraktívnom režime pri spracovaní XML 
cez mServer. 

mPOHODA 
 

Synchronizáciou údajov sa do aplikácie 
mPOHODA spolu so zásobami prenáša tiež 
stav zásob.

  
Ak dôjde v programe POHODA ku skladovému 
pohybu zásoby synchronizovanej s aplikáciou 
mPOHODA, prenesie sa aktuálny údaj o stave 
zásoby čiastkovou synchronizáciou údajov 
do aplikácie mPOHODA. Spolu s tým sa 
exportuje tiež informácia o rezervovanom 
a reklamovanom množstve. 

Všetky tieto údaje sú v aplikácii mPOHODA 
viditeľné na detaile položky v agende Cenník 
a z nich sa potom odvodzuje množstvo 
K dispozícii. V ňom je ďalej zohľadnené 
množstvo zásoby uvedené v dokladoch, 
ktoré sa nepodarilo synchronizáciou údajov 
importovať do programu POHODA. Hodnota 
K dispozícii tak odráža reálne množstvo 
zásoby, ktoré je možné v aplikácii mPOHODA 
vyskladniť. 

 
V prípade, že ste zásoby synchronizovali už 
skôr, odporúčame Vám najprv v novej verzii 
programu vykonať synchronizáciu všetkých 
údajov pre porovnanie stavu zásoby v aplikácii 
mPOHODA s programom POHODA. 

 
Pre udržanie aktuálnych informácií o stave 
jednotlivých zásob odporúčame na 
mobilných zariadeniach vykonávať pravidelnú 
synchronizáciu údajov. 

Pri uložení dokladu sa na mobilnom zariadení 
s aktívnym pripojením k internetu overuje 
vyskladňované množstvo voči stavu zásoby 
evidovanom na serveri mPOHODA. Bez 
pripojenia zariadenia k internetu, resp. 
serveru mPOHODA, túto kontrolu nie je 
možné vykonať, ak teda pri synchronizácii 

Do aplikácie mPOHODA sa teraz prenáša informácia o stave zásob, a tiež o počte 
rezervovaných a reklamovaných zásobách

V aplikácii mPOHODA uvidíte po synchronizácii údajov stav zásob na detaile položky 
v agende Cenník. Tieto údaje máte možnosť vidieť vo webovej i mobilnej aplikácii mPOHODA
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INŠTALÁCIA VERZIE LETO 2018 
Novú verziu programu POHODA odporúčame nainštalovať 
do rovnakého adresára, v akom máte nainštalovanú jeho 
predchádzajúcu verziu. Použite buď inštaláciu stiahnutú 
zo Zákazníckeho centra, alebo inštaláciu z CD.

Ak budete potrebovať pomôcť s inštaláciou novej verzie 
programu POHODA, neváhajte kontaktovať našu zákaznícku 
podporu:

tel.:  +421 2 59 429 959 
e-mail: hotline@stormware.sk

V priebehu inštalácie budete vyzvaní k vyplneniu inštalačného 
čísla. Ak ste používali verziu Január 2018, malo by byť toto číslo 
predvyplnené. V prípade, že sa číslo nenačíta automaticky, 
vyplňte ho ručne.

Inštalačné číslo nájdete:
–  na potvrdení o licencii a zákazníckej podpore, ktoré 

bolo priložené k daňovému dokladu o kúpe licencie 
k programu POHODA 2018, resp. o kúpe súboru služieb 
SERVIS 2018 k tomuto programu,

–  vo svojom profile v Zákazníckom centre 
na www.stormware.sk/zc v sekcii Licencie.

Ak vlastníte prídavné sieťové a nesieťové licencie, doplnky 
či rozšírenia, nájdete na odkazovaných miestach i čísla 
k týmto licenciám.

Pri akýchkoľvek pochybnostiach o platnosti inštalačného  
čísla/čísel kontaktujte naše obchodné oddelenie  
(tel.: +421 2 59 429 911, e-mail: expedicia@stormware.sk).

údajov nie je dostatok zásoby na sklade, je 
doklad serverom mPOHODA odmietnutý. 
Snažte sa preto synchronizovať svoje mobilné 
zariadenie so serverom mPOHODA hneď, 
akonáhle máte internetové pripojenie 
k dispozícii. Predídete tak tomu, že Váš kolega 
vyskladní Vami predaný tovar skôr, ako Vy 
spustíte synchronizáciu údajov. 

Vytvárate si v programe POHODA vlastné 
formy úhrady a radi by ste ich používali tiež 
v aplikácii mPOHODA? Synchronizácia údajov 
Vám to teraz umožní. 

  
Spustením synchronizácie údajov sa do 
aplikácie mPOHODA prenášajú informácie 
o všetkých formách úhrady vytvorených 
v programe POHODA. Záznamy sa importujú 
automaticky bez toho, aby ste im museli 
pridávať príznak synchronizácie. 

  
V aplikácii mPOHODA sú synchronizované 
formy úhrady uvedené v rovnomennej agende 
v menu Nastavenie. V aplikácii nie je možné 
pracovať s formami úhrady typu Cudzia mena 
a Stravný lístok. 

Viac o formách úhrady v aplikácii mPOHODA 
sa dozviete v článku o novinkách mobilnej 
aplikácie mPOHODA na strane 28.

Pri založení novej účtovnej jednotky 
v aplikácii mPOHODA sa synchronizáciou 
údajov z programu POHODA po novom 
prenášajú tiež predajné ceny a formy úhrady. 

  
V agende Globálne nastavenie v sekcii mPOHODA sa kliknutím na tlačidlo 
Nastavenie otvorí okno Sprievodca prepojením s aplikáciou mPOHODA. Ak 
v aplikácii mPOHODA aktuálne otvorená jednotka ešte neexistuje, vytvorí sa 
dokončením sprievodcu. Do novej firmy sú z programu POHODA automaticky 
prenesené tiež predajné ceny a formy úhrady. 

Na obrázku vidíte formu úhrady, ktorá bola vytvorená v programe POHODA a prenesená 
do aplikácie mPOHODA



26 www.pohoda.sk

Novinky mobilnej 
aplikácie mPOHODA 

mPOHODA

STAV ZÁSOB
  

V aplikácii mPOHODA môžete pre zásoby 
povoliť vyskladňovanie do mínusu a predávať 
tak tovar bez ohľadu na evidenčný stav 
zásoby.

  
Nastavenie vyskladňovania zásob do mínusu 
sa neprenáša z programu POHODA. V aplikácii 
mPOHODA ho aktivujte v agende Nastavenie 
dokladov. Vzápätí už môžete predávať i zásoby, 
pri ktorých nie je k dispozícii požadované 
množstvo. 

Zásobu typu Služba je možné vyskladňovať 
pod evidenčný stav i v prípade, ak je 
vyskladňovanie do mínusu zakázané.

  
Aby sa doklady spôsobujúce záporný stav 
zásob synchronizovali s Vašim účtovným 
systémom, musíte mať v programe POHODA 
dostatok danej zásoby na sklade alebo 
zaškrtnutý povel Povoliť stav zásob do mínusu 
v agende Globálne nastavenie/Sklady. 

Ak pracujete v programe POHODA 
s rezerváciami zásob, nepôjde v aplikácii 
mPOHODA vydať danú zásobu pod 
rezervované množstvo, a to ani v prípade 
povoleného vyskladňovania do mínusu. 

 
Ak synchronizáciou údajov vznikne pri nejakej 
položke cenníka záporný stav K dispozícii, 
systém mPOHODA automaticky povolí 
vyskladňovanie do mínusu. Toto nastavenie 
nie je možné zmeniť do tej doby, kým bude 
hodnota množstva opäť kladná. Akonáhle dôjde 
v programe POHODA k úprave stavu, systém pri 
ďalšej synchronizácii údajov automaticky vráti 
späť pôvodné nastavenie, teda vyskladňovanie 
do mínusu bude opäť zakázané. 

V aplikácii mPOHODA môžete 
predávať tovar bez ohľadu 
na evidenčný stav zásoby

Vyskladňovanie do mínusu môžete aktivovať v agende Nastavenie 
dokladov
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Pri vkladaní položky z cenníka na doklad je po 
novom možné priamo v prenosovej agende 
zadať vyskladňované množstvo a urýchliť tak 
predaj.

  
Na doklade zvoľte povel Pridať položku 
z cenníka. V zobrazenej prenosovej agende 
Cenník vidíte množstvo zásoby, ktoré je 
aktuálne k dispozícii na predaj.

Označte položku, ktorú chcete vložiť na doklad. 
Tým sa sprístupní pole Vložiť, do ktorého 
zadajte množstvo predávanej zásoby.

V poli Vložiť sa automaticky nastaví hodnota 
zapísaná v poli Množstvo na detaile položky 
Cenníka. V prípade, že zásoby nie je dostatok 
ani pre východiskové množstvo, zapíše sa 
do poľa Vložiť množstvo, ktoré je aktuálne 
k dispozícii. 

  
Evidujete na viacerých skladoch rovnaké 
zásoby synchronizované s aplikáciou 
mPOHODA a pri predaji ich nedokážete 
jednoznačne identifikovať? Teraz to bude 
ľahšie vďaka zobrazeniu skladu, ku ktorému je 
skladová zásoba priradená.

  
Do aplikácie mPOHODA sa spolu so 
synchronizovanou zásobou prenáša tiež 
informácia o tom, do akého skladu je zásoba 
začlenená. Na detaile položky cenníka je 
uvedená kompletná informácia o členení 
zásoby. V prehľade položiek cenníka je potom 
viditeľný iba hlavný sklad.

Pri prenose položky z cenníka do dokladu 
môžete v prenosovej agende Cenník zásoby 
vyhľadávať podľa hlavného skladu a nájsť tak 
ľahko položku z požadovaného skladu.

  
Na doklad sa odteraz vkladajú iba položky 
s aktívnym odbytom.

  
Pri synchronizovanej zásobe sa po novom 
eviduje tiež nastavenie odbytu. Do dokladu 
je možné vložiť iba položky, ktoré majú odbyt 
aktívny. 

  
Zásoby, ktoré sa Vám v zozname ponúkajú pri 
predaji, môžete po novom obmedziť len na tie 
s kladným stavom.

  
Ak chcete pri predaji vyberať iba zo zásob, ktoré 
máte skladom, aktivujte si v agende Nastavenie 
dokladov voľbu Zobrazovať len zásoby skladom.

V prenosovej agende vidíte 
množstvo zásoby, ktoré je 
k dispozícii, a rovno si tu tiež 
môžete zadať vyskladňované 
množstvo

Aby ste mali väčší prehľad, 
po novom sa Vám pri predaji 
zobrazí, do akého skladu je 
zásoba začlenená
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Zásobu typu Služba je možné predávať bez 
ohľadu na evidenčný stav, a preto sa táto 
položka cenníka ponúka vždy k predaju, 
teda i v prípade záporného stavu položky 
a nastaveného zobrazovania zásob len skladom.

  
Nechcete na doklade rovnaké zásoby vypisovať 
samostatne? Potom je pre Vás riešením 
funkcia Združovanie položiek.

  
V agende Nastavenie dokladov zapnete funkciu 
Združovanie položiek. Pri opakovanom vkladaní 
rovnakej položky z cenníka na doklad dôjde 
prostredníctvom funkcie Združovať položky 
k navýšeniu množstva danej položky na 
doklade. Funkcia sa aplikuje iba na skladové 
zásoby.

Položky sa zlúčia len v prípade, ak sa zhodujú 
v názve, kóde, mernej jednotke, cene, spôsobu 
výpočtu DPH, sadzbe DPH, zľave a databázovom 
identifikátore zásoby (ten je pre zásoby 
z rôznych skladov odlišný).

FORMY ÚHRADY
  

V aplikácii mPOHODA pribudla nová agenda 
Formy úhrady, ktorá eviduje formy úhrady 
používané vo firme.

  
V menu Nastavenie pribudla nová agenda 
Formy úhrady, v ktorej sa evidujú formy 
úhrady používané vo firme. Kliknutím na názov 
formy úhrady sa zobrazia detailné informácie 
o možnosti použitia danej formy.

  
V aplikácii mPOHODA nie je možné formy 
úhrady upravovať. Ak chcete zoznam rozšíriť 
o novú formu úhrady či zmeniť nastavenie 
existujúcej, vykonajte príslušné operácie 
v programe POHODA a spustite synchronizáciu 
údajov. 

Rovnakým spôsobom vykonajte i odstránenie 
formy úhrady zo zoznamu. Forma sa zmaže iba 
v prípade, že ste ju ešte v aplikácii mPOHODA 
nepoužili.

Nezabudnite všetky úpravy synchronizovať i na 
svojom mobilnom zariadení, aby ste pracovali 
vždy s aktuálnymi formami úhrady.

  
V agende Adresár môžete nastaviť formu 
úhrady odlišne pre každého odberateľa. 
Vložením odberateľa na doklad sa potom 
automaticky nastaví i odberateľovi priradená 
forma úhrady. 

Novú funkciu združovania položiek zapnete v agende Nastavenie 
dokladov

Vďaka novej agende budete mať prehľad o formách úhrady, ktoré vo 
firme používate
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DOKLADY
  

Kontrolujete si pred uložením dokladu, či máte 
správne uvedenú čiastku DPH? Po novom Vám 
to uľahčí nová záložka DPH.

  
Doteraz bolo potrebné v mobilnej aplikácii 
mPOHODA pre kontrolu DPH prechádzať 
jednotlivé položky dokladu. Teraz pribudla 
platcom DPH na detaile dokladu nová záložka 
DPH, pomocou ktorej si môžete skontrolovať 
celkový súčet základov a DPH z celého 
dokladu.

  
Nedošlo k preneseniu údajov z mobilnej 
aplikácie na server a neviete, kvôli čomu 
táto situácia vznikla? Po novom Vám bližšie 
informácie o vzniknutej chybe poskytnú 
detaily synchronizácie.

  
Do záložky Poznámky pri všetkých typoch 
záznamov (doklady, adresár, cenník) pribudlo 
nové pole Detaily synchronizácie. Na prvý 
pohľad tak zistíte, či bol záznam z mobilnej 
aplikácie úspešne synchronizovaný na server, 
či tu nastala nejaká chyba. 

Kliknutím na ikonu detailu synchronizácie sa 
zobrazí dialógové okno, ktoré Vám poskytne 
bližšie informácie o stave synchronizácie. 
V prípade neúspešnej synchronizácie je 
uvedený popis vzniknutej chyby. Na jeho 
základe môžete príčinu odstrániť a vykonať 
novú synchronizáciu údajov alebo sa 
s uvedeným hlásením obrátiť na našu 
podporu, kde Vám poradia, ako danú situáciu 
riešiť.

  
Informácie o synchronizácii záznamu na 
server môžete zobraziť tiež povelom Detail 
synchronizácie umiestneným v menu s troma 
bodkami v hlavnom zozname. Tu navyše 
na prvý pohľad identifikujete neúspešne 
synchronizované záznamy pomocou ikony .

ADRESÁR
  

V agende Adresár je možné pri odberateľovi 
zadať ďalšie obchodné a doplnkové údaje.

  
Konkrétne môžete pri odberateľovi zadávať 
nové údaje, ako je číslo zákazníka, číslo 
zmluvy, webové stránky, dĺžka splatnosti faktúr 
či internú správu vzťahujúcu sa k obchodnému 
partnerovi.

Vďaka novej záložke 
DPH bude jednoduchšie 
skontrolovať, či máte všetko 
správne

Ak synchronizácia neprebehla 
úspešne, dozviete sa prečo
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Zaradenie odberateľa do skupín a priradené 
kľúče sú informácie, ktoré sa prenášajú 
z programu POHODA a v aplikácii mPOHODA 
ich nie je možné editovať.

  
V poli Splatnosť na detaile adresného 
záznamu sa zadáva počet dní splatnosti 
vydaných faktúr, ktoré máte so svojim 
obchodným partnerom dohodnuté. 

  
Akonáhle vložíte odberateľa na doklad, 
k dátumu vystavenia faktúry sa pripočíta počet 
dní uvedených pri odberateľovi v adresári 
a výsledný dátum sa zapíše do poľa Dátum 
splatnosti.

  
Chcete na doklade v aplikácii mPOHODA 
zakázať použitie adresy odberateľa, ktorému 
ste v programe POHODA pridali príznak 
Obmedzené spracúvanie v rámci GDPR? 
Synchronizácia údajov sa o to postará.

  
V programe POHODA označte odberateľa 
príznakom Obmedzené spracúvanie a spustite 
synchronizáciu údajov. Na strane aplikácie 
mPOHODA dôjde k zmazaniu príslušného 
adresného záznamu a nebude ho tak možné 
vkladať na novo vytvárané doklady.

Nezabudnite následne vykonať synchronizáciu 
údajov i na Vašich mobilných zariadeniach.

OSTATNÉ
  

Zmenili ste mobilné zariadenie, na ktorom 
používate aplikáciu mPOHODA, a chceli by 
ste v číslovaní dokladov nadviazať na už 
predtým zavedený číselný rad? Po novom 
môžete preniesť číselný rad z jedného 
zariadenia na druhé. 

  
Ak v aplikácii mPOHODA otvárate firmu, 
do ktorej ste sa z daného zariadenia ešte 
neprihlásili, ponúkne Vám systém vytvorenie 
nových číselných radov alebo prenos radov 
z iného zariadenia. Táto ponuka sa zobrazí iba 
v prípade, ak vo firme používate offline číselné 
rady, resp. online číselné rady obsahujúce 
označenie zariadenia.

  
Ak zvolíte možnosť Vytvorenie nových 
číselných radov, budú pre dané zariadenie 
vygenerované nové číselné rady podľa 
nastavenia šablóny číselných radov na 
webovom rozhraní. Doklady vytvorené na 

Pri otvorení aplikácie 
mPOHODA v novom zariadení 
Vám systém ponúkne 
možnosť prevzatia číselných 
radov z iného zariadenia

Dohodli ste si s obchodným partnerom počet dní splatnosti? Zadať ich 
môžete na detaile adresného záznamu
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tomto zariadení budú číslované od jednotky 
a v číselnom rade bude mať dané zariadenie 
nové číslo. 

Ak vyberiete variant Prenos radov z iného 
zariadenia, budú číselné rady prevzaté zo 
zariadenia, ktoré na strane Správa číselných 
radov vyberiete. Môžete tak nadviazať 
v číslovaní dokladov na pôvodné zariadenie. 

Pred dokončením prenosu číselných radov 
sa ubezpečte, že na pôvodnom zariadení sú 
všetky záznamy úspešne zosynchronizované na 
webové rozhranie. Odinštalujte aplikáciu a na 
novom zariadení dokončite prenos číselných 
radov. 

 
Po odinštalácii a opätovnej inštalácii aplikácie 
mPOHODA môže dôjsť k zmene identifikátora 
zariadenia (napr. ak je inštalácia aplikácie 
vykonávaná po aktualizácii operačného 
systému), čo vyvolá ponuku prenosu číselných 
radov i v prípade, že už ste aplikáciu predtým 
na zariadení používali. V takom prípade 
odporúčame vykonať prevzatie číselných radov 
a v ponuke zariadení vybrať dané zariadenie. 

Pred dokončením prenosu 
číselných radov si môžete pre 
vybrané zariadenie zobraziť 
existujúce číselné rady
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Potrebujete sa rýchlo zorientovať vo funkciách pre správu osobných údajov, ktoré 
Vám ekonomický systém POHODA ponúka? Vďaka animovaným mininávodom 
sa môžete naživo pozrieť, ako čo funguje. Stránku www.stormware.sk/pohoda/
mininavody sa oplatí sledovať pravidelne, s pribúdajúcimi novinkami pre správu 
osobných údajov totiž pridávame ďalšie a ďalšie mininávody. Tu je malá ochutnávka 
v podobe ich „offline“ verzie.

 Mininávody  
 GDPR   
 v programe   
 POHODA  Mininávod vyzerá ako bežný obrázok s oknom 

programu POHODA, ktorý znenazdania ožil. 
Stačí sledovať pohyb myši a budete presne 
vedieť, ako v danú chvíľu postupovať.

Ako si do programu POHODA 
zadám vlastný dôvod 
spracúvania údajov?
POHODA obsahuje špeciálnu agendu, v ktorej sú právne 
dôvody spracúvania osobných údajov už preddefinované. 
Agenda Vám však poskytuje tiež maximálny priestor pre 
zapísanie dôvodov vlastných – predsa len, každý odbor 
podnikania zahŕňa špecifické služby, a tým pádom existuje 
mnoho okolností spracúvania údajov. Pri zápise nového 
záznamu (dôvodu) stačí vyplniť preddefinované polia 
formulára. Tieto záznamy potom môžete priraďovať 
k jednotlivým záznamom v agende Adresár. Agendu Dôvody 
spracúvania údajov GDPR nájdete v ponuke Nastavenie/
Zoznamy.

Ako v programe POHODA pridám 
ku kontaktu dôvod spracúvania 
údajov?
V agende Adresár nájdete záložku GDPR a práve na tej 
môžete vybranej adrese priradiť dôvod spracúvania údajov. 
Vyberte ho z výklopného zoznamu v stĺpci Názov, podľa 
ktorého POHODA automaticky doplní popis dôvodu, 
a potrebné dátumy spracúvania údajov. Preddefinované 
dôvody spracúvania údajov môžete upraviť v agende 
Dôvody spracúvania údajov GDPR, ktorú nájdete v ponuke 
Nastavenie/Zoznamy.

32 www.pohoda.sk
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Hľadáte detailnejší popis funkcií?
Pozrite sa priamo do pomocníka programu (vyvoláte ho stlačením klávesu F1, kontextového pomocníka zase pomocou 
CTRL+F1) alebo do nášho PDF návodu: Nariadenie GDPR a program POHODA (nájdete ho v dokumentoch na stiahnutie 
na www.stormware.sk/ke-stazeni/soubory).

Ako v programe POHODA 
vyhľadám záznamy s platnými 
dôvodmi alebo napríklad tie 
s končiacou platnosťou? 

Pre výber adries s aktuálne platným súhlasom či účelom, 
alebo naopak s končiacim súhlasom k určitému dátumu, 
využite povel Vyhľadať záznamy… pod ponukou Záznam/
GDPR v agende Adresár. Možností vyhľadávania adries podľa 
právnych dôvodov spracúvania je hneď niekoľko, POHODA 
rozlišuje:

1. Platné dôvody
2. Dôvody s končiacou platnosťou
3. Exspirované dôvody
4. Adresy bez dôvodu spracúvania

Podľa zvolenej možnosti sa na druhej strane sprievodcu 
zobrazia rozšírené voľby pre vyhľadávanie. Vyberte si to, čo 
konkrétne požadujete, a dokončite sprievodcu. V tabuľke 
agendy potom uvidíte prehľad vyhľadaných záznamov podľa 
Vami zvolených kritérií. 

Ako v programe POHODA 
priradím dôvod spracúvania 
údajov k viacerým adresám 
naraz?

Záznamy, ku ktorým chcete pridať príslušný dôvod 
spracúvania údajov, je potrebné v agende Adresár najskôr 
vybrať. Jednoducho si ich označte krížikom a vyberte 
pomocou záložky Moje Označené. Potom už len zvoľte 
povel Hromadne pridať dôvod spracúvania… v ponuke 
Záznam/GDPR, vyberte konkrétny právny dôvod a potvrďte 
tlačidlom Dokončiť. V dialógovom okne sa Vám ponúknu 
všetky dôvody, ktoré ste si predtým zadali v agende Dôvody 
spracúvania údajov GDPR.

Kde v programe POHODA uvidím, 
kedy som kontakt použil na 
doklade?

Záložka GDPR v agende Adresár ukrýva jednu užitočnú 
funkciu z pohľadu správy osobných údajov. Ukáže Vám totiž, 
kedy naposledy ste adresu, na ktorej máte práve umiestnený 
kurzor, použili na predpredajných, predajných a popredajných 
dokladoch:

•  Dátum pri predpredajných dokladoch načíta POHODA 
z agend Prijaté ponuky, Vydané ponuky, Prijaté dopyty 
a Vydané dopyty.

•  Dátum pri predajných dokladoch načíta POHODA z agend 
Banka, Pokladňa, Interné doklady, Prijaté objednávky, 
Vydané objednávky, Vydané faktúry, Vydané zálohové 
faktúry, Ostatné pohľadávky, Prijaté faktúry, Prijaté 
zálohové faktúry, Ostatné záväzky a Predajky.

•  Dátum pri popredajných dokladoch načíta POHODA z agend 
Reklamácie a Servis.

Aby POHODA dátum správne načítala, stačí pri vystavovaní 
daného dokladu preniesť adresu priamo z agendy Adresár. 
Dátum sa na záložke GDPR aktualizuje hneď po zvolení 
povelu Záznam/GDPR/Aktualizovať dátumy použitia adresy… 
Z pohľadu nariadenia GDPR sa tak oplatí všetko (začínajúc 
vydanou ponukou a reklamačným protokolom končiac) 
evidovať priamo v ekonomickom systéme POHODA, iba tak 
budete mať dokonalý prehľad o spracúvaní osobných údajov. 

Oveľa viac popísaných GDPR funkcií 
formou animovaných návodov nájdete 
na www.stormware.sk/pohoda/
mininavody.

tip

Je možné v programe POHODA 
nastaviť obdobie, počas ktorého 
je pre mňa vystavenie dokladov 
dôvodom k spracúvaniu údajov?

O tom, že POHODA eviduje dátum použitia adresy na 
predpredajných, predajných a popredajných dokladoch, ste 
sa dozvedeli z predchádzajúceho návodu. A práve pri týchto 
typoch dokladov si môžete nastaviť i obdobie, počas ktorého 
je ich vystavenie právnym dôvodom k spracúvaniu osobných 
údajov. V Nastavenie/Globálne nastavenie/GDPR vyplňte 
ľubovoľné obdobie v rádoch dní, týždňov, mesiacov či rokov, 
je možné zvoliť i možnosť neobmedzene.

www.stormware.sk/ke-stazeni/soubory
www.stormware.sk/pohoda/mininavody
www.stormware.sk/pohoda/mininavody
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f Právo podať sťažnosť dozornému 
orgánu

Dozorným orgánom je v SR Úrad na 
ochranu osobných údajov, Hranič-
ná 4826/12, 820 07 Bratislava 27, 
www.uoou.sk. Práve tam môžu 
dotknuté osoby kedykoľvek podať 
sťažnosť týkajúcu sa spracúvania ich 
osobných údajov či neplnenia povin-
ností prevádzkovateľa.

g Všetky dostupné informácie o zdroji 
osobných údajov, ak nie sú získané od 
dotknutých osôb

Získali ste osobné údaje od niekoho 
iného ako od samotnej dotknutej 
osoby? Potom musíte byť pripravení 
zodpovedať otázky, kedy, prečo, od 
koho a v akom rozsahu to bolo.

h Skutočnosť, že dochádza 
k automatizovanému rozhodovaniu, 
vrátane profilovania, uvedenému 
v čl. 22 ods. 1 a 4, a prinajmenšom 
v týchto prípadoch zmysluplné 
informácie týkajúce sa použitého 
postupu, ako aj významu 
a predpokladaných dôsledkov 
takéhoto spracúvania pre dotknutú 
osobu

Dotknutá osoba má právo vedieť, 
že jej osobné údaje sú spracúvané 
automatizovane, tj. použitím 
výpočtovej techniky, bez ľudského 
zásahu. Rovnako tak má právo byť 
informovaná, ak na základe tohto 
spracúvania dochádza k vyhodnoteniu 
alebo predvídaniu aspektov v správaní 
osôb (v súvislosti s GDPR sa hovorí 
o tzv. profilovaní). 

Článok 15 ods. 1 Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ)
Právo dotknutých osôb na prístup  
k osobným údajom

Dotknutá osoba má právo získať od 
prevádzkovateľa potvrdenie, či osobné údaje, 
ktoré sa jej týkajú, sú alebo nie sú spracúvané, 
a ak je to tak, má právo získať prístup 
k týmto osobným údajom a k nasledujúcim 
informáciám:

Keď sa Vás pán Novák spýta, aké údaje o ňom spracúvate, dokážete mu 
odpovedať? Podľa článku 15 Nariadenia GDPR je to totiž od 25. mája Vaša 
povinnosť. A tak si POHODA do verzie 11900 pripravila novú tlačovú zostavu, 
ktorá Vám práve s týmto pomôže.

Buďte pripravení na otázky 
typu: Čo o mne viete?

Rea d y

a Účely spracúvania

b Kategórie dotknutých osobných údajov 

c Príjemcovia alebo kategórie príjemcov, kto-
rým osobné údaje boli alebo budú sprístup-
nené, najmä príjemcovia v tretích krajinách 
alebo v medzinárodných organizáciách 

Povinnosť dotknutý subjekt informovať o tejto 
skutočnosti máte iba v prípade, ak k spracúva-
niu jeho osobných údajov dochádza v tretej 
krajine alebo v medzinárodnej organizácii. To 
je možné iba po splnení podmienok stanove-
ných v čl. 44 a nasl. Nariadenia GDPR. 

d Plánované obdobie, počas ktorého budú 
osobné údaje uložené, alebo ak ho nie je 
možné určiť, kritéria použité pre stanovenie 
tohto obdobia 

e Existencia práva požadovať od prevádzko-
vateľa opravu alebo vymazanie osobných 
údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo 
obmedzenia ich spracúvania alebo vzniesť 
námietku proti tomuto spracúvaniu

Oprava či vymazanie osobných údajov je v pro-
grame POHODA samozrejmosťou, jedná sa 
o klasickú editáciu záznamu v agende Adresár. 
Funkcia na obmedzenie spracúvania je však 
novinkou verzie 11900 – viac sa dozviete naprí-
klad z článku Novinky vo verzii Leto 2018.

a

e
f

b

d

§
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GDPR desatoro
svedomitého zamestnanca

01  Mlčanlivosť
Citlivé a osobné údaje zákazníka či 
kolegu oznamujem iba oprávnenej 

osobe a len ak je to naozaj 
nevyhnutné. 

03  Pošta
Dávam pozor, aby e-mail 

s citlivými a osobnými údajmi 
nebol odoslaný inému príjemcovi 

ako tomu, komu bol určený. 
04  Tlač
Vytlačené materiály s údajmi 
zákazníkov vždy zabezpečím tak, aby 
nemohli byť zneužité. 

05  Uzamknutie
Keď sa vzdialim od počítača, 

uzamknem ho. 

06  Ochrana
Svoj firemný notebook, tablet 
a telefón, ktorý obsahuje citlivé 
a osobné údaje, ochránim i mimo 
firmy proti krádeži a zneužitiu.  

02  Minimum
Pravidelne kontrolujem, či zbytočne 
neuschovávam údaje zákazníkov pri 
už vybavených požiadavkách. 

07  Diskrétnosť
Vynášať citlivé informácie 

o zákazníkoch a interných veciach 
mimo firmu je pre mňa tabu. 

08  Šifrovanie
Ak potrebujem preniesť údaje 
zákazníka na USB disk, zašifrujem ich. 

09  Heslá
Heslá potrebné pre prístup 

k počítaču a ďalším miestam 
nosím v hlave, nikdy ich nemám 

napísané na nástenke, stole 
a  pod. 10  Predvídanie

Pri každej manipulácii s osobnými 
údajmi sa snažím predvídať a zabrániť 
rizikám ich úniku, strate či zneužitiu.



RSHOP – Inovatívna e-commerce 
platforma pre rastúce značky

k programu POHODA

Prípadová štúdia e-shopu 
Svetnapojov.sk s prepojením 
na systém POHODA E1  
od spoločnosti RIESENIA.com

Svet nápojov je jedným z popredných online predajcov 
kvalitného alkoholu na Slovensku. Primárnym 
predajným kanálom je internetový obchod. Okrem 
neho spoločnosť prevádzkuje aj dve kamenné 
prevádzky. Spoločnosť obsluhuje B2C aj B2B 
zákazníkov predovšetkým z oblasti HORECA.

Dôvody realizácie projektu

•  Vybudovať nový e-shop zostavený na základe 
užívateľského prieskumu.

•  Zjednotiť a previazať údaje o produktoch na stránke 
e-shopu a v systéme POHODA E1.

•  Zautomatizovať nahlasovanie SBL pre colnú správu.
•  Zefektívniť proces vybavenia objednávky prepojením 

RSHOPU a POHODY, čím sa odstránilo duplicitné 
vypĺňanie údajov. Vďaka tomu sa znížila chybovosť 
a v niektorých prípadoch sa dosiahla i významná 
úspora nákladov.

•  Segmentovať typy zákazníkov a môcť im 
prispôsobiť ponuku a ceny.

Aký bol priebeh projektu
Spoločnosť Riešenia, spol. s r.o. na začiatku projektu s klientom 
v rámci technickej analýzy identifikovala kľúčové časti projektu 
a popísala sa presná komunikácia medzi programom POHODA 
a internetovým obchodom postaveným na e-commerce platforme 
RSHOP.

Synchronizácia produktového katalógu (skladu) 
S klientom bolo stanovené, že všetky údaje o produktoch vrátane 
obrázkov budú vypĺňané v rámci POHODY a do e-shopu sa budú 
prenášať v pravidelných intervaloch cez XML komunikáciu. Kategórie 
boli v rámci programu POHODA zadefinované v agende Kategórie 
internetových obchodov a priradili sa do nich príslušné skladové karty.

V rámci projektu bola tiež riešená príprava pre jazykové verzie 
stránky, kde boli použité API služby Google Translate. Ak teda klient 
zmení v programe POHODA akýkoľvek produktový údaj, v rámci 
synchronizácie sa zmení aj v e-shope a následne sa automaticky 
upravia aj všetky preklady. RSHOP bol tiež pripravený na individuálne 
ceny, meny, daňové skupiny a skladové dostupnosti pre jednotlivé 
jazykové verzie.

Nastavenie a overovanie dostupnosti tovaru, ktoré prebieha v opa-
kovaných intervaloch, boli kľúčové požiadavky zo strany klienta. Pri 
vzniku objednávky sa obratom znižuje stav skladovej zásoby v e-sho-
pe. Zároveň sa okamžite synchronizuje objednávka, čím sa rezervuje 
požadované množstvo aj na strane programu POHODA. Ak chce 
zákazník nakúpiť väčšie množstvo ako má obchod na sklade, e-shop 
mu umožní nákup len do výšky skladovej zásoby. Nedostupné produk-

Zabezpečuje komplexné prepojenie 
na ekonomický systém POHODA, ktoré 
vám prinesie užívateľský komfort, 
zrozumiteľnosť, stabilitu a výsledky.

Riešenie je optimalizované pre efektívny 
predaj v rámci B2B aj B2C a spĺňa všetky 
náležitosti GDPR.



Viac informácií nájdete na 
www.rshop.sk

ty zostávajú naďalej zobrazené na stránke e-shopu a zákazník 
má možnosť online dopytu na dostupnosť tovaru. Prihlásený 
B2B zákazník vidí presné skladové zásoby tovaru i s prepočtom 
balení na kartóny.

Segmentácia zákazníkov a pridanie cien
Registrovaní zákazníci sa v rámci programu POHODA delia 
podľa definovaných segmentov s vlastnou cenotvorbou a pri-
radenými pravidlami zobrazenia dostupného tovaru. Akcie sa 
spravujú na úrovni e-shopu s tým, že pri zobrazení sa overuje, 
či zákazník nemá priradenú výhodnejšiu cenu v rámci svojich 
nastavených cien.

Proces vybavenia objednávky
Pri vzniku objednávky v e-shope sa položky v objednávke 
automaticky rezervujú. V prípade platby cez platobnú bránu 
sa vykoná automatické overenie úhrady platby a objednávka 
sa ihneď automaticky prenesie do programu POHODA. Po 
vystavení faktúry v programe sa zmení stav objednávky 
v e-shope, ktorý posiela zákazníkovi e-mail notifikáciu. B2B 
zákazníci majú v zákazníckom účte okrem histórie objednávok 
aj prístup ku všetkým daňovým dokladom.

Nahlasovanie SBL na colnú správu 
V rámci projektu bolo potrebné vyriešiť zákonnú povinnosť 
nahlasovať množstvo liehu v SBL, ktoré zahŕňa jeho nákup 
a predaj. Každý predajca ma pridelené identifikačné číslo, na 
základe ktorého je možné evidovať informácie o príjme tovaru 
od iného dodávateľa, ktorý má tiež povolenie na predaj liehu, 

Referencie spokojných klientov 
s integrovaným systémom  
POHODA

Zoznam všetkých riešení na 
www.pohodaplus.sk

prípadne predaj ďalšiemu distribútorovi alebo koncovému 
zákazníkovi. Po prieskume existujúcich riešení sa zvolil 
a implementoval už existujúci modul, ktorý toto automatizuje.

V rámci online riešenia sa spoločnosť Riešenia, spol. s r.o. 
zamerala aj na potreby zákazníkov v zmysle možnosti 
efektívneho vyhľadávania a filtrovania produktov, ktoré má 
systém RSHOP postavené na technológii Elasticsearch. Tá 
umožňuje rýchle a presné vyhľadávanie produktov a berie ohľad 
na špecifiká cieľovej skupiny zákazníkov. Vie sa vysporiadať 
aj s náročnejšími zadaniami. Ak napríklad zákazník vyhľadáva 
podľa farby a e-shop má produkty evidované v angličtine, 
dokáže systém nájsť relevantnú zhodu.

Spoločnosti Riešenia, spol. s r.o. sa podarilo po redizajne sídla, 
zautomatizovaní procesov spomenutých vyššie a nastavení 
kampaní, zvýšiť obraty e-shopu o 109 %. Za odvedenú 
prácu získala spoločnosť cenu Digital PIE 2018 v kategórii 
Performance. 
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HLAVNÉ VÝHODY RADOV 
POHODA SQL A E1

 Minimalizácia rizika poškodenia či zneužitia 
firemných údajov

Správu údajov, operácie s databázou a fyzický prístup 
k databázovému úložisku vykonáva výlučne databázový 
Microsoft SQL Server bežiaci na serveri v sieti. Program 
spustený na klientskom počítači požiada server o určité 
údaje a na stanicu dostane iba zodpovedajúcu sadu 
údajov. Odovzdá požiadavku na doplnenie, aktualizáciu 
alebo zmazanie údajov a samotnú zmenu vykoná server. 
Prípadná chyba siete nemôže databázu poškodiť.

 Bezpečnosť údajov
Ak je systém správne nakonfigurovaný, nemá 

užívateľ prístup k údajom na serveri a nie je oprávnený 
manipulovať s údajmi iným spôsobom ako v rámci 
práce s programom. Môže získať iba tie informácie, 
ktoré má v ekonomickom alebo informačnom systéme 
sprístupnené. Táto technológia zároveň umožňuje 
vytváranie bezpečných záloh údajov i v priebehu práce 
užívateľov počas dňa.

 Rýchlosť a výkonnosť systému
Vďaka tomu, že sa po sieti prenáša menší objem 

údajov, je systém oveľa stabilnejší a odozva programu 
výrazne rýchlejšia. Bezpečné úložisko pojme omnoho 
viac účtovných, skladových i mzdových údajov. V praxi sa 
jedná o stovky tisíc záznamov v agendách Účtovný denník, 
Fakturácia, Zásoby alebo Pohyby. 

 Viac užívateľov v systéme
Architektúra klient-server umožňuje bezproblémovú 

a pohodlnú prácu i niekoľkým desiatkam užívateľom 
súčasne. Celá sieť je oveľa menej zaťažená a na klientsky 
počítač sú kladené výrazne nižšie nároky.

Podľa Nariadenia GDPR musí každý prevádzkovateľ osobných 
údajov prijať adekvátne bezpečnostné opatrenia, aby zabezpečil 
a bol schopný doložiť, že spracúvanie je vykonávané v súlade so 
všeobecným nariadením GDPR. 

Zaujíma Vás niečo konkrétne o GDPR v programe POHODA? Pozrite sa na našu databázu najčastejších otázok a odpovedí  
na www.stormware.sk/podpora/faq/osobniudaje/ alebo nám napíšte na hotline@stormware.sk, radi Vám pomôžeme.

POHODA SQL a E1 pre ešte 
väčšie bezpečie Vašich údajov
Od 25. mája platí nariadenie GDPR, ktoré sprísňuje ochranu osobných údajov. 
Program POHODA je nástrojom, vďaka ktorému budete mať poriadok v osobných 
údajoch, ktoré uchovávate. Nariadenie GDPR ale myslí i na technickú stránku veci 
a kladie vysoké nároky na samotné zabezpečenie údajov. I v tomto prípade má 
program POHODA riešenie – rady SQL a E1.

info

VIETE, AKO SI ZVOLIŤ  
SPRÁVNE HESLO?
Bezpečnostné opatrenia je potrebné podporiť silným heslom, 
ktorým sa prihlasujete do svojho počítača, prípadne do programu. 
Ako ale naozaj silné heslo vytvoriť? Stačí dodržiavať niekoľko 
zásad:

  Minimálna dĺžka hesla by mala byť aspoň 8 znakov.
  V hesle kombinujte čísla, špeciálne znaky, veľké a malé 
písmená.

  Zvolené slovo by nemalo byť v žiadnom slovníku.
  Nikdy do hesla nepoužívajte osobné údaje (meno, rodné či 
telefónne číslo a pod.).

  Heslo nesmie obsahovať rovnaký či podobný text ako je 
prihlasovacie meno.

http://www.stormware.cz/podpora/faq/osobniudaje/
mailto:gdpr@stormware.cz
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Servisná schránka  
Bezpečný spôsob na prenos databáz 

Chceli by ste program POHODA upraviť podľa vlastných potrieb? Alebo Vám niečo 
nefunguje a potrebujete poradiť? Jedným z riešení je prenos Vašej databázy programu 
POHODA k našim technikom, ktorí požadované úpravy či opravy vykonajú a databázu 
Vám potom pošlú späť. Ale ako taký prenos údajov vykonať? 

Ako prvý Vás možno napadne e-mail. Je to samozrejme jedno z riešení, avšak 
z praktických i bezpečnostných dôvodov ho neodporúčame. Nielenže majú 
poskytovatelia e-mailu väčšinou stanovený limit na veľkosť posielaného súboru, 
ale takáto komunikácia nie je navyše ani zabezpečená – prebieha totiž cez niekoľko 
sprostredkovateľských SMTP serverov rôznych prevádzkovateľov a ktokoľvek 
nepovolaný sa tak môže dostať k Vašim údajom. Podobné je to i pri verejných úložiskách 
či akéhokoľvek iného spôsobu, ktorý vyžaduje, aby údaje prechádzali cez tretiu osobu. 

Naša servisná schránka je prísne zabezpečená,  
obdobný systém používa i Vaša banka 

Najideálnejším riešením je servisná schránka, ktorú nájdete na 
www.stormware.sk/schranka. Tá Vašu databázu spoľahlivo a hlavne 
bezpečne prevedie priamo k našim technikom. Nie je tak potrebný 
žiadny sprostredkovateľ, čím sa logicky obmedzujú i bezpečnostné riziká. Naše webové 
stránky sú navyše zabezpečené pomocou protokolu HTTPS, čo zabezpečuje dôvernosť 
prenášaných údajov. Prístup k nim je chránený, nehrozí teda, že by sa k nim dostal niekto 
nepovolaný. 

Ďalšou veľkou výhodou servisnej schránky je tiež to, že cez ňu možno posielať i veľké 
súbory (až 500 MB), nemusíte sa tak obmedzovať limitom Vášho e-mailového 
poskytovateľa. Akonáhle bude Vaša databáza upravená, naši technici Vám ju opäť zašlú 
práve cez servisnú schránku.

Neriskujte teda bezpečnosť Vašich údajov a využívajte servisnú schránku. 

Na prenos citlivých údajov k našim technikom zákazníci radi využívajú našu 
servisnú schránku. Na rozdiel od verejných úložísk či e-mailu ide totiž o jednoduchý 
a bezpečný spôsob. 

V niektorých prípadoch môžeme servisné 
zásahy vykonať i pomocou vzdialenej 
správy. Náš technik naviaže na diaľku 
spojenie s Vašim počítačom a vykoná 
požadované úpravy, ide teda o skutočne 
pohodlné a rýchle riešenie. Podrobnejšie 
informácie i objednávku vzdialeného 
prístupu nájdete na  
www.stormware.sk/pomoc/.

TIP
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www.stormware.sk/schranka

Potrebujete program POHODA 
prispôsobiť viac vlastným potrebám? 
STORMWARE ponúka svojim zákazníkom 
širokú škálu služieb zákazníckej 
podpory, medzi ktoré patria aj 
individuálne služby. Tie poskytuje tím 
technikov a konzultantov s odbornými 
i praktickými znalosťami v daných 
oblastiach. Individuálne služby zahŕňajú 
konzultácie, ako aj servisné služby, ako sú 
napríklad opravy prípadných problémov 
či úpravy na mieru (napr. importy 
údajov, úpravy tlačových zostáv alebo 
expertné zákaznícke riešenia). Ak máte 
o individuálne služby záujem, neváhajte 
nás kontaktovať na 
www.stormware.sk/kontaktni-formular.

TIP

READY
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Šetrí prácu 
nielen účtovníkom

 �mPOHODA�spolupracuje�s�programom�POHODA
 �účtovné�doklady�je�možné�vystaviť�i�z�telefónu
 �aplikáciu�využijete�samostatne�i�ako�doplnok�Pohody
 �s�Pohodou�môžete�zdieľať�niektoré�údaje

Pracujete�ako�účtovník?�Ušetrite�si�čas�s�prepisovaním�faktúr�a�odporučte�
svojim�klientom�aplikáciu�mPOHODA.

na�www.mpohoda.sk

ZADARMO



POHODA Business Intelligence (BI) je revolučné riešenie 
z produkcie spoločnosti STORMWARE určené všetkým 
firmám, ktoré používajú ekonomicko-informačný systém 
POHODA, bez ohľadu na ich veľkosť a výšku obratu.
viac na www.stormware.sk/pohoda/business-intelligence Showroom Praha

Slezská 128
130 00 Praha 3

Showroom Brno
Mariánské náměstí 1
617 00 Brno

www.radiators.shop

Štýlové teplo domova
Možno po dlhej zime premýšľate nad výmenou starých 
radiátorov. Vedeli ste, že namiesto tých klasických, ktoré 
veľa parády v miestnosti neurobia, si môžete zaobstarať 
i radiátory s naozaj prepracovaným designom?

 foto: archiv HOTHOT RADIATORS

Oživiť interiér nemusíte len vďaka peknému obrazu či štýlovej váze, ide to i vďaka netradičnému 
radiátoru. Čím sa dostávame k českej firme HOTHOT RADIATORS, ktorá sa zameriava práve na výrobu a 
predaj designových radiátorov – a to predovšetkým bytových radiátorov a kúpeľňových rebríkov. V ich 
sortimente nájdete množstvo originálnych a zaujímavo vyzerajúcich vykurovacích telies, ktoré zapadnú 
do miestnosti tak, že by Vás často ani nenapadlo považovať ich za radiátor.

V poňatí firmy HOTHOT RADIATORS môže byť radiátor napríklad súčasťou drevenej lavice, problémom 
nie sú ani radiátory so zrkadlom či potlačenou fotografiou – áno, Vaša fotka z letnej dovolenky Vás môže 
zahriať i v zime, a to doslova. 

Pohrať sa dá ale i s materiálom – veľmi obľúbené sú napríklad vinuté oceľové trubky, ktoré majú vysokú 
výhrevnosť a sú veľmi štýlové, i preto sú toľko vyhľadávané dizajnérmi a architektmi. Sklenené radiátory 
potom vyzerajú skvelo napríklad v kuchyni, kancelárii alebo vstupnej hale. 

Zlaté ručičky
Ako to ale býva, za všetkou touto parádou je poriadny kus práce. Práca, ktorá musí byť odvedená naozaj 
poctivo. Všetko začína dierovaním a skladaním trubiek, následne sú radiátory zvárané spájkovacou pecou 
alebo odporovým zváraním a nakoniec prichádza jedna z najdôležitejších častí výroby, a to kontrola 
kvality. Konkrétne ide o kontrolu tesnosti vo vodnom kúpeli, ktorou musí prejsť bez výnimky každý 
radiátor. Ak je všetko v poriadku, výrobok je starostlivo zabalený a odoslaný svojmu budúcemu majiteľovi. 
A len čo vonku prituhne…

http://www.pragercider.cz
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