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Práca v module Podvojné účtovníctvo URBIS s rozhodnutiami 

vyrubenými v DCOM 

Najskôr je potrebné nastaviť predpisy cez ponuku Číselníky – Externé doklady DCOM.  

 

1. Číselníky – Externé doklady DCOM 

 

Po migrácii údajov je tu vytvorený riadok Predpisy DCOM. 
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Po stlačení spodného tlačidla Kroky sa otvorí okno Predpisy DCOM. V druhom stĺpci je uvedený typ 

rozhodnutia – DAN (daň), PEN (penále), POK (pokuta). Ak nevyrubujete penále a pokuty, stačí zadať údaje 

len pri type rozhodnutia DAN. Pozor, údaje je potrebné zadať na každom riadku s typom rozhodnutia 

DAN! 

Ak účtujete predpis daní cez externé doklady, je potrebné zadať Účtovanie predpisu príslušnej dane, 

prípadne pokuty, penále. Ak účtujete predpis daní cez interný doklad, tieto údaje nemusíte vypĺňať. 

Aby správne fungovali úhrady DCOM daní v pokladni a banke, je potrebné na každom riadku zadať 

účtovný predpis pre Párovanie úhrad (minimálne pre DAN, prípadne aj pre PEN a POK). Tento predpis 

sa potom použije pri úhrade v pokladni alebo v banke. 
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2. Preberanie rozhodnutí z DCOM do URBIS 
 

Aby bolo možné s rozhodnutiami vyrubenými v DCOM ďalej pracovať v module Podvojné účtovníctvo 

URBIS, je potrebné ich do URBIS prebrať. Všetky prebraté rozhodnutia sa zobrazujú v tabuľke 

Prebraté rozhodnutia DCOM.  

 

 

Otvorí sa okno Prebraté predpisy DCOM. Tu vidno všetky údaje o rozhodnutiach, vrátane dátumu 

vyrubenia, dátumu právoplatnosti, predpisu, platby, čísel dokladov o zaplatení. 
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Preberanie rozhodnutí z DCOM do URBIS je možné urobiť dvomi spôsobmi.  

a) Cez ponuku Evidencie – Prebrať rozhodnutia DCOM. Pri tomto spôsobe sa preberajú rozhodnutia 

podľa dátumu vyrubenia. 

 

Otvorí sa okno Prebrať rozhodnutia DCOM, kde je potrebné zadať dátum vyrubenia rozhodnutí 

v zvolenom časovom intervale od – do. Prednastavený dátum vyrubenia od je aktuálny deň a dátum 

vyrubenia do nasledujúci deň. Čím väčší interval zadáte, tým dlhšie bude trvať preberanie rozhodnutí 

z DCOM (v závislosti od ich počtu). 

 

Zobrazí sa protokolové okno, kde bude uvedené koľko rozhodnutí program našiel a prebral.
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Preberanie rozhodnutí podľa dátumu vyrubenia je možné spustiť aj priamo v pokladni pri vytváraní 

pokladničného dokladu pomocou tlačidla DCOM. 

 

 

b) Druhý spôsob preberania rozhodnutí je cez Evidencie – Externé doklady DCOM – Externé doklady 

DCOM. Tu sa preberajú rozhodnutia podľa dátumu právoplatnosti. Externé doklady DCOM sa využívajú 

na účtovanie predpisu daní.  

Ak ste rozhodnutia prebrali podľa dátumu vyrubenia cez funkciu Prebrať rozhodnutia, v tabuľke Prebraté 

rozhodnutia sú, ale v externých dokladoch NIE! 

 

Otvorí sa okno Externé doklady, Predpisy DCOM, v ktorom je externý doklad, ktorý nemá vyplnený 

mesiac, tzv. „nultý riadok“. Do tohto externého dokladu sú po migrácii do DCOM prebraté všetky vyrubené 

rozhodnutia za dane a poplatky, ktoré mali vyplnený dátum právoplatnosti do dátumu migrácie. 
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Ak niektoré „staré“ rozhodnutia nemali vyplnený dátum právoplatnosti a treba ich uhradiť, je potrebné týmto 

rozhodnutiam najprv zadať dátum právoplatnosti v DCOM cez doručenky. Ak bude dátum právoplatnosti 

pred dátumom migrácie (ten je zadaný na „nultom riadku“), je potrebné sa nastaviť na „nultý riadok“ 

a cez tlačidlo Preber prebrať z DCOM dodatočne správoplatnené rozhodnutia do IS URBIS.  

Rozhodnutia, ktorých dátum právoplatnosti je po dni migrácie, je potrebné preberať do nových externých 

dokladov. Pre každý mesiac je potrebné vytvoriť samostatný externý doklad. V poli Za mesiac zadajte 

mesiac, za ktorý chcete vytvoriť externý doklad. 

 

Stlačením tlačidla Preber sa z DCOM preberú rozhodnutia s dátumom právoplatnosti v príslušnom 

mesiaci. 

Zobrazí sa otázka Naplniť doklad?  
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Po stlačení tlačidla Áno sa preberú rozhodnutia a zobrazí sa protokol. 

 

Stlačením tlačidla Zatvoriť sa protokolové okno zatvorí. 

 

Stlačením tlačidla Zobraz – Prebraté rozhodnutia DCOM  
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sa zobrazí okno Prebraté rozhodnutia, kde sú všetky prebraté rozhodnutia s dátumom právoplatnosti 

v príslušnom mesiaci. 

 

V okne Externé doklady, Predpisy DCOM sa stlačením tlačidla Položky (riadky) zobrazia 

kumulované predpisy podľa druhu rozhodnutí a predpisov účtovania. 

 

V okne Externé doklady, Predpisy DCOM sa stlačením tlačidla Účtuj do hlavnej knihy zaúčtujú predpisy 

rozhodnutí prebratých do zvoleného externého dokladu. Zároveň sa cez integračné služby na príslušných 

rozhodnutiach v DCOM nastaví príznak Zaúčtované. 

V okne Externé doklady, Predpisy DCOM sa stlačením tlačidla Funkcie – Zruš zaúčtovanie dokladu 

odúčtuje predpis prebratých rozhodnutí z hlavnej knihy. Zároveň sa cez integračné služby na príslušných 

rozhodnutiach v DCOM zruší príznak Zaúčtované. 
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3. Úhrada v pokladni 

 
Na začiatku roka je potrebné cez Číselníky – Pokladňa – Pokladne na všetkých pokladniach, ktoré sa 

používajú na úhradu rozhodnutí za miestne dane, zafajknúť v Detaile políčko Pokladňa DCOM. 
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V pokladničnom doklade je potrebné zadať buď ID daňovníka alebo variabilný symbol prebratého 

rozhodnutia, ktoré prišiel daňovník zaplatiť. 

a) Po zadaní ID daňovníka sa vpravo hore zobrazia nezaplatené rozhodnutia zvoleného daňovníka. 

Po dvojkliku na vybrané rozhodnutie sa z údajov o príslušnom rozhodnutí vytvorí riadok, prípadne 

viac riadkov, pokladničného dokladu podobne ako pri úhrade URBIS rozhodnutí. 
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b) Po zadaní variabilného symbolu a stlačení tlačidla  Spracuj variabilný symbol program vyhľadá 

zadaný variabilný symbol v rozhodnutiach prebratých z DCOM a v prípade, že ho nájde, z údajov 

o príslušnom rozhodnutí sa vytvorí riadok, prípadne viac riadkov, pokladničného dokladu. 

 

Stlačením tlačidla Účtuj sa pokladničný doklad zaúčtuje do hlavnej knihy, do pokladne, do rozpočtu 

a cez integračné služby sa informácia o úhrade zapíše do DCOM do salda rozhodnutia. 

Poznámka: Ak daňovník uhrádza len časť sumy rozhodnutia, zadajte najprv túto sumu do políčka Suma 

a potom zadajte a spracujte variabilný symbol. 
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Ak po zadaní variabilného symbolu a stlačení tlačidla  Spracuj variabilný symbol program nenájde 

v rozhodnutiach prebratých z DCOM dané rozhodnutie, objaví sa oznam Nebola nájdená žiadna položka. 

Rozhodnutie je potrebné prebrať z DCOM do URBIS podľa postupu opísaného v kapitole 2. Preberanie 

rozhodnutí z DCOM do URBIS. 

 

Tento oznam sa objaví aj v prípade, že na príslušnej pokladni nie je v Číselníky – Pokladňa – Pokladne 

zafajknuté políčko Pokladňa DCOM. Postup označenia pokladne DCOM je uvedený na začiatku kapitoly 3. 
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4. Úhrada v banke 

Na riadku bankového výpisu je potrebné vyplniť políčka Suma, D/K (Kredit) a Variab.symbol. Po stlačení 

tlačidla  Spracuj variabilný symbol program vyhľadá zadaný variabilný symbol v rozhodnutiach 

prebratých z DCOM a v prípade, že ho nájde, zobrazí sa okno Pre ďalšie spracovanie je potrebné 

použiť Rozdeľ riadok. 

 

Stlačte tlačidlo OK a riadok zapíšte. 

Stlačením tlačidla Rozdeľ riadok sa zobrazia jednotlivé riadky a splátky uhrádzaného rozhodnutia. 
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Stlačením tlačidla Zapísať sa zobrazí okno s otázkou Rozdeliť riadok bankového výpisu? 

 

Stlačením tlačidla Áno sa rozdelí riadok bankového výpisu na jednotlivé podriadky podľa účtovacích 

predpisov úhrad. Zároveň sa cez integračné služby zapíše informácia o úhrade rozhodnutia do DCOM 

do salda daného rozhodnutia. 


