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1. ZMENA LEGISLATÍVY 

Od 1.7.2022 vchádza do platnosti Zákon č. 457/2021 Z. z., ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky 

č. 18/1996 Z. z. o cenách. 

Hotovostné platby v € sa zaokrúhľujú aritmeticky na 0,05 € s tým, že sumy 0,01 € a 0,02 € sa zaokrúhľujú na 0,05 €. 

Bližšie informácie a príklady na stránkach MFSR. 

 

2. RIEŠENIE V ABRA GEN 

V ABRA Gen je od verzie 22.1 (vo verzii 22.0.1 bude riešené Service packom) doplnený nový typ zaokrúhlenia s názvom 

Aritm. s minimom, ktorý sa pre nový spôsob zaokrúhľovania používa. Zmeny sa týkajú viacerých miest v ABRA Gen a 

sú preto popísané jednotlivo. 

2.1 FIREMNÉ ÚDAJE 

Agenda Firemné údaje, záložka Všeobecné, subzáložka Predvyplnenie a tu položka Zaokrúhlenie celk. sumy na 

hotovostných výst. dokladoch.  

  

https://www.mfsr.sk/sk/media/tlacove-spravy/poslanci-nr-sr-schvalili-zakony-ministerstva-financii.html
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2.2 MENY 

Číselník Meny, mena EUR. Záložka Detail, subzáložka Predvyplnenie a tu položka Zaokrúhlenie celk. sumy na 

hotovostných výst. dokladoch. 

 
 

Pokiaľ používate Maloobchodný, alebo Reštauračný predaj, týka sa úprava i nasledujúcich bodov 2.3 a 2.4 

2.3 PREVÁDZKARNE ZAOKRÚHLENIA 

Agenda Prevádzky, záložka Všeobecné nastavenia, subzáložka Predvoľby 1 a tu Zaokrúhľovanie – Dokladu 
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2.4 PREVÁDZKARNE PLATBY 

Agenda Prevádzky, záložka Detail, subzáložka Všeobecné nastavenia, subzáložka Platby. Vyberieme riadok so spôsobom 

úhrady V Hotovosti a menou EUR. 

 

 

 

3. AUTOMATICKÁ ZMENA ZAOKRÚHLENIA OD 1.7. 2022 

Ak je vo vyššie uvedených položkách nastavená aktuálna hodnota Aritmeticky na 0,01, dôjde k 1.7.2022 k 

automatickému prenastaveniu. Pravidlá pre prenastavenie sú: 

 

• Pre body 2.1, 2.2, a 2.4 body platí: Pôvodná hodnota bude prenastavená na hodnotu Aritm. s minimom 

na 0,05 

 

• Pre bod 2.3 platí: Pôvodná hodnota bude nastavená na hodnotu Aritm. s minimom na 0,01 (tu je 0,01, 

pretože položka zaokrúhlenia dokladu je spoločná pre hotovostné i nehotovostné platby, pre samotné 

hotovostné platby je nastavené 0,05 až na záložke Platby). 

 

 

4. RUČNÁ ZMENA 

V ostatných prípadoch, kedy nebolo používané nastavenie doposiaľ  dané zákonom Aritmeticky na 0,01, nedôjde k 

žiadnej zmene a prípadnú zmenu je potrebné vykonať ručne. 

 

 

5. DOPLŇOVANIE ÚDAJOV DO DOKLADOV Z OBJEDNÁVKY 

PRIJATEJ 

S uvedenými úpravami súvisí i zmena automatického doťahovania údajov do Faktúr vydaných (FV) a Pokladničných 

príjmov (PP) pri ich vytváraní z Objednávky prijatej, popr. z Dodacieho listu, ktorý bol vytvorený z Objednávky prijatej. 

V prípade, že budú splnené nižšie uvedené podmienky, bude spôsob zaokrúhľovania FV a PP nastavený podľa hodnôt vo 
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Firemných údajoch: 

 

• Položka Firemné údaje - Predvyplnenie - Zaokrúhlenie celk. sumy na hotovostných výst. dokladoch je 

nastavená na hodnotu Aritm. s minimom na 0,05. 

 

• Na zdrojovom doklade: 

- Objednávka prijatá - Detail - Hlavička - Spôsob úhrady je nastavený V hotovosti a Mena je nastavená EUR 

- Objednávka prijatá - Detail - Obsah - Celkové zaok. je nastavené Aritmeticky na 0,01. 

 

POZNÁMKA 

Pokiaľ  používate Maloobchodný alebo Reštauračný predaj, tak po automatickom prenastavení budete vyzvaní 

k reštartovaniu pokladne (vypnutiu a opätovnému zapnutiu). 

 

POZOR 

Pokiaľ používate pre hotovostné predaje nejaké zákazkové riešenia, je potrebné ich čo najskôr preveriť, že budú po 

1.7.2022 funkčné (napr., že sa nepoužíva napevno zaokrúhlenie dokladu na 0,01). 

 

POZOR 

Od verzie 23.0 bol upravený spôsob zdanenia celkového zaokrúhlenia dokladu. 

  

Ak je nastavené celkové zaokrúhlenie dokladu na hodnotu Aritmeticky s minimom na 0,05, potom platí, že: 

  

Pre doklady mimo maloobchodný predaj, ktoré boli zadané s platbou v hotovosti alebo na 

dobierku, bude ignorovaná nastavená hodnota položky “Zdanenie centového vyrovnania“ z Hlavičky dokladu 

a použije sa hodnota "Nezdaňovať". Vo všetkých ostatných prípadoch sa bude zdanenie zaokrúhlenia riadiť hodnotou 

položky “Zdanenie centového vyrovnania“. 

  

Pre doklad Účtenka v maloobchodnom predaji, ktorá bola zadaná s platbou v hotovosti, bude ignorované 

nastavenie položky “Zdanenie zaokrúhlenia dokladov na výstupe“ v agende Firemných údajov na záložke 

Parametre a použije sa hodnota "Nezdaňovať". Vo všetkých ostatných prípadoch sa bude zdanenie zaokrúhlenia 

riadiť podľa nastavenia položky “Zdanenie zaokrúhlenia dokladov na výstupe“ podľa nastavenia v agende Firemných 

údajov. 

 

Pre verziu 22.0.1 bude vytvorený Servicepack. 


