
Všeobecne
V tejto �asti stru�ne popíšeme postupy práce s aplikáciou a princípy, na ktorých je 
postavená práca s elektronickými formulármi.

Všeobecne

Formuláre

Základným stavebným kame�om TaxEditu je modul pre spracovanie formulárov. Ten 
umož�uje na základe príslušnej šablóny vytvori�, uloži� a upravova� �ubovo�ný po�et 
exemplárov daného formulára. 

Novo vytvorený dokument sa na obrazovke objaví v podobe zhodnej s tla�eným 
formulárom, všetky údaje sa vypl�ujú do �astí zhodných s tla�enou verziou – užívatelia 
zvyknutí na papierové priznania sa teda nemusia u�i� pohybova� v odlišnom prostredí 
programu, naviac je možné v každej chvíli kontrolova� výslednú podobu dokumentu tak, 
ako bude nakoniec vytla�ený.

Oproti tla�eným predlohám však majú formuláre TaxEditu v sebe zabudovanú ur�itú 
”inteligenciu” – šablóna dokumentu mimo iného kontroluje korektnos� zadaných údajov, 
vyhodnocuje, ktoré polia majú by� vyplnené, stanoví hodnoty, ktoré možno vypo�íta�, 
ponúka predpokladané odhadnute�né hodnoty, zobrazuje varovanie pri neštandardných 
vstupoch alebo nutných úpravách už zadaných údajov a ur�uje, v akom poradí je 
potrebné jednotlivé polia vyplni�.

Každá šablóna obsahuje:

• Vzorce - V�aka nim TaxEdit vypo�íta a vyplní hodnoty tých prvkov, ktoré vypo�ítané 
by� môžu. V prípade, že hodnota niektorého prvku jednozna�ne vyplýva z hodnôt 
prvkov iných, program užívate�ovi nedovolí vypo�ítanú hodnotu zmeni�. 

• Kontrolné funkcie - Zabezpe�ujú správne vyplnenie polí. Program Vás napríklad 
nenechá zada� do po�a pre po�et mesiacov �íslo vä�šie ako �2. Nedovolí ani zada� 
vä�šiu stratu za minulé obdobia, ako možno v aktuálnom roku uplatni�. 

• Aktivitu - Niektoré prvky alebo celé oddiely nie je potrebné, �i dokonca nemožno 
vyplni� v zhode s ostatnými �as�ami formulára. Takéto polia budú v TaxEdite 
neaktívne (budú šedivé a nebude možné zapísa� do nich žiadnu hodnotu). Vo 
formulári sa teda neprechádzajú všetky polia, ale tie �asti, ktorých vyplnenie je 
nevyhnutné. 

• Následnosti - Formulár sa tiež nutne neprechádza sekven�ne. Nasledujúci prvok 
k vyplneniu sa ur�uje pod�a aktuálnych hodnôt ostatných prvkov. Aplikácia vedie 
užívate�a do rôznych �astí formulára i mimo neho (napríklad do povinných príloh 
nad rámec formulára) tak, ako je to pre správne vyplnenie celého dokumentu 
potrebné. Zárove� ale umož�uje užívate�ovi poradie zmeni�, niektoré prvky 
presko�i�, vráti� sa k ich vyplneniu neskôr. Ak chcete teda prechádza� jednotlivé 
prvky v poradí stanovenom programom, používajte pre prechod do �alšieho prvku 
klávesu Tab. Ak chcete editova� iný prvok, kliknite do neho myšou. 

• Varovanie – V niektorých prípadoch upozorní program na nie príliš �astú 
kombináciu hodnôt bu� priamo zvláštnym oknom s otázkou, �i je riešenie správne, 
alebo priamo v tla�ive zvýrazneným upozornením na neštandardné riešenie 
(upozornenie je vidie� na obrazovke, ale netla�í sa). 

• Inteligentná tla� - Aplikácia pod�a zadaných hodnôt sama vyhodnotí, ktoré �asti 
formulára bude chcie� užívate� tla�i� a ponúkne k tla�i správny rozsah stránok. Je 
však možné vytla�i� i menší alebo vä�ší rozsah bu� zadaním �ísel stránok, alebo 



ozna�ením príslušných strán v obsahu formulára. 

• Dynamické stránky - Niektoré stránky formulára sú tzv. dynamické. Program ich v 
prípade potreby schopený tieto stránky rozmnoži� tak, aby bolo možné zada� všetky 
potrebné údaje. Typickým príkladom je príloha vo formulári cestnej dane, do ktorej 
možno zapísa� 25 vozidiel. Ak chcete zada� viac vozidiel, program automaticky vloží 
�alšie stránky s prílohou. Dynamické stránky je možné vloži� aj ru�ne – viz ponuka 
Navigácia/Dynamické bloky. 

• Rozpisové (sumárne) stránky – Užívatelia môžu niekedy poci�ova� potrebu rozpísa� 
jedinú kolónku vo formulári na viac riadkov. Napríklad v priznaní k dani z príjmov sa 
vyskytuje kolónka pre celkovú hodnotu darov, niekedy však môže by� žiaduce 
rozpísa� túto celkovú hodnotu na jednotlivé dary, z ktorých sa skladá. 
K �ubovo�nému prvku vo formulári možno vytvori� sumárnu stránku (Nástroje/Prida� 
sumárnu stranu), v nej celkovú hodnotu rozpísanú na viac riadkov, prípadne rozpis 
vytla�i� a odovzda� ako prílohu k priznaniu. 

• Odkaz na právnu úpravu – polia formulárov majú nastavený odkaz do príslušného 
právneho predpisu legislatívy platnej v období, ktorého sa formulár týka. Odkaz je 
zapísaný symbolicky a môže by� zobrazený v �ubovo�nom právnom systéme 
inštalovanom na hostite�skom po�íta�i, ktorý požadovaný predpis obsahuje. 
Optimalizované sú potom tieto odkazy pre hypertextovú knižnicu právnych 
predpisov Konzultant (ponuka Pomoc/Právna úprava). 

Poznámka: Konzultant obsahuje iba právne predpisy �eskej legislatívy.

• Odkaz na pou�enie – polia formulárov majú tiež nastavený odkaz do príslušného 
pou�enia k formuláru (Pomoc/Pou�enie). 

Predchádzajúce odstavce možno zhrnú� takto: 

Program umožní vyplni� priznanie podobným spôsobom, akým sa vypl�uje papierové 
priznanie. Vedie užívate�a formulárom od za�iatku až do konca, nepovolí zadanie 
nekorektných údajov a k vyplneniu poskytuje užívate�ovi všetky možné podporné 
informácie.

Všeobecne

Filtre

Tam, kde to má zmysel, ponúka TaxEdit prevodné filtre, ktoré umož�ujú vytvori� 
z jedného formulára formulár iný, pri�om sa do nového dokumentu z pôvodného 
prevezme maximum vyplnených údajov. Z priznaní fyzických osôb tak možno napríklad 
odvodi� opravné a dodato�né priznanie, priznanie pre �alšie zda�ovacie obdobie, 
bankový príkaz (ponuka Databáza/Dokument/Filtre z okna databázy alebo  Nástroje/Filtre 
pri otvorenom dokumente s priznaním). 

Pre špecifické ú�ely sú ur�ené súhrnné filtre, ktoré pracujú podobne ako filtre prevodné, 
ale ako vstup použijú údaje z viacerých rôznych dokumentov a výsledok dokážu uloži� 
bu� do nového alebo už existujúceho dokumentu. Zástupcom tejto kategórie sú predpisy 
pre výpo�et vysporiadania pri priznaní k dani z pridanej hodnoty (ponuka 
Databáza/Súhrnné priznanie pri poh�ade na databázu da�ovníkov, kurzor musí by� na 
da�ovníkovi, ktorému chceme súhrnné priznanie zostavi�). 

Všeobecne

Správa klientov a dokumentov

TaxEdit je program ur�ený predovšetkým pre da�ových poradcov, ú�tovné a audítorské 



firmy. Umož�uje preto nielen vytvori� priznanie, ale tiež vies� databázu �ubovo�ného po�tu 
klientov. V databáze sú evidované základné informácie o klientoch, predovšetkým 
informácie potrebné pre vyplnenie priznania (ako je meno, adresa, telefón…), ale i 
niektoré �alšie potrebné pre da�ových poradcov (meno správcu dane). Pri každom 
klientovi sú rovnako preh�adne evidované všetky dokumenty vytvorené v TaxEdite. Okrem 
nich má užívate� možnos� importova� do databázy aj dokumenty vytvorené �ubovo�ným 
iným programom, napríklad listy písané v textovom editore. V samostatných databázach 
je možné evidova� vozidlá a nehnute�nosti klienta a zo zadaných údajov potom 
automaticky vygenerova� takmer hotové priznania k dani z nehnute�ností a cestnej dani.

Poznámka: Databáza nehnute�ností bude naplnená aktuálnymi da�ovými priznaniami v priebehu 
roka 2004 a bude prístupná pre verziu Complet III. 

Databáza má u�ah�i� prácu s dokumentmi da�ovníkov, ich rýchle vyh�adanie a zistenie 
potrebných údajov. K tomu slúžia tri základné nástroje:

• Zobrazené informácie – Priamo v databázovom okne sa zobrazujú základné informácie 
o klientoch a ich dokumentoch (napríklad vrátane výšky dane vypo�ítanej 
v dokumente). Užívatelia majú možnos� ur�i�, ktoré st�pce budú v poh�ade na databázu 
vidite�né a ktoré nie. Ve�mi jednoducho možno zmeni� poradie st�pcov a ich šírku – 
v prípade zmeny poradia sta�í chyti� �avým tla�idlom myši záhlavie st�pca a presunú� 
do�ava �i doprava. V prípade zmeny šírky je podobne potrebné stla�i� �avé tla�idlo v  
medzere v záhlavia medzi dvoma st�pcami a pri stla�enom �avom tla�idlu �aha� do�ava 
�i doprava.

• Triedenie – Záznamy o da�ovníkoch a dokumentoch možno v databáze triedi� rôznymi 
spôsobmi tak, aby sa zobrazili vo vhodnom poradí. Najjednoduchšie triedenie možno 
dosiahnu� kliknutím na záhlavie st�pca – napríklad kliknutie na záhlavie ”Priezvisko” 
spôsobí zoradenie da�ovníkov pod�a ich priezviska, kliknutie na záhlavie st�pca 
”Formulár” zoradí dokumenty pod�a druhu priznania.  Nájs� medzi stovkou dokumentov 
napríklad priznanie k cestnej dani potom nie je problém.

• Filtrovanie - Filtrovanie je �alším krokom k spreh�adneniu databáz. Zatia� �o triedenie 
iba mení poradie zobrazených záznamov, filtrovanie umož�uje niektoré záznamy skry�, 
zobrazi� iba vybrané. Namiesto stovky najrôznejších dokumentov sa potom zobrazí 
napríklad iba priznanie za ur�itý rok alebo iba ur�itý druh priznania. 
K najjednoduchšiemu filtrovaniu slúžia tla�idla na paneli nástrojov databázy  - tla�idlo 
Obdobie a tla�idlo Dane.

• Archívne záznamy – Každý záznam v kartotéke je možné ozna�i� príznakom Archív. 
Takéto záznamy potom nie sú bežne zobrazované, takže poh�ad na kartotéku je 
preh�adnejší. Zobrazenie i archívnych záznamov dosiahnete stla�ením tla�idla na paneli 

nástrojov . Poh�ad na archívne záznamy sa zapína v každej kartotéke zvláš�. 
Hromadne možno príznakom archív ozna�i� záznamy pomocou viacnásobného výberu 
a funkcie Úpravy/Ozna�i�/Archivova�



TaxEdit ponúka radu �alších možností pre triedenie a filtrovanie – bližšie budú popísané 
v kapitole o ponuke Databáza.

Po novej inštalácii TaxEditu sa databázy zobrazujú tak, aby nebolo možné meni� údaje 
zapísané v riadkoch. K zmene údajov o da�ovníkovi je nutné vyvola� dialógové okno 
z ponuky Databáza/Da�ovník/Editácia da�ovníka. Pokro�ilí užívatelia môžu toto nastavenie 
zmeni� a editáciu zjednoduši� – sta�í vypnú� vo�bu Nástroje/Možnosti databáz/Vybraný 
riadok zvýrazni� celý. Jednotlivé bunky v databáze potom možno prepisova� priamo, 
podobne ako v tabu�kových kalkula�kách (Excel, 602calc apod.). Za�ínajúcim užívate�om 
naopak nemožno tento postup odporu�i� – omylom zmenená cesta k dokumentu totiž 
povedie k nepríjemnej skuto�nosti, že TaxEdit nebude schopný tento dokument otvori�. 

Všeobecne

Ovládanie

Aplikácie TAXEDIT je spracovaná �o najštandardnejším spôsobom, aby jeho ovládanie 
zodpovedalo ostatným programom ur�ených pre prostredie Windows.

Zárove� sa ale snaží o �o najpraktickejšie využitie všetkých týchto princípov. Naviac pre 
vä�šinu úkonov existuje simultánne nieko�ko spôsobov prevedenia, aby každý mohol 
použi� ten, ktorý mu najlepšie vyhovuje a na ktorý je zvyknutý.

Je teda možné celú aplikáciu (sná� okrem zadávaných textových a �íselných údajov) 
ovláda� pomocou myši; i ke� to nebýva niekedy najrýchlejšie, rozhodne tomuto spôsobu 
nechýba intuitívnos�. Zárove� je však možné sa bez myši celkom obís�. Pripravené 
klávesové skratky a celkový spôsob práce s dokumentmi po�ítajú aj s užívate�mi, ktorí 
pracujú s programom rýchlo a efektívne iba pomocou klávesnice.

Všetky funkcie je možné voli� z ponúk alebo aktivova� pomocou horúcich kláves �i tla�idiel 
na paneloch nástrojov. Naviac sú v odhadnutých fázach procesu ponúkané užívate�om 
pokia� možno práve tie funkcie, ktoré potrebuje.



Napríklad koniec vyp��ania tla�iva je opatrený ponukou volieb, ktoré sa naj�astejšie 
aplikujú po ukon�ení práce s formulárom. Jednotlivé funkcie z tejto ponuky sú popísané 
�alej v príru�ke.

Odporú�ame však, ne�akajte s niektorými funkciami až do chvíle, kedy sa objaví táto 
ukon�ovacia ponuka. Zvláš� uloženie dokumentu je vhodné urobi� ihne�, ako do 
dokumentu zadáte prvé platné údaje. Nikdy sa nedá vylú�i� chyba hardware alebo 
aj samotného programu TaxEdit, pri ktorej by ste o rozpracovaný dokument prišli.

Ponuka Súbor

Súbor

Databáza CTRL+R

Otvorí riadiace okno databázovej nadstavby a pridá do hlavnej ponuky položku Databáza. 
Okno aj ponuka budú popísané �alej v príru�ke.

Súbor

Tvorba formulára CTRL+N

(Táto položka je v ponuke Súbor iba vtedy, ke� je otvorená databáza vozidiel alebo 
nehnute�ností. )

Vyvolá ponuku dokumentov, ktoré možno odvodi� z databázy vozidiel �i nehnute�ností.

Súbor

Nový CTRL+N

Vo�ba otvorí ponuku nových dokumentov -Výber formulára. Tu je tematicky roztriedená 
ponuka všetkých šablón, pod�a ktorých je možné vytvori� nový formulár. Pretože po�et 
možných šablón formulárov dosahuje nieko�ko desiatok položiek, s? spolu zobrazené 
�asovo alebo tematicky príslušné skupiny šablón. Zoznamy sú ponúkané v príslušne 
nazvaných záložkách, medzi ktorými je možné sa prepína� bu� pomocou myši, alebo 
kombináciou kláves Ctrl+TAB, Ctrl+SHIFT+TAB. Záložka s názvom ”Všetky” obsahuje 
skuto�ne všetky dodávané šablóny, aby bolo možné vytvori� aj dokumenty, v prípade 
ktorých užívate� nie je schopený odhadnú� skupinu, v ktorej je logicky zaradená. V tomto 
zozname sú aj šablóny, ktoré sa bežne používajú skôr ako ciele odvodzovacích 
Prevodných filtrov, aby ich bolo možné vytvori� aj priamo bez skôr spracovávaného 
zdrojového dokumentu. V zoznamoch sú jednotlivé riadky bu� aktívne (zobrazené �iernou 
farbou) alebo pokia� nie je príslušná šablóna nainštalovaná, šedá farba nazna�uje 
neaktivitu.



Niektoré obsiahlejšie kapitoly sú rozdelené do sekcií s aktuálnymi vzormi a s tla�ivami 
archívnymi už neplatnými. Príkladom sú dvojice Majetkové/Majetkové (neaktuálne) a 
Výkazy/Výkazy (neaktuálne). Naopak Závislá �innos�, Registrácia, DPH a Spotrebné dane 
obsahujú ako aktuálne, tak i niektoré už neplatné tla�ivá.

Zvláštnu funkciu má ešte záložka Ostatné, ktorá sústre�uje formuláre, ktoré nie sú 
oficiálne tla�ivá. (Plná moc, Žiados� o vrátenie preplatku ap.) V tejto sekcii možno tiež 
priamo z TaxEditu založi� dokument inej aplikácie – prednastavené sú Textový dokument 
(.doc) a Tabu�ka (.xls) pre vyvolanie aplikácií a dokumentov Office.

Tla�idlom Editácia da�ovníka možno prejs� do dialógového okna s detailnými informáciami 
o da�ovníkovi, ktorému sa chystáme vytvori� dokument. (Databáza/Editácia da�ovníka)

Samostatné písmeno na za�iatku názvu šablóny umož�uje rýchle dosiahnutie šablóny 
i v �alších zoznamoch - stla�ením príslušnej klávesy je v zozname nastavený najbližší 
riadok týmto písmenom ozna�ený. Pokia� je v zozname viac rovnako ozna�ených riadkov 
(napríklad na karte Všetky), sú postupne cyklicky nastavované všetky takéto riadky. 
V pravej �asti zoznamu sú v niektorých skupinách vypísané �ísla tla�ív MF, pod�a ktorých 
je šablóna spracovaná.

Ak je vo�ba Nový aktivovaná pri aktívnom Okne databázy, alebo ak je použitá rovnomenná 
vo�ba z ponuky Databáza, bude po výbere zo zoznamu nový dokument predvyplnený pod�a 
údajov evidovaných o subjekte, tak ako boli zadané pri editácii da�ovníka. Pod�a týchto 
údajov sú nastavené aktivity jednotlivých oddielov a polí a do príslušných polí formulára sú 
zapísané údaje. Zárove� sa do formulára prenesú aj údaje z dialógového okna Údaje 
o užívate�ovi.

Ponuku nových dokumentov možno otvori� tiež tla�idlom Nový na paneli nástrojov, 
pomocou klávesovej skratky CTRL+N,  prípadne stla�ením klávesy ENTER �i poklepaním 
myšou na riadku da�ovníka.

Novinkou TaxEditu 2.8 je rozdelenie záložiek s dokumentmi do vä�ších skupín, ktoré sa 
ovládajú spä� záložkami, ale tento raz na �avej strane okna..

Záložka �esky



Obsahuje sekcie so šablónami ako bolo popísané vyššie.

Záložka Slovensky

Vo verzii 2.8 je štandardne inštalovaná i podpora slovenského jazyka i legislatívy. 
Obmedzenie pre užívate�ov, ktorí nemajú slovenské rozšírenie zakúpené je rovnako ako v 
prípade majetkových daní pri verzii Simple/Complet I - nelicencované šablóny teda 
fungujú ako demoverzia – ide vyplni� len prvá strana..

Záložka Neaktuálne

Niektoré obsiahlejšie kapitoly sú rozdelené do sekcií s aktuálnymi vzormi a s tla�ovými 
zostavami archívne už neplatnými. Sú to dvojice Majetkové/Majetkové (neaktuálne) a 
Výkazy/Výkazy (neaktuálne). Neaktuálne sekcie majú i skupiny Závislá �innos�, 
Registrácia, DPH a Spotrebné dane . Všetky neaktuálne skupiny sú teraz zhromaždené 
pod rovnomennou záložkou v �avej �asti okna. Archív tla�ových zostáv, ktoré sú inak 
delené po rokoch je do Neaktuálnych odložený od roku �999 spä�.

Zvláštne funkcie má ešte záložka Ostatné, ktorá sústre�uje formuláre, ktoré nie sú 
oficiálnymi tla�ovými zostavami. (Plná moc, Žiados� o vrátenie preplatku ap.) V tejto sekcii 
je možné tiež priamo z TaxEditu založi� dokument inej aplikácie – prednastavené sú 
Textový dokument (.doc) a Tabu�ka (.xls) pre vyvolanie aplikácie a dokumentov Office.

Novinkou v TaxEdite 2.8 je možnos� meni� úplne RTF šablóny, vrátane zakladania nových 
– kopírovaním prednastavených prototypov. Je teda možné upravi� i šablóny pre exporty 
da�ových priznaní do textového editoru – DPH.RTF, DPPO.RTF a DPFOB.RTF.

Tla�idlom Editácia poplatníka je možné prejs� do dialógového okna s detailnými 
informáciami o poplatníkovi, u ktorého sa chystáme vytvori� dokument. (Databáze/Editácia 
poplatníka)

Záložka Vlastná

slúži pre užívate�ské zostavenie výberu naj�astejšie použitých šablón. 	ubovo�ná šablóna 
sa do záložky Vlastná umiestni pretiahnutím myší alebo pravo tla�idlovou ponukou. 
Samozrejme že šablóna zostane i v pôvodnom umiestnení. Odstráni� šablónu zo záložky 
Vlastná je možné opä� pretiahnutím, na výložku 
eské, alebo zmazaním cez pravé 
tla�idlom myši.

Sada RTF šablón na záložke Ostatné je užívate�sky opravite�ná – vznikajú nové kópie, 
ktoré je možné použi� ako výstup filtrov napríklad z Výkazov, priznania k DPH, priznania k 
dani z príjmov FO i PO a �alších.

Ponuku nových dokumentov je možné otvori� tiež tla�idlom Nový na paneli nástrojov, 
pomocou klávesovej skratky CTRL+N,  prípadne stla�íme klávesy Enter �i poklepnutím 
myší na riadku poplatníka.

Súbor

Otvori� CTRL+O



Otvorte v novom okne už existujúce priznanie. Priznanie môžete otvori� aj klepnutím na 
tla�idlo Otvori� na Štandardnom paneli nástrojov alebo pomocou klávesovej skratky 
Ctrl+O.

Výber priznania, ktoré má by� otvorené, sa uskuto��uje podobne ako v iných aplikáciách 
systému Windows v dialógovom okne Otvori� súbor. Vyberte alebo zadajte názov 
priznania, ktoré chcete otvori�. Pole ”Názov súboru” v dialógu štandardne obsahuje 
zoznam súborov s príponou PDW, �o je štandardná prípona, ktorá sa používa pre súbory 
obsahujúce uložené formuláre programu TAXEDIT - Priznanie k dani pre Windows.

Pokia� je žiadaný dokument už v programe otvorený, zobrazí sa výzva ”Súbor XXX je už 
otvorený. Otvori� znovu ?”. Pokia� na túto otázku odpoviete kladne, bude kópia súboru 
otvorená v novom okne. Budú teda súbežne v rôznych oknách zobrazené neidentické 
kópie toho istého dokumentu. Pri zápornej odpovedi bude okno s už otvoreným 
dokumentom nastavené ako aktívne a bude zobrazené.

Vo�ba Otvori� sa chová inak, ak je aktívne Okno databázy. Potom totiž záleží na polohe 
kurzoru v databázovom okne. Pokia� je kurzor v hornej �asti okna - teda na zozname 
da�ových subjektov, správa sa funkcia otvori� tak ako bolo popísané vyššie. Pokia� je 
kurzor v dolnej �asti okna - teda v zozname dokumentov, je priamo otvorený dokument pod 
kurzorom.

Z databázy je možné otvori� aj viac dokumentov naraz, pokia� je zapnutá vo�ba "Povoli� 
viacnásobný výber..." v Nástroje/Možnosti databázy. 

Tip: Program udržuje preh�ad o posledných vypl�ovaných priznaniach. Niektoré z nich môžete rýchlo otvori� tak, že jeho 
názov vyberiete v zozname zobrazenom v ponuke Súbor. 
Tip: V systémoch Win9x/NT je možné pri korektnej inštalácii TAXEDITu otvori� naposledy spracované dokumenty tiež vo�bou 
Dokumenty z ponuky Štart. Dokumenty TAXEDITu sa všeobecne chovajú ako iné dokumenty pokro�ilých programov a je teda 
možné napríklad priamo otvára� alebo tla�i� súbory z prie�inka.

Súbor

Otvori� znovu

V tejto ponuke sa zobrazí zoznam naposledy použitých dokumentov.

Do zoznamu sa dokumenty dostávajú vo chvíli  ich otvorenia. Dokumenty sú zoradené 
pod�a svojho použitia – teda prvý v poradí v ponuke (s �íslom �) je ten, ktorý bol použitý 
ako posledný.

Súbor

Uloži� CTRL+S

Uloží aktívny dokument s názvom a umiestnením, ktoré bolo nastavené skôr. (Pokia� 
ukladáte prvýkrát ešte nenazvaný dokument, vyvolá sa automaticky funkcia Uloži� ako…, 
v ktorej zadáte meno a miesto uloženia dokumentu).

Existujúci dokument uložíte klepnutím na tla�idlo Uloži� na Štandardnom paneli nástrojov 
alebo stla�ením klávesovej skratky Ctrl+S.

Tip: Pred uložením už hotového súboru môžete nastavi� vlastnos� ”Doporu�ené iba pre �ítanie” na karte Vlastnosti 
dokumentu. 



Tip: Je vhodné uloži� novo vytvorený súbor �o najskôr potom, �o do neho zadáte viac �i menej vlastných údajov.

Súbor

Uloži� ako...

Zobrazí dialógové okno Uloži� ako, v ktorom môžete zada� meno a ur�i� umiestenie 
súboru, do ktorého bude uložený aktívny dokument. Pokia� chcete uloži� dokument 
s názvom súboru, ktorý už existuje, vyberte názov zo zoznamu. V takomto prípade ak 
zvolíte tla�idlo OK, program sa spýta, �i chcete prepísa� existujúci dokument.

Pre pomenovanie súboru si však môžete zvoli� �ubovo�ný názov a umiestenie. Zatia� �o 
skôr mohol názov súboru obsahova� maximálne osem znakov s príponou tvorenou tromi 
písmenami, na systémoch Win 9x alebo Win NT/2000/XP možno použi� názov dokonca 
až 256 znakov dlhý. Štandardná prípona pre dokument da�ového priznania je PDW, ktorú 
odporú�ame nemeni�.

TaxEdit ponúka meno súboru pod�a popisova�a Meno dokumentu, ktorý si môžete upravi� 
pod�a svojich zvyklostí.

Ak  pracujete však dôsledne s databázou da�ovníkov, nebudete v budúcnosti nútení 
odhadova� obsah súboru iba pod�a jeho názvu - v databáze sú v súbore uložené aj jeho 
k�ú�ové informácie, teda druh formulára a napríklad zda�ovacie obdobie, druh priznania, 
typ spolo�nosti a podobne. Môžete bez problémov použi� názov súboru generovaný 
automaticky programom.

Aby program �o najviac zjednodušil prácu užívate�a, vygeneruje pri ukladaní nového 
súboru unikátny názov zložený z trojmiestneho �ísla da�ovníka, písmena nazna�ujúceho 
druh šablóny, na ktorej je dokument založený a poradového �ísla súboru. Toto �íslo je 
generované automaticky ako �íslo prvé, jeho spojením s predchádzajúcimi štyrmi znakmi 
vznikne meno súboru, ktorý v cie�ovom adresári ešte neexistuje.

Ponuka Uloži� ako umož�uje rovnako uloženie vytvoreného priznania vo formáte obrázku 
BMP alebo TIFF. Takto vytvorený obrázok už samozrejme nemožno v TaxEdite meni�, 
môžete ho však napríklad poskytnú� klientom, ktorí TaxEdit nemajú a súbor s priznaním 
by inak neotvorili – bližšie o tejto možnosti v popise vo�by Odosla�.   

Tip: Pre jednotlivých da�ovníkov je možné v dialógovom okne Údaje o da�ovníkovi nastavi� zvláštnu cestu pre 
ukladanie súborov dokumentov
Tip: Dokumenty do databázy k da�ovníkovi je možné okrem ukladania nových dokumentov zaradi� tiež pomocou 
funkcie Import priznania z ponuky Databáza

Súbor

Odosla�...

Funkcia vyvolá prednastavený poštový program a vytvorí nový list, ktorý bude obsahova� 
adresu príjemcu (ak je vyplnená v podrobnostiach da�ovníka) a v prílohe bude ma� 
vložený aktuálny dokument.

Ak je funkcia vyvolaná pri otvorenom okne databázy, bude vložený aktuálne vybraný 
dokument zo spodnej �asti okna databázy. Pri viacnásobnom výbere budú do listu vložené 
všetky ozna�ené dokumenty. Dokumenty budú takto odoslané v internom formáte 
TaxEditu, takže ich bude môc� �íta�, prehliada� opä� iba užívate� TaxEditu. Je ale možné 
ich otvori� aj v programe, ktorý nebol aktivovaný a je teda spúš�aný v režime demoverzie.



Pokia� chcete odosla� dokument vo formáte, ktorý je použite�ný pre �ubovo�ného užívate�a 
systému Windows, musíte funkciu Odosla�  vyvola� pri zobrazenom dokumente. Potom je 
funkcia variabilnejšia. Zobrazí sa dialógové okno Odosla�

Aj z tohto okna je možné odosla� dokument vo formáte TaxEditu PDW. Pokia� ale vyberiete 
vo�bu BMP alebo TIFF, vytvorí sa k odoslaniu obrázok, ktorý je použite�ný pre kohoko�vek, 
kto používa grafický opera�ný systém, napr. Windows. 

Možnos� odoslania vo formáte BMP je zachovaná skôr z historických dôvodov. Pre bežnú 
prax je výhodnejšie použi� formát TIFF. To je totiž medzinárodný formát ur�ený pôvodne 
pre digitálny faksimilný prenos a dokáže oproti BMP súborom nieko�ko zásadných vecí: 

• je možné vytvori� viacstránkový dokument (zatia� �o BMP súbory sa musia vytvára� 
pre každú stránku zvláš�)

• súbor je automaticky komprimovaný, takže množstvo dát je minimálne (súbory BMP 
sú ve�mi náro�né na ve�kos� a je nutné ich komprimova� zvláš� �alším programom 
napr. ZIP, ARJ, RAR ap.)

• TIFF formát nie je prostým obrázkom, ale elektronickým dokumentom, ktorý v sebe 
nesie aj údaje o ve�kosti stránky. Nie je teda nutné nastavova� pri jeho tla�i žiadne 
zvä�šenie/zmenšenie ap. aby bola zachovaná správna ve�kos� tla�e.

Tento formát samozrejme dokážu otvori� všetky bežné prehliada�e grafických súborov. 
Inštalácia Windows od verzie 98 a vyššie štandardne obsahuje program pre zobrazenie a 
tla� formátu TIFF - program Imaging. Ten dokáže listova� stránkami dokumentu a vytla�i� 
ich na tla�iarni v kvalite, ktorá je takmer zhodná s kvalitou, ktorú by ste dosiahli pri tla�i 
priamo z TaxEditu.

TIFFy je možné vytvára� aj farebné – objem dát sa samozrejme zvä�ší, ale napriek tomu 
týmto vychádzame v ústrety užívate�om, ktorí chcú odosla� napr. ú�tovné výkazy vrátane 
farebného rozlíšenia jednotlivých polí.

Pretože niektoré staršie prehliada�e (netýka sa štandardného programu Imaging) chybne 
zobrazujú TIFF súbory inverzne (bielo�ierne miesto �iernobiele), je možné pri vytvorení 
súboru zaškrtnutím príslušného po�a vytvori� obrázok invertovaný.

Pokia� je aktívna vo�ba "Exportované súbory uklada� do databázy", bude v kartotéke 
pridaný nový riadok s väzbou na TIFF dokument (nie teda v prípade archívu s bitmapami) 
a s detailnými údajmi pod�a pôvodného dokumentu.

Súbor

Uloži� ku klientovi...



Funkcia je podobná ako Uloži� alebo Uloži� ako. Naviac ale pred ponúknutím mena 
súboru a jeho umiestenia zobrazí ponuku všetkých klientov. Dokument je potom zapísaný 
do agendy zvoleného klienta. Pokia� má cie�ový klient ur�ený zvláštny prie�inok, tak bude 
dialógové okno Uloži� ako nasmerované do tohto prie�inka.

Prie�inky pre ukladanie dokumentov sa nastavujú v troch úrovniach. 

�) Pokia� je nastavený zvláštny prie�inok u konkrétneho klienta (Databáza/Editácia 
da�ovníka/Cesty), ukladajú sa jeho dokumenty do tohto prie�inka. 

2) Pokia� nie je nastavený, h�adá program nastavenie prie�inka pre ukladanie dokumentov 
všetkých klientov z ponuky Nástroje/Cesty 

3) Pokia� nie je nastavená ani táto globálna vo�ba, ukladá program dokumenty do svojho 
inštala�ného adresára.

Zložitejšie prípady, ako napríklad ukladanie dokumentov k da�ovníkovi, ktorý bol 
ozna�ený ako archívny záznam, je nutné previes� priamo z okna databázy. Tu je rovnaká 
vo�ba dostupná v ponuke Databáza/Dokument.

Súbor

Zatvori� CTRL+F4

Zatvorí aktívny dokument. Ak nemáte uložené zmeny vykonané v priznaní, TAXEDIT sa 
spýta, �i chcete zmeny pred zatvorením uloži�. Ak zatvoríte priznanie bez uloženia zmien, 
stratíte všetky úpravy, ktoré neboli skôr uložené. Pre zatvorenie je však možné použi� 
aj �alšie štandardné postupy, teda klávesovú skratku CTRL+F4 alebo systémovú ponuku 
�i systémové ikony okna dokumentu.

Funkcia Zatvori� sa automaticky prevedie pri ukon�ení programu (Alt+F4 alebo 
Súbor/Koniec). TaxEdit sa potom pýta na uloženie všetkých otvorených zmenených 
dokumentov.

Tip: Príkazom Zatvori� všetko z ponuky Okna môžete sú�asne zatvori� všetky otvorené dokumenty.

Súbor

Tla� CTRL+P

Pred za�iatkom vlastnej tla�e TaxEdit skontroluje, �i pre tento dokument už bola tla�iare� 
skalibrovaná a prípadne vyvolá okno Kalibrácie tla�iarne z Nástroje/Vo�by/Šablóna. 
K dispozícii je aj Automatická kalibrácia, ako je popísané v príslušnej kapitole.

Pri tla�i TAXEDIT ponúkne dialógové okno, v ktorom je uvedená tla�iare�, na ktorú sa bude 
tla�i�. �alej si môžete vybra�, �i budete tla�i� všetko alebo iba ur�itý rozsah stránok. Vo 
výberovom zozname Rozsah tla�e možno nastavi� jednu z troch možností:

Aktuálna stránka - vytla�í stránku práve zobrazenú na obrazovke a to i vtedy, ak bude 
aktívny prvok v dokumente (prvok v ktorom stojí kurzor) na stránke inej. Tla� stránky je 
povolený dokonca aj v prípade, že aktívny prvok na inej než tla�enej stránke nie je 
vyplnený korektne.

Všetko – Rozsah stránok je daný jednak po�tom strán originálneho tla�iva, jednak po�tom 
aktívnych stránok prílohových (viz Súbor/Vlastnosti/Tla� skrytých stránok). Pokia� bude 
ponúkaný rozsah strán napríklad �-9 a originálny formulár má 8 strán, je jasné, že z príloh 



je k tla�i pripravená jedna stránka. Nemusí však vôbec ís� o deviatu stránku 
elektronického formulára - ide proste o prvú stránku nad rámec originálu, ktorá je pod�a 
uváženia programu pripravená na tla�. 

Stránky – v poli môžete zada� priamo �ísla stránok, ktoré majú by� vytla�ené a to bu� 
zapísaním �ísel strán k tla�i (�,2,5,�0), rozsahom stránok (3-5), alebo ich kombináciu 
(�-8,��,�3). Pokia� chcete vybera� priamo pod�a �ísla stránky, odporú�ame zapnú� vo�by 
Tla� skrytých stránok alebo použite tla�idlo Pod�a obsahu, ktoré je popísané �alej.

Pokia� zadáte výber stránok, TaxEdit dodrží poradie tla�ených strán tak, ako ste ho zadali. 
Poradie stránok pod�a zadania sa použije aj v prípade nastavenia niektorej z volieb tla�e 
na stránky A3. Pokia� použijete výber párna/nepárna, budú vytla�ené párne a potom 
nepárne stránky zo zadaného výberu, bez oh�adu na skuto�né �ísla strán.

Pokia� nastavíte Po�et kópií, môžete nastavi� Zoradenie kópií (cyklická tla� všetkých 
stránok v správnom poradí) zaškrtnutím polí�ka Zoradi� kópie. 

Tla�i�  - Zo zoznamu Tla�i� možno vybra� tla� všetkých, párnych alebo nepárnych strán, 
alebo skladanie na list A3. Tento zoznam umož�uje jednoduché dosadenie obojstrannej 
tla�e. Pokia� najskôr vytla�íte všetky nepárne stránky, môžete po nastavení tla�e párnych 
stránok oto�ením už potla�ených listov dosiahnu� obojstrannú tla�. 

Ktorú z volieb Nepárne, potom párne nebo Nepárne, potom párne spätne použijete, je 
dané konštrukciou Vašej tla�iarne. Niektoré tla�iarne skladajú hotové listy potla�enou 
stranou dole, niektoré hore. Pri zvolení nesprávnej kombinácie by potom bolo nutné listy 
pred znovu vložením do tla�iarne preloži�. Vyskúšajte, ktorá vo�ba je pre Vašu tla�iare� 
vhodnejšia.

Tla� na A3 sa líši od ostatných volieb poradím, v ktorom budú stránky na tla�iare� 
odoslané. TaxEdit sa pri tla�i snaží obsadi� �o najviac listov celkom, ale zárove� sa snaží 
dodrža� postupnos� párnych a nepárnych strán, napríklad: 

A3 – brožúra

Nech bude ma� priznanie �ubovo�ný po�et strán, rozmiestni ich program tak, aby 
prehnutím všetkých vytla�ených listov naraz vznikla jediná brožúrka.  Napríklad v prípade 
tla�e � - 3 strán formulára bude vytla�ená najskôr prázdna stránka, potom strana prvá a 
druhá. V prípade tla�e 4 – 7 strán formulára budú strany tla�ené v tomto poradí: 
4,�,2,3,prázdna,5,6,7. 



Tento postup sa ale nehodí  pre niektoré dokumenty tvorené viacstránkovým tla�ivom 
da�ového priznania a �alšími prílohami. V takomto prípade nemá vzniknú� jediná brožúra 
– má sa vytla�i� najskôr hlavná �as� priznania, na samostatných dvojlistoch, potom 
jednotlivé prílohy.  

A3 – osmine a zvyšok po štvorcoch

Pokia� sa tla�í 8 a viac strán, budú stránky vyskladané v tomto poradí:
8,�,2,7 - 6,3,4,5 a �alšie stránky po štyroch. V tomto prípade sa predpokladá, že prvých 
osem strán sú dva dvojlisty vkladané do seba a ostatné stránky sú prílohy – napríklad 
priznanie právnických osôb.

A3 – osminy a A3 - štvorice

Štvorice sú vhodné pre menšie priznanie a tla�ivá, kde sa opakuje štruktúra jedného 
dvojlistu - napríklad pre priznanie FO typu A, priznanie k DPH, Výkazy zo závislej �innosti. 

V otázke naskladania viac strán A4 na list vä�šieho formátu sa aplikácia úplne spolieha 
na korektné chovanie ovláda�a tla�iarne. Teda odošle na tla�iare� jednotlivé stránky 
v správnom poradí a vo ve�kosti A4 (teda vo ve�kosti pod�a otvoreného dokumentu, ale 
tla�ivá sú naj�astejšie vo formáte A4). Formát papiera by teda mal by� nastavený na A3 
naležato, pokia� sa skladanie nedefinuje na konkrétnej tla�iarni inak. Pokia� Vaša tla�iare� 
nevie umiestni� dve stránky A4 na jeden list A3, môžete použi� skladanie viac stránok na 
jednu priamo v programe TaxEdit, ktoré je tu dostupné z okna Náh�adu pred tla�ou.

Poznámka iba pre Simple verzie - Tla� nového subjektu

V programe je možné spracova� (teda zostavi�, prehliada� a opravova� priznania) pre 
�ubovo�ný po�et da�ových subjektov. 
o je však obmedzené, je po�et subjektov, pre 
ktoré je možné priznanie vytla�i�. Pri každej tla�i priznania nového subjektu je prevedená 
kontrola k�ú�ových údajov v databáze. Pokia� je subjekt už v databáze uložený, prebehne 
tla� bez akýchko�vek obmedzení. Pokia� ide o subjekt nový, vyzve program užívate�a 
k potvrdeniu tla�e a zaradeniu nového subjektu. Po�et záznamov v databáze je 
obmedzený po�tom licencií , po ich vy�erpaní je možné tla�i� iba priznanie už 
zaregistrovaných da�ových subjektov (ponuka Nástroje). 

Tla�idlo Pod�a obsahu

V zozname, ktorý sa objaví po vyvolaní tejto vo�by, je možné ur�i�, ktoré logické celky 
formuláru budú vytla�ené. 

Pretože sa tla�í vždy celá stránka formuláru, sú pri zatrhnutí po�a názvu oddielu zatrhnuté 
aj ostatné oddiely na tej istej stránke. Na ilustra�nom obrázku bola zapnutá tla� oddielu 



”Údaje o manželke (manželovi)” a program sám doplnil zatrhnutie pri �alších štyroch 
oddieloch, ktoré sa tiež nachádzajú na druhej stránke formulára Priznania k dani fyzických 
osôb typ B.

Zatrhnutie oddielu, ktorý má �alšie �lenenie v pododdieloch, spôsobí zatrhnutie všetkých 
týchto pod�astí, bez oh�adu na to, ko�ko strán formulára bude touto vo�bou dotknutých.

Názvov oddielu je zhodný so zoznamom v dialógovom okne Obsah (ponuka 
Navigácia/Prejs� na ...).

Tla�idlo Vlastnosti

Týmto tla�idlom vyvoláte funkciu Nastavenie tla�iarne, ktorá Vám dovolí v štandardnom 
dialógovom okne s vo�bami zmeni� formát a podáva� papiera, okraje stránky a �alšie 
nastavenia, ktoré ovláda� tla�iarne ponúka.

�alej môžete vybra� orientáciu tla�e - bu� na výšku alebo na šírku. Vo vo�be papier 
možno ur�i� formát a zdroj (opä� sú použité rozba�ovaie zoznamy s výberom). Tla�idla OK 
a Zruši� majú štandardný význam (OK potvrdí zadané nastavenie, Zruši� toto nastavenie 
odvolá).

Niekedy sa môže sta�, že tla�iare� nie je schopná vytla�i� priznanie celé, chýba napríklad 
posledný riadok. Tento problém možno odstráni� kalibráciou tla�iarne v ponuke 
Nástroje/Vo�by/Šablóna.

Tla�idlo Možnosti tla�e

Priamo z tla�ového dialógového okna je možné týmto tla�idlom vyvola� nastavovacie okno 
funkcie Vlastnosti dokumentu, ktoré je popísané v �alšej kapitole.

Súbor

Náh�ad

Pred vlastnou tla�ou si môžete skontrolova� podobu tla�eného dokumentu pomocou 
funkcie Náh�ad. Otvorí zvláštne okno, v ktorom sú stránky zobrazené pred procesom 
tla�e. V tomto okne je možné prehliada� jednotlivé stránky v rôznom zvä�šení výberom 
z lišty s miniatúrami v �avej �asti. Zobrazi� je možné viac stránok naraz, avšak príslušne 
zmenšené. Po stránkach sa dá listova� zjednodušeným naviga�ným panelom v �avom 
hornom rohu okna.

Ak je zobrazených viac stránok, je možné vybera� aktuálnu z nich kurzorom myši 
v podobe ruky. 

Pokia� pôjdeme myšou nad aktuálnu stránku, zmení sa kurzor myši na symbol lupy so 
znamienkom plus (+). 

Kliknutím v režime Lupa(+) zapneme zobrazenie Jedna stránka - stránku zvä�šíme na 
plné zobrazenie �00% a kurzor sa zmení na symbol lupy so znamienkom mínus (-). 

Kliknutím na stránke v režime Lupa(-) prepneme na zobrazenie Viac stránok. 

Režimy zobrazenia Jedna stránka a Viac stránok sa dajú prepína� tiež tla�idlami na paneli 
nástrojov.

Na paneli nástrojov sú ešte �alšie ovláda�e:



Rozba�ovací zoznam pre nastavenie zvä�šenia – lupy. Je možné vybera� z hodnôt 
prednastavených alebo zada� hodnotu vlastnú – program potom vyberie najbližšie vhodné 
zvä�šenie. Nastavenie lupy vä�šinou posta�í ovláda� prepínaním medzi zobrazením 
Jednej stránky a Viac stránok, ako bolo vysvetlené vyššie. Priame nastavenie je ur�ené 
skôr k vo�be ve�kého zvä�šenia pre prehliadanie detailov na stránke.

Tla�idlo pre Tla� – (klávesová skratka Ctrl+P). Po stla�ení sa objaví dialógové okno pre 
výber tla�iarne a ur�enie po�tu stránok.

Tla�idlo Nastavenie tla�e, v ktorom je možné vybra� tla�iare�, orientáciu a ve�kos� 
papiera, podáva� ap. 

�alšie tla�idlo umož�uje nastavi� tla� Viac stránok naraz. Program potom na jednu 
stránku vytla�í zmenšené dve, alebo štyri stránky. Túto funkciu možno využi� pri tla�i na 
papier formátu A3, alebo aj pre pracovné tla�ové výstupy zmenšenej podoby, kedy na list 
A4 sú umiestené ved�a seba dve stránky formulára zmenšené na A5.

Tla�idlo zložené zo štyroch šípok zapína a vypína Prispôsobenie na stránku. Pokia� je 
zapnuté, upravuje ve�kos� zobrazenej stránky tak, aby sa vošla do potla�ite�nej �asti 
papiera. Potla�ite�ná �as� je pri každej tla�iarni iná a je definovaná Okrajmi stránky. Tie je 
možné zobrazi� priamo v náh�ade �alším tla�idlom – Zobrazova� okraje.

K nastaveniu okrajov stránky pre konkrétnu tla�iare� slúži tla�idlo Upravi� okraje, ktoré 
vyvolá funkciu Kalibrácie tla�iarne z Nástroje/Vo�by/Šablóna.

Náh�ad je možné ukon�i� posledným tla�idlom – Zavrie� náh�ad, ale tiež klávesovou 
skratkou Alt+F4 alebo jednoducho klávesom Esc.

Okno náh�adu sa používa tiež k ukážke, ako bude vyzera� tla�ová zostava jednotlivých 
kartoték a triedených zostáv z viacerých kartoték.

Súbor (pri otvorenom dokumente)

Vlastnosti...

Zobrazí dialógové okno Vlastnosti súboru s informáciami o aktívnom dokumente. Názov 
šablóny a jej verzie sa uplatnia predovšetkým pri komunikácii s technickou podporou pri 
riešení problémov. Položka Názov súboru, v ktorej sa zobrazuje vždy plný názov súboru 
vrátane cesty, môže by� užito�ná, ak je aktivovaná vo�ba ”Iba meno súboru” na karte 
Možnosti databázy z ponuky Nástroje.

Dátum a �as vytvorenia súboru v strednej �asti karty. Je tu tiež zapísaný login užívate�a 
programu, ktorý bol pri vytvorení dokumentu prihlásený. 

Štyri zaškrtávacie polia sa týkajú tla�e:

���� Iba hodnoty (tla� do formulára) 

Vyradí pri tla�i vykres�ovanie rám�ekov, �iar a textov formulára a spôsobí tla� iba 
zadaných �i spo�ítaných údajov obsiahnutých v poliach tla�iva.

���� Tla� skrytých stránok

Vä�šina formulárov je opatrená zvláštnymi listami s nepovinnými prílohami, prevedenými 
graficky zhodne s vlastným formulárom. Tieto stránky sa tla�ia v závislosti na ich 
vyplnení (typicky napríklad ak je vyplnené poradové �íslo takejto prílohy). Pokia� si 
prajete vybera� pri tla�i i zo stránok, ktoré pod�a autorov programu v konkrétnej situácii 
nie je nutné tla�i�, zaškrtnite vo�bu ”Tla� skrytých stránok”.

���� Tla� pozadia formulára



Umož�uje zvýrazni� vypl�ované polia tla�ou farebného podkladu. Je však jasné, že iba na 
farebných tla�iar�ach bude tento podklad zodpoveda� farbe originálneho tla�iva. Na 
�iernobielych tla�iar�ach možno prípadne farbu podkladu pre konkrétnu šablónu zmeni� 
v karte Možnosti šablóny a dosiahnu� tak vhodný odtie� šedej farby. Vä�šina tla�iarní má 
však ešte �alšie obmedzenie spo�ívajúce v nemožnosti tla�i� až celkom k okraju papiera.

Pokia� je aktívna vo�ba tla�e pozadia formulára, je možné pri vytváraní dokumentov TIFF 
vytvori� tieto dokumenty farebné.

���� Nevyplnené položky preškrtnú�

Niektoré formuláre majú v zhode s pokynmi k vyplneniu (Pomoc/Pou�enie k formuláru) 
prednastavenú vlastnos� ”Nevyplnené položky preškrtnú�”. Pokia� by preškrtnutie polí 
pôsobilo príliš rušivo, �i naopak, pokia� chcete pri tla�i preškrtnú� nevyplnené polia 
aj vo formulároch, pre ktoré to nie je predpísané, použite túto vo�bu.

Rozba�ovací zoznam Jazyk je aktívny iba pri niektorých druhoch formulárov, ktoré sú 
opatrené viacjazy�nou podporou. Zo zoznamu jazykov možno vybera� rovnako ako 
z ponuky Zobrazi�/Jazyk. Po stla�ení tla�idla OK sa statické texty vo formulároch prepíšu 
ekvivalentmi v cudzom jazyku. Priznanie pri zmene jazyka zostane nezmenené, stále ide 
o ten istý dokument a nie je vytvorená žiadna kópia. Nejde ani o inú verziu formulára 
platnú napríklad v inom štáte, ale iba o iný poh�ad, o pomôcku, ktorou má by� význam 
údajov vo formulári sprístupnený aj pre osoby hovoriace inou re�ou ako slovensky, 
napríklad pre zahrani�ných spolo�níkov a vlastníkov firiem. V bežnej inštalácii TAXEDITu ide 
iba o formuláre výkazov súvahy a výkazu ziskov a strát.

Nastavenie zobrazenia jazyka sa ukladá spolu s dokumentom, ale je kedyko�vek možné 
jazyk prepnú� napríklad spä� na sloven�inu..

Súbor (pri otvorenej databáze)

Vlastnosti súboru Shift+F4



Otvorí dialógové okno s podrobnými informáciami o databázovom zázname súboru.

Toto okno je dostupné tiež pri otvorenom dokumente pomocou funkcie Vlastnosti 
dokumentu v DB v ponuke Nástroje/Vo�by. Potom je zobrazené ako jedna zo záložiek 
dialógového okna Vo�by.

Nastavenie tla�iarne...

Funkcia Nastavenie tla�iarne Vám dovolí v štandardnom dialógovom okne s vo�bami 
zmeni� tla�iare�, formát a podáva� papiera, okraje stránky a �alšie podrobnosti tla�ového 
výstupu programu TAXEDIT.



Tla�iare� možno nastavi� z možností prednastavená (implicitná tla�iare� Windows) alebo 
ur�itá. Pri nastavení ur�itej tla�iarne môžete tla�iare� vybra� z roletového menu 
s ponukou tla�iarní nainštalovaných v systéme Windows.

�alej môžete vybra� orientáciu tla�e - bu� na výšku alebo na šírku. Vo vo�be papier 
možno ur�i� formát a zdroj (opä� sú použité rozba�ovacie zoznamy s výberom). Tla�idlá 
OK a Zruši� majú štandardný význam (OK potvrdí zadané nastavenie, Zruši� toto 
nastavenie odvolá).

Súbor

Koniec

Poslednou vo�bou v ponuke Súbor je vo�ba Koniec, ktorá ukon�í celý program. Pokia� nie 
sú pri ukon�ení všetky upravované dokumenty korektne uložené, TaxEdit na to užívate�a 
upozorní.

Ponuka Úpravy

Úpravy

Spä� CTRL+Z

Zruší uskuto�nenú zmenu v aktívnom poli formulára priznanie k dani a vráti do neho 
pôvodnú hodnotu. Zárove� sa vrátia spä� aj hodnoty v poliach, ktoré boli skôr na základe 
zmeny hodnoty prepo�ítané.

TAXEDIT umož�uje vráti� spä� zadané hodnoty v desiatich krokoch.

Pre vyvolanie funkcie Spä� z klávesnice je v prostredie Windows doporu�ené používanie 
kombinácie kláves Ctrl+Z. Pretože v prostredí slovenských opera�ných systémov nie je 
vždy jasné, kde na klávesnici je Y a kde Z, možno funkciu vyvola� tiež stla�ením 
kombinácie kláves Alt+BackSpace.

Úpravy

Vystrihnú�, Kopírova�, Vloži�, Vymaza�

�alšie štyri vo�by je vhodné vysvetli� v jednom celku. Ponuka Úpravy obsahuje tieto 
štandardné operácie pre prácu so schránkou systému Windows.

Vystrihnú� CTRL+X



Odstránenie vybraného textu z priznania tak, aby ste ho mohli umiesti� alebo vloži� na inú 
pozíciu v aktívnom priznaní alebo v inom priznaní otvorenom v aplikácii TAXEDIT.

Text sa po vystrihnutí umiesti do do�asnej úschovnej oblasti nazvanej Schránka. 
V Schránke bude informácia uložená dovtedy, dokia� nevystrihnete alebo neskopírujete 
iný text.

Kopírova� CTRL+C

Skopírovanie vybraného textu z priznania tak, aby ste ho mohli umiesti� alebo vloži� na inú 
pozíciu v aktívnom priznaní alebo v inom priznaní otvorenom v aplikácii TAXEDIT.

Text sa pri kopírovaní umiesti do do�asnej úschovnej oblasti nazvanej Schránka. 
V Schránke bude informácia uložená dovtedy, dokia� nevystrihnete alebo neskopírujete 
iný text.

Vloži� CTRL+V

Vkladanie textu, skôr uloženého do Schránky spä� do formulára v programe TAXEDIT. Ke�  
je text vložený, stane sa sú�as�ou priznania.

Vymaza�

Odstránenie vybraného textu. Odstránený text nie je nikde uložený, takže vystrihnutie je 
nevratné.

Úpravy

Prejdi na CTRL+G

TAXEDIT obsahuje samostatnú ponuku a panel nástrojov (ponuka Navigácia) ur�ené priamo 
pre pohyb v rámci dokumentu. Pretože je však v aplikáciách pre systém Windows 
zvykom, aby podobná funkcia bola umiestená v ponuke Úpravy, je aj tu zaradená vo�ba 
Prejdi na  

Táto vo�ba zodpovedá vlastne funkcii Obsah z ponuky Navigácia. Preto má priradenú 
aj rovnakú kombináciu kláves Ctrl+G. (Zaužívaná kombinácia z anglických programov – 
funkcia Go To…)

V dialógovom okne ponúkne zoznam jednotlivých kapitol a oddielov formulára a po výbere 
niektorého z nich prejdú na prvý prvok príslušnej �asti.



V zozname sú zobrazené názvy všetkých �astí priznania, na ktoré je možné priamo 
prejs�. Po výbere príslušnej �asti stla�ením tla�idla OK presuniete kurzor do prvého po�a 
danej �asti.

Podobnú naviga�nú funkciu plní permanentne zobrazovaný zoznam kapitol priznania 
funkcie Obsah z ponuky Zobrazi�. Na rozdiel od tejto sa však funkcia Prejdi na… používa 
iba v okamihu potreby presunú� sa na iné miesto v dokumente a preto tiež po ur�ení 
kapitoly dialógové okno s obsahom, ktoré by na obrazovke zbyto�ne zaberalo miesto po 
presune na ur�ený prvok zase zmizne.

V okne obsahu sú v niektorých formulároch jednotlivé kapitoly vypísané aj s �íselnou 
hodnotou, ktorá vyjadruje hodnotu prílohy, napríklad �iastkový základ dane, výška 
uplat�ovaných strát ap. Táto hodnota sa mení priebežne behom zmien v priznaní 
podobne ako Sledova�e. 

Úpravy

Prepo�ítaj aktívny      F9

Táto vo�ba vynúti prepo�et polí, ktoré sú závislé na hodnote aktuálneho prvku, aj ke� sa 
hodnota v poli nezmení. Teoreticky by sa nemusela táto funkcia nikdy použi�, ale pre 
prípad nutnosti napríklad po otváraní súborov uložených staršími verziami formulárov, 
prípadne pre iné krajné situácie, bola táto vo�ba v programe zachovaná.

Úpravy

Nájdi... CTRL+SHIFT+F

Funkcia umož�uje nájs� v otvorenom dokumente zadaný re�azec (re�azcom môže by� 
slovo, �as� slova, slovné spojenie). Program vyh�adáva re�azec vo všetkých textoch – 
teda v textoch, ktoré sú sú�as�ou šablóny, aj v textoch vyplnených užívate�om do 
jednotlivých polí formulára.

Úpravy

Predošlé SHIFT+F3

Nájde predchádzajúci výskyt re�azca zadaného v funkcii Nájdi…

Úpravy

�alšie F3

Nájde �alší výskyt re�azca zadaného vo funkcii Nájdi…

Ponuka Databáza
Táto ponuka je zobrazená iba ak je aktívne Okno databázy. Pre vyvolanie okna databázy 
je ur�ená funkcia Databáza v ponuke Súbor a tiež tla�idlo Databáza na paneli nástrojov. 



Okno databázy vždy vyvoláme aj klávesovou skratkou CTRL+R.

Podponuka Databáza/Da�ovník

Táto ponuka je zobrazená iba ak je aktívne Okno databázy. Pre vyvolanie okna databázy 
je ur�ená funkcia Databáza v ponuke Súbor a tiež tla�idlo Databáza na paneli nástrojov.

Databáza/Da�ovník

Nový da�ovník... INS

Funkcia pridá do databázy da�ovníka jeden záznam a zobrazí bu� dialógové okno ”Údaje 
da�ovníka”, v ktorom sa uvádzajú všetky podstatné informácie o da�ovníkovi, objavujúce 
sa vo viacerých rôznych priznaniach, alebo ak nie je táto možnos� zakázaná v globálnych 
nastaveniach, Sprievodca pridaním nového da�ovníka.

Databáza/Da�ovník

Asistent pre nového da�ovníka CTRL+INS

Pridávanie pomocou sprievodcu je o nie�o pomalšie, ale tiež pohodlnejšie, pretože 
požadované informácie sú v jednotlivých krokoch vysvetlené, sprievodca dohliada, aby 
boli údaje zadané korektne, a pred vlastným vložením je užívate�ovi zobrazené ešte 
preh�adné zhrnutie všetkých údajov.

Databáza/Da�ovník

Kopírova� da�ovníka

Umož�uje prida� do databázy �alšieho da�ovníka. Zárove� vyplní vybrané údaje o 
da�ovníkovi – vyplní hodnoty (napríklad adresu, bankové ú�ty, správcu dane) tak, aby boli 
rovnaké ako v prípade aktuálneho da�ovníka. 

Databáza/Da�ovník 

Editácia da�ovníka (Údaje o da�ovníkovi) F4

Poznámka od verzie 2.7.2: nový formát  DI� od �. 5. 2004



V Editácii da�ovníka -> �alšie údaje sa vyp��a DI
 stále pod�a starého formátu, ktorý sa 
potom automaticky prevádza na formát nový (EU DI
).
Na karte da�ovníka vtedy vidíte oba tvary. Upravova� je možné len DI
 starého formátu - 
výhodou je jeho väzba na DÚ - zmena sa automaticky prejaví i DI
 EU..

Do formulárov, ktoré po�ítajú s DI
 vrátane �ísla DÚ, sa prednastavuje DI
 staré.
I také tla�ové zostavy, ktoré sú podané po �. 5. 2004 by mali obsahova� DI
 v tvare 
SKxxxxxxxx. TaxEdit túto situáciu rieši tak, že pri tla�i sám DI
 na nový formát prevedie, 
a dokonca odstráni i poml�ku, ktorá je v sú�asnej tla�ovej zostave.

Pokia� chcete i po �.5.2004 tla�i� formuláre bez prevodu DI
, vypnite túto možnos� v 
Možnostiach tla�e.

Pokia� chcete ešte pred tla�ou zisti�, ako bude  DI
 vo formulári zobrazené, použite 
funkciu Náh�ad – v ktorej je DI
 prenesené.

V starších verziách TaxEditu bola pre editáciu záznamu v kartotéke vyhradená klávesová 
skratka F2. Štandardne sa však táto klávesa používa pre editáciu bunky v tabu�ke. Aby 
sme štandard aplikácií pre Windows dodržali, používa TaxEdit 2x pre vyvolanie 
dialógového okna s podrobnými údajmi vo všetkých svojich kartotékach klávesu F4. 
Dialógové okno je rozdelené do kariet s logickými skupinami údajov.

Základné údaje



Zaškrtávacie pole slúži k ozna�eniu da�ovníkov, s ktorými chceme �alej v programe 
pracova�. Toto ozna�enie je permanentné na rozdiel od výberu da�ovníkov pomocou 
funkcie Nastavi� aktívni da�ovníci, ktorá trvá iba do ukon�enia práce s programom.

�alej je zobrazené poradové �íslo da�ovníka. Tento údaj nie je možné meni�, ide o �íslo 
s jeho pomocou sa prepájajú databázy da�ovníkov s databázami evidovaných dokumentov.

Archív – Pokia� už v nespracovávate konkrétneho da�ovníka, ale nechcete ho ešte zmaza� 
z databázy, môžete poži� toto pole. Da�ovník potom nebude zobrazovaný v kartotéke a 
nebude sa spracováva� v hromadných operáciách. Kedyko�vek môžete zobrazi� kartotéku 
vrátane týchto archívnych záznamov. Stla�ením tla�idla Vrátane archívnych na paneli 
nástrojov sa kartotéky zobrazia v plnom rozsahu. Tento spôsob obmedzenia poh�adu na 
kartotéky je možný aj v ostatných hlavných kartotékach, teda v dokumentoch, vozidlách a 
nehnute�nostiach.

Meno (login) užívate�a, ktorému da�ovník prináleží, je zobrazený v zozname tretí v poradí. 
Tiež tento údaj nie je možné zmeni� priamo, iba funkciou Priradenie da�ovníka 
užívate�ovi… popísaná �alej v ponuke Databáza. (Túto funkciu môžu naviac použi� iba 
užívatelia s právami administrácie.)

Titul, meno, priezvisko a rodné priezvisko, postavenie da�ovníka vzh�adom k právnickej 
osobe sa vypl�ujú vždy a �alšie dve polia sa vypl�ujú iba pre da�ovníkov právnickej osoby. 

Napriek tomu, že inštitút obchodného mena existuje aj u osôb fyzických - podnikate�ov, je 
nutné ponecha� u týchto subjektov pole Obchodné meno nevyplnené. Subjekty, ktoré 
majú v databáze tento údaj vyplnený, chápe program ako právnické osoby a pod�a toho 
riadi aj vyplnenie priznania.

Spojenie

Telefón, mobilný telefón, fax a adresa elektronickej pošty.

Cesty

Aplikácia TAXEDIT ukladá dokumenty implicitne do spolo�ného adresára pod�a nastavenia 
na karte Globálne možnosti programu v ponuke Nástroje. 

Pre jednotlivých da�ovníkov je možné toto nastavenie nahradi� iným bu� zadaním cesty 
alebo výberom adresára zo stromovej ponuky. Môžete tiež použi� tla�idlo Ponúknu�, ktoré 
nastaví zložku nezvanú pod�a popisova�a Stru�ný názov da�ovníka. 

Pokia� priamo zadáte adresár, ktorý doteraz neexistuje, program sa po potvrdení a prvom 



ukladaní dokumentu skúsi zložku vytvori�. Dokumenty uložené pre da�ovníka od okamihu 
zmeny budú zapisované do nového umiestenia. 

Využitie tejto vo�by je vhodné predovšetkým pre da�ovníkov, u ktorých sa predpokladá 
spracovanie vä�šieho množstva agendy a nemá asi ve�ký význam pre subjekty, ktorým 
budete vytvára� jediné priznanie FOA. Údaje takýchto klientov môžu by� uložené v jednom 
zbernom adresári. Rozmiestenie dokumentov do viac rôznych zložiek totiž isto zvyšuje 
preh�adnos� pri manipulácii so súbormi jednotlivých subjektov, ale zárove� nezjednoduší 
napríklad zálohovanie dát.

�alšie dve polia umož�ujú nastavi� TaxEdit pre rýchly prístup k aplikáciám, v ktorých sa 
da�ovníkovi spracováva ú�tovníctvo a kniha jázd.

Tieto aplikácie sú prístupné vo�bami Ú�tovníctvo a Kniha jázd  z ponuky Zobrazi�.

Správca dane a Poverenie

V TaxEdite je možné evidova� i kontakt na správcu dane prislúchajúceho k da�ovníkovi. 
Údaj o plnej moci ur�uje, ako bude v priznaniach zaobchádzané s dátami a s lehotami 
k podaniu. Rozdelenie na plnú moc k podaniu priznania a generálnu plnú moc je 
umožnené iba pre vlastnú potrebu užívate�a programu.

Na tejto záložke je uvedený tiež Vlastník da�ovníka, teda užívate� TaxEditu, ktorému 
da�ovník prináleží. Vlastníka je možné zmeni� bu� funkciou popísanou v �alšej kapitole, 
alebo priamo výberom zo zoznamu na tejto záložke.

Vo ved�ajšom poli sú zobrazení tzv. �alší poverení užívatelia.  Teda užívatelia, ktorí nie sú 
vlastníkmi da�ovníka, nemusia ma� povolený Prístup k všetkým klientom, a napriek tomu 
môžu s da�ovníkmi pracova�.

Nastavova� vlastníka a �alších poverených užívate�ov môžu iba užívatelia ozna�ení ako 
Administrátori.



Databáza/Da�ovník

Skupiny da�ovníkov…

Táto vo�ba umož�uje definova� skupiny da�ovníkov a jednotlivých da�ovníkov do týchto 
skupín pridáva�. Možno vytvori� napríklad skupinu ”Neziskové organizácie”. Vytvorené 
skupiny môžete využi� napríklad pre preh�adnejšie zobrazenie da�ovníkov v databáze – 
musíte ma� aktívny Poh�ad typu prieskumník (táto vo�ba je štandardne zapnutá, okno 
databázy je pri nej rozdelené na tri �asti – v�avo zostava, obvykle da�ové úrady, hore 
da�ovníci, dole dokumenty). Ak je tomu tak, kliknite v �avej �asti pravým tla�idlom myši, 
vyberte zostavu Skupiny da�ovníkov. V �avej �asti potom uvidíte jednotlivé definované 
skupiny da�ovníkov. Ak kliknete na niektorú skupinu, zobrazí sa vo vrchnej �asti databázy 
iba da�ovníci patriaci do tejto skupiny.

Databáza/Da�ovník

Priradenie da�ovníka k užívate�ovi...

Každý da�ovník prináleží ur�itému užívate�ovi TaxEditu.

Štandardne je da�ovník priradený tomu užívate�ovi, ktorý ho do databázy založil. Užívatelia 
s právami administrátora môžu da�ovníka priradi� inému užívate�ovi pomocou tejto funkcie. 
Cie�ový užívate� je vybraný zo zoznamu v dialógovom okne, ktoré sa po aktivácii funkcie 

objaví. 

Ak je povolené ozna�ovanie viacerých záznamov  v kartotékach, je možné nastavi� 
vlastníka hromadne viacerým da�ovníkom naraz.

Takúto zmenu môže uskuto�ni� iba užívate� – administrátor.

Databáza/Da�ovník

Vybra� da�ovníkov...



Po aktivácii tejto vo�by je zobrazený pomocný zoznam, v ktorom je možné vybra� jeden 
alebo viac riadkov pomocou myši, medzerníka a kláves Ctrl a Shift rovnako ako štandardne 
v prostredí Windows. Poh�ad na databázy je potom obmedzený bu� do vypnutia tejto 
vo�by, alebo do ukon�enia programu.

Databáza/Da�ovník

Zoradi� da�ovníkov pod�a vybranej kombinácie st	pcov...

Jednoduché zoradenie údajov prostým poklepaním na záhlavie st�pca nemusí vždy sta�i�. 
V dialógovom okne Radiace kritéria databázy je možné zada� zaradením kombinovane 
pod�a hodnôt viacerých údajov z databázy.



V �avom zozname sú zobrazené všetky dostupné st�pce, pod�a ktorých možno riadky 
zoradi�. Do a z pravého zoznamu sa názvy st�pcov presúvajú tla�idlami so symbolmi šípok 
medzi oboma poliami. Pre presun medzi zoznamami možno štandardným spôsobom naraz  
ozna�i� viac názvov st�pcov.

Poradie názvov st�pcov v pravom zozname, ktoré možno meni� tla�idlami Hore a Dole, 
ur�uje prioritu hodnoty toho ktorého st�pca pri výslednom radení da�ovníkov. Zaškrtávacie 
pole Radi� vzostupne ur�uje smer radenia.

Nastavené radenie možno pre neskoršie použitie pomenova� a uloži� v druhej polovici okna.

Zoznam existujúcich pomenovaných nastavení sa objaví v zozname, výberom zo zoznamu 
a stla�ením OK sa nastavenie prejaví.

Databáza/Da�ovník

Užívate�ské radenie databázy da�ovníkov...



Pomocou tejto vo�by môžete �ubovo�ne zmeni� poradie, v akom sú v databáze zobrazení 
jednotliví da�ovníci.

• Tla�idlo ”Prvý” presunie ozna�eného da�ovníka na prvé miesto.

• Tla�idlo ”Posledný” presunie ozna�eného da�ovníka na posledné miesto.

• Tla�idlo ”Hore” presunie ozna�eného da�ovníka o jedno miesto hore.

• Tla�idlo ”Dole” presunie da�ovníka o jedno miesto dole.

• Tla�idlo ”Použi� radenie DB”  zruší užívate�ské nastavenie a zoradí da�ovníkov pod�a 
aktuálnych triediacich kritérií databázy. Potom je možné triedenie doladi� pomocou 
vyššie popísaných volieb.

Databáza/Da�ovník

Posla� list...

Ak je na po�íta�i správne nakonfigurovaný poštový program, otvorí sa okno s novou 
e-mailovou správou, v ktorej bude ako príjemca uvedený aktívny da�ovník,  prípadne 
všetci vybraní da�ovníci.

Pokia� medzi viacerými vybranými da�ovníkmi budú niektorí s nevyplnenou adresou, 
TaxEdit na to užívate�a upozorní, ale napriek tomu zostaví list s adresami ostatných 
vybraných da�ovníkov.

Táto funkcia slúži pre možnos� oslovenia viacerých da�ovníkov vybraných napríklad 
pomocou niektorej triediacej zostavy. Nie je ur�ená k posielaniu priznania ap. K tomu slúži 
funkcia Odosla� popísaná �alej v príru�ke. 

   

Databáza/Da�ovník

Globálne operácie nad databázou da�ovníkov...



Táto funkcia umož�uje vytvori� priznanie k cestnej dani alebo k dani z nehnute�ností pre 
viac da�ovníkov (všetkých alebo vybraných) naraz. Priznanie sa vytvorí pod�a údajov 
zapísaných v databáze vozidiel alebo  nehnute�ností.  

Poznámka: Databáza nehnute�ností bude naplnená aktuálnymi da�ovými priznaniami v priebehu 
roka 2004 a bude prístupná pre verziu Complet III.

Je možné tiež zostavi� ku všetkým, alebo k vybraným da�ovníkom platobné kalendáre. 
Tie je opä� možné bu� vytla�i� alebo uloži� do kartotéky dokumentov, kde je možné ich 
�alej upravova�.
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Iba aktívny da�ovník

Túto vo�bu môžete využi�, ak chcete ma� v databáze zobrazených iba nieko�ko 
da�ovníkov. Po kliknutí na vo�bu ”Iba aktívny da�ovník” sa otvorí okno, v ktorom môžete 
myšou ozna�i� jedného �i viac da�ovníkov, ktorí majú by� zobrazení. 

Ak chcete ozna�i� viac da�ovníkov, ozna�te ich myšou pri sú�asne stla�enej klávese 
Ctrl.    

Databáza/Da�ovík

Nastavenie obmedzenia pre zoznam da�ovníkov...

Všetky obmedzenia popísané �alej je možné zapnú� tiež na paneli nástrojov databázy 
pomocou myši. Toto dialógové okno sústre�uje všetky vo�by na jednom mieste. 

Zoznam da�ovníkov možno obmedzi� na:

Archívnych da�ovníkov

Iba vlastných da�ovníkov

Iba vybraných da�ovníkov

Na karte Dane… v editácii da�ovníka popísanej skôr je možné pre každé zda�ovacie 
obdobie ozna�i� da�ovníka ako archívneho alebo trvalo ozna�i� pre hromadné operácie 
s viacerými da�ovníkmi. 



Iba vlastní da�ovníci

Obmedzí zoznam na da�ovníkov prislúchajúcich práve prihlásenému užívate�ovi 
programu. Tento filter môže prepína� iba užívate� Administrátor alebo užívate�, ktorý nemá 
vo�bu ”Iba vlastní da�ovníci” nastavenú vo svojom užívate�skom profile napevno.

Da�ový úrad

Výber pod�a DÚ je asi jasný, zadaním pred�íslia DÚ sa poh�ad na zoznam da�ovníkov 
príslušne obmedzí. Stla�ením tla�idla s tromi bodkami v pravej �asti po�a pre zadanie 
hodnoty možno privola� �íselník – zoznam všetkých DÚ, vrátane názvu a pod., pod�a 
ktorého možno správnu hodnotu vybra�.

Ozna�ení da�ovníci

Pre užívate�ské výbery da�ovníkov slúžia ešte �alšie kritéria. Prvý z nich, vyberie iba 
da�ovníkov, ktorí majú zaškrtnuté pole ”Ozna�i�” v prvom st�pci databázy (prípadne 
možno zaškrtnú� aj v dialógovom okne Editácia da�ovníka). Toto ozna�enie je trvalé a 
zostane zachované aj po ukon�ení a �alšom spustení programu.

Vybraní da�ovníci

Druhou do�asnou možnos�ou je nastavenie vybraných da�ovníkov. Po aktivácii tejto vo�by 
je zobrazený pomocný zoznam, v ktorom je možné vybra� jeden alebo viac riadkov 
pomocou myši, medzerníku a kláves Ctrl a Shift rovnako ako inde v prostredí Windows. 
Poh�ad na databázu je potom obmedzený bu� do vypnutia tejto vo�by, alebo do 
ukon�enia programu.

Podponuka Databáza/Dokument

Databáza/Dokument

Nový CTRL+N

Túto funkciu, rovnako ako predchádzajúcu, možno tiež vyvola� stla�ením klávesy ENTER  
alebo kliknutím myši v okne databázy. Tento krát však musí by� aktívny panel da�ovníkov. 
(Teda stla�i� ENTER  alebo poklepa� myšou musíme na riadku da�ovníka).

Funkcia otvorí dialógové okno Nový formulár s ponukou dostupných šablón. Dokument, 
ktorý takto vznikne, bude ma� naplnené maximálne množstvo údajov prevzatých 
z databázy da�ovníkov a z údajov o užívate�ovi programu.

Chovanie funkcie vyvolanej z ponuky alebo klávesovou skratkou Ctrl+N nie je ovplyvnené 
polohou kurzora v okne databázy, teda ak ste v okne dokumentov alebo da�ovníkov, 
CTRL+N alebo Súbor/Nový vždy vyvolá ponuku nových dokumentov.

Databáza/Dokument

Odosla�...

Zjednodušuje odosielanie vytvorených priznaní elektronickou poštou. Ak máte správne 
nakonfigurovaný niektorý poštový program, vloží sa aktuálny dokument (ten, ktorý je 
v databáze úplne v�avo ozna�ený šípkou) ako príloha do novej správy, v ktorej ako adresa 
príjemcu bude uvedená e-mailová adresa aktuálneho da�ovníka. 



Pozor! Dokument v prílohe bude ma� formát PDW – pre jeho otvorenie je potrebné ma� 
nainštalovaný program TaxEdit. Ak chcete posla� dokument osobe, ktorá nevlastní 
program TaxEdit, otvorte dokument a využite ponuku Súbor/Odosla�… (viz str. �5)
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Poznámky k priznaniu... CTRL+K

Do databázy agendy je možné zaradi� textové �i tabu�kové dokumenty s �ubovo�ným 
obsahom. Takéto dokumenty sa potom vz�ahujú všeobecne k da�ovníkovi. Ob�as môže 
by� vhodné vytvori� poznámky priamo ku konkrétnemu dokumentu. K tomu slúži funkcia 
Dokumenty - poznámky k priznaniu. Po jej vyvolaní je v adresári nastavenom na karte 
Globálne možnosti z ponuky Nástroje založený nový textový súbor, ktorý sa otvorí vo 
zvolenom editore. Existencia komentára je v okne databázy indikovaná zaškrtnutím 
v st�pci s ikonou otvorenej knižky.

Poznámka je pod rovnakou klávesovou skratkou Ctrl+K dostupná aj po�as práce 
s priznaním.

Z uvedeného vyplýva, že poznámku je možné vytvori� až po uložení dokumentu do 
databázy.

Databáza/Dokument

Zrušenie poznámky k priznaniu

Vo�ba zmaže súbor s poznámkou k aktuálnemu dokumentu.

Databáza/Dokument

Uloži� ku klientovi

Funkcia kopíruje správanie rovnomennej položky, ktorá je dostupná pri otvorenom 
dokumente v ponuke Súbor. Ú�elom je iba umožni� presun k inému da�ovníkovi bez 
nutnosti otvárania dokumentu a tiež možnos� prenies� týmto spôsobom viac dokumentov 
naraz, použitím ozna�ovania viacerých záznamov v kartotéke dokumentov.

DatabázaDokument

Vytla�i�

Funkcia kopíruje správanie rovnomennej položky, ktorá je dostupná v ponuke Súbor pri 
otvorenom dokumente. Jej ú�el je iba umožni� tla� bez predchádzajúceho otvárania 
dokumentu a teda možnos� spracova� – vytla�i� viac dokumentov naraz pri povolenom 
ozna�ovaní viacerých záznamov v kartotéke dokumentov.

Databáza/Dokument

Export dokumentu...

Aby bol užívate� programu úplne zbavený nutnosti manipulova� s dokumentmi priznaní 
otváraním iných programov (napríklad prieskumníkom systému Windows), obsahuje 
databáza TAXEDITu možnos� kopírova� dokumenty evidované v databáze do nového 
súboru. Je tak možné priamo v databáze ur�i�, ktoré súbory sa majú skopírova� napríklad 
na disketu �i iné výmenné médium ur�ené k prenosu dát na iný po�íta�. Export v podstate 
nahradzuje nutnos� otvori� dokument a previes� funkciu Uloži� ako z ponuky Súbor.



Inak je ich správanie podobné. Funkcia otvorí štandardné dialógové okno pre uloženie 
súboru nazvané Export dokumentu, kde je možné ur�i� umiestenie a prípadne aj nové 
meno dokumentu. Po stla�ení tla�idla Uloži� sa dokument skopíruje do nového súboru.

Databáza/Dokument

Import dokumentu...

Opa�nou funkciou k exportu je vo�ba Import priznania. Umož�uje zaradi� do databázy 
súbory vytvorené na inej inštalácii programu, prípadne dokumenty z nejakého dôvodu do 
databázy skôr nezaradené alebo z nej zmazané. 

Opä� v štandardnom okne pre otváranie súboru užívate� vyberie, ktoré súbory majú by� do 
databáze zaradené. V tomto dialógovom okne je možné v poli s názvami súborov pre 
import ozna�i� naraz aj viac súborov z jedného adresára. Podržaním klávesy Shift pri 
výbere položiek ozna�uje súvislý blok súborov, podržaním klávesy Ctrl je možné meni� 
ozna�enie jedného súboru. Tla�idlo Otvori� alebo stla�ením klávesy Enter je zahájený 
proces importu.

TAXEDIT každý zo súborov otvorí, aby skontroloval korektnos� formátu a tiež aby zistil 
hodnoty údajov nutných pre generovanie popisu dokumentu zobrazovaného v databáze. 
Údaje o súboroch, ktoré sa podarilo úspešne otvori�, sa objavia v databáze ako nové 
riadky.

Rovnakým spôsobom ako dokumenty TaxEditu je možné importova� aj �alšie dokumenty 
bežných aplikácií systému Windows. V takomto prípade si TaxEdit vyžiada ešte �alšie 
informácie minimálne o údaji, ktorý má by� zobrazený v st�pci verzie. V st�pci Formulár sa 
pri importe iných dokumentov ako uložených formulárov z TaxEditu zapisuje typ súboru 
ako napríklad ”Textový dokument”, ”Tabu�ka Excel”, ”dokument Acrobat” a podobne.
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Obnovenie dokumentu...

Táto funkcia je podobná importu dokumentu. Ide o prípad, kedy máte na po�íta�i uložený 
dokument a potrebujete ho exportova� pre prenos a následnú úpravu na inom po�íta�i. 
Pokia� teda tento dokument upravíte na inom po�íta�i, máte možnos� si o tieto zmeny 
aktualizova� i dokument uložený na Vašom po�íta�i.

Postavte sa v databáze súborov na riadok s príslušným dokumentom, zvo�te z ponuky 
Databázy, podponuky Dokument funkciu Obnovenie dokumentu. V dialógovom okne, 
ktoré sa následne objaví vyberte súbor, ktorým chcete aktualizova� dokument na Vašom 
po�íta�i.
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Import externých dát...

Pre komunikáciu s inými programy, teda hlavne pre vloženie dát vygenerovaných 
napríklad ú�tovnými programami, slúži táto funkcia. Špecializovaný program, akým TAXEDIT 
je, nedokáže na�íta� dáta z interných formátov rôznych ekonomických systémov 
používaných v Slovenskej republike

Dokáže však na�íta� jednoduchý textový formát typu - �íslo prvku/hodnota [zoznam 
hodnôt], ktorý môže �ubovo�ný výrobca ekonomického programového vybavenia bez 
vä�ších problémov vygenerova�. 

Toto rozhranie pre prenos dát do TaxEditu úspešne využíva nieko�ko ekonomických 
a analytických systémov pre predávanie údajov ú�tovných výkazov, priznanie k dani i 



�alších formulárov. 

Pokia� sa rozhodnete importova� dáta z Vášho ú�tovného systému do programu TAXEDIT, 
obrá�te sa na Vášho dodávate�a alebo výrobcu programu a požiadajte ho, aby sa 
kontaktoval priamo s autormi programu TAXEDIT, napríklad elektronickou poštou na adrese 
hotline@taxedit.sk, alebo telefonicky na linke technickej podpory 09�5 / 74 44 33.

Databáza/Dokument

Nascanovanie dokumentu...

V prípade, že máte k po�íta�u pripojené digitaliza�né zariadenie (napríklad scanner), 
ktoré je ovládané štandardným rozhraním TWAIN, môžete touto funkciu priamo do 
kartotéky TaxEditu vloži� papierové dokumenty. Budú uložené vo formáte TIFF.

V Vlastnostiach dokumentu je možné zada� všetky detailné informácie pre triedenie 
a filtrovanie.
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Filtre – CTRL+F

Funkcia kopíruje správanie rovnomennej položky, ktorá je dostupná v ponuke Nástroje 
Súbor pri otvorenom dokumente. Jej ú�el je iba umožni� vyvolanie ponuky odvodzovacích 
filtrov bez predchádzajúceho otvárania dokumentu.

Ponuka filtrov je rovnaká ako pri otvorenom dokumente – teda program najskôr dokument 
na�íta, aby pod�a hodnôt v jednotlivých poliach ponuku filtrov obmedzil. Na obrazovke sa 
ale neobjaví okno s dokumentom, ktoré rovnako vä�šina užívate�ov po vyvolaní filtra už 
nepotrebuje. Táto funkcia má  v databáze priradenú klávesovú skratku Ctrl+F. Táto 
skratka má dvojitý význam, pod�a toho, v ktorej �asti okna databázy práve stojíte.

Pokia� je aktívna spodná polovica okna databázy, teda kartotéka dokumentov, vyvolá 
CTRL+F túto popísanú funkciu. Pokia� je ale aktívna kartotéka da�ovníkov, vyvolá sa 
rovnakou skratkou funkcia Súhrnné priznanie, ktoré pracuje nad viacerými dokumentmi 
da�ovníka, a ktoré sa v TaxEdite teraz používajú pre výpo�et vysporiadania z priznania 
k dani z pridanej hodnoty.

Súhrnné priznanie CTRL+F

Inak tiež súhrnné filtre. Ide o mechanizmus, ktorý z viac dokumentov uložených 
v databáze vypo�íta, ur�í a zostaví nové priznanie rovnakého alebo iného druhu. Táto 
funkcia skontroluje súbory v databáze a prípadne ponúkne zoznam filtrov, ktoré možno na 
dokumenty aplikova�. Typickým prípadom je výpo�et vysporiadania pri priznaní k dani 
z pridanej hodnoty.

Pod�a prítomnosti riadnych a dodato�ných priznaní za rôzne zda�ovacie obdobia program 
zistí, ktoré filtre bude možné aplikova�. Z ponuky filtrov je možné vybra� požadovaný 
prepo�et klávesmi alebo myšou a stla�ením tla�idla OK. 

Program �alej vyhodnotí možné ciele súhrnného filtra vrátane nového formulára 
a ponúkne ich v �alšom podobnom dialógovom okne.

Výsledné priznanie s vypo�ítanými výsledkami je zobrazené v novom okne. Spracovanie 
súhrnného filtra Vysporiadanie je možné vyvola� aj stla�ením tla�idla priamo z da�ového 
priznania k dani z pridanej hodnoty. Odpadá potom výber cie�ového formulára, pretože 
výsledky filtra sú zapísané priamo do aktuálneho priznania.



Poznámka: Na tejto funkcii sa momentálne pracuje

Databáza/Dokument

Nastavenie obmedzenia pre zoznam priznaní...

Ve�ké množstvo dokumentov evidovaných u da�ovníka môže zna�ne s�aži� orientáciu 
v agende. TAXEDIT obsahuje prednastavené súbory pravidiel pre výber niektorých riadkov 
z panelu dokumentov, ktoré sa aktivujú pomocou funkcie Nastavenie obmedzení 

Pomocou filtrov možno obmedzi� zoznam pod�a druhu dane a pod�a zda�ovacieho 
obdobia.

Obmedzenie sa zruší aplikáciou filtrov ”Zobrazi� všetko”, prípadne odškrtnutím 
obmedzovacích možností.

Taktiež máme možnos� zvoli� Vrátane archívnych záznamov. Zobrazia sa priznania 
vyhovujúce zvolených kritériám vrátane dokumentov ozna�ených ako archívne. Príznak, 
že súbor je archívny, nastavíme vo vlastnostiach dokumentu.

Podponuka Databáza/Ostatné databázy

Databáza/Ostatné databázy

Databáza nehnute�ností CTRL+M

Vo�ba zobrazí kartotéku nehnute�ností. Rovnako sa stane po stla�ení kláves Ctrl+M alebo 
tla�idla so symbolom domu na paneli nástrojov.

Kartotéka nehnute�ností pracuje podobne ako databáza da�ovníkov �i databáza vozidiel.

V jednotlivých riadkoch sú zobrazené údaje o nehnute�nostiach. Typ nehnute�ností je 
rozlíšený písmenami A-Z,  ide o pozemok, stavbu, samostatnú bytovou jednotku alebo 
nebytový priestor. Záznamy je možné triedi� a vybera� pod�a rôznych kritérií.

Poznámka:

Databáza nehnute�ností bude naplnená aktuálnymi da�ovými priznaniami v priebehu roka 2004 a 
bude prístupná pre verziu Complet III. 

Databáza/Ostatné databázy



Databáze vozidiel CTRL+V

Vo�ba zobrazí kartotéku vozidiel. Kartotéka vozidiel sa rovnako zobrazí stla�ením kláves 
Ctrl+V alebo tla�idla so symbolom auta na paneli nástrojov.

Kartotéka vozidiel pracuje podobne ako databáza da�ovníkov.

V jednotlivých riadkoch sú zobrazené údaje o vozidlách. Záznamy je možné triedi� 
a vybera� pod�a rôznych kritérií.

Databáza/Ostatné databázy

Bankové ú�ty k daniam... CTRL+U

Vo�ba zobrazí databázu bankových ú�tov. Rovnako sa stane po stla�ení kláves Ctrl+U 
alebo tla�idla so symbolom zvon�eka na paneli nástrojov.

Môžete tu ma� uložených nieko�ko bankových ú�tov pre rôzne ú�ely. Ku každému druhu 
dane môžete nastavi� iný ú�et. Pokia� teda venujete trochu �asu  vyplneniu databázy 
bankových ú�tov, výrazne si tým u�ah�íte budúcu prácu. Pri vypl�ovaní akéhoko�vek 
dokumentu, kde sa používa nejaký bankový ú�et, program sám doplní príslušný ú�et 
z tejto databázy. Pokia� pre špecifický druh dane nebude bankový ú�et nájdený, program 
skúsi priradi� bankový ú�et nadradený (napr. pokia� pri vypl�ovaní priznania k spotrebnej 
dani z piva nebude nájdený príslušný ú�et, program skúsi doplni� bankový ú�et, ktorý 
prináleží spotrebnej dani a pod.)

Pri stla�ení tla�idiel  Nový ú�et a Editova� ú�et sa otvorí dialógové okno, kde si môžete 
vytvori�, prípadne upravi� bankové ú�ty. 

Druh dane – tu vyberte druh dane, ktorej sa bude bankový ú�et týka�. 

Banka – vyberte banku

Pred�íslie – zadajte pred�íslie, pokia� sa používa


íslo ú�tu – vypl�te �íslo ú�tu



Kód banky – zadajte kód banky, toto pole sa vypl�uje automaticky v závislosti od banky

Špecifický symbol – zadajte špecifický symbol, pokia� je treba

Poznámka – ur�ená pre Vašu vlastnú potrebu


íslo bankového ú�tu da�ovníka sa postupne objavuje takmer vo všetkých formulároch 
a tla�ivách spracovaných v programe. Avšak v rôznych tla�ivách je �íslo ú�tu uvedené 
v odlišných formátoch. Niektoré zapisujú zvláš� jednotlivé �asti �ísla ú�tu, niektoré majú 
pole pre �íslo ú�tu nedelené. Niektoré majú už predpísané dve pomlky ako odde�ova�e 
�astí �ísel, niektoré umož�ujú zada� iba �6 miest.

Pretože spracovanie formulárov na seba nadväzuje, údaje o bankovom spojení sa 
prenášajú postupne medzi nieko�kými formulármi. Z dôvodu popísanej nejednozna�nosti 
v uvádzaní �ísla ú�tu sa databáza programu TAXEDIT drží štandardného formátu 
definovaného pre medzibankové spojenie -  v troch poliach sa zvláš� zadáva šes�miestne 
pred�íslie, desa�miestne �íslo ú�tu a štvormiestny kód banky.

Na miestach, kde nie je možné jednozna�ne ur�i�, ako je predávané �íslo ú�tu �lenené, 
požiada program užívate�a o úpravu �ísla ú�tu vo zvláštnom dialógovom okne.

Databáza/Ostatné databázy

Registrácia daní... CTRL+G

Vo�ba zobrazí databázu daní, ku ktorým je príslušný da�ovník zaregistrovaný. Rovnako sa 
stane po stla�ení kláves Ctrl+G alebo tla�idla na paneli nástrojov.



Na tomto mieste si môžete vyplni�, ku ktorým daniam je príslušný da�ovník 
zaregistrovaný. Zadáva sa druh dane, od kedy a do kedy je zaregistrovaný. 

Databáza/Ostatné databázy

Platenie daní... CTRL+D

Vo�ba zobrazí databázu platenia daní. Rovnako sa stane po stla�ení kláves Ctrl+D alebo 
tla�idla so symbolom kalendára a budíku na paneli nástrojov.

V tejto databáze sú zaevidované povinnosti k plateniu daní.  Sú tu údaje o roku, v ktorom 
príslušná da�ová povinnos� vznikla, druhu dane, výške dane, o tom, �i vznikol doplatok �i 
preplatok, �i je nutné plati� na príslušnú da� zálohy, v prípade, že áno, tak v akej výške a 
perióde… V každom druhu dane, pri ktorom vzniká povinnos� platenia, sa do tejto 
databázy ukladá najnovšia da�ová povinnos� za ur�ité zda�ovacie obdobie (napr. napriek 
tomu máte uložených nieko�ko priznaní ur�itého da�ovníka za zda�ovacie obdobie roku 
2003, do tejto databázy sa zapíše informácia o výške dane, záloh, platbe, perióde iba 
najnovšia, tzn. z posledného uloženého priznania). Iná je situácia v prípade Priznania 
k DPH, cestnej dani a k dani z nehnute�ností. Tu je možnos� uklada� do tejto databázy pri 
jednom da�ovníkovi za jeden rok viac povinností k plateniu, a to pri DPH �i cestnej dani 



pod�a mesiacov �i štvr�rokov, za ktoré je priznanie podávané, a pri dani z nehnute�ností 
pod�a da�ového úradu. Táto možnos� sa spúš�a v ponuke nástroje, položka globálne 
možnosti dokumentu. V tomto okne zaškrtnite ”Rozlišova� v preh�ade priznania za 
mesiace a štvr�roky”

Vä�šina záznamov sa tu ukladá automaticky pri ukladaní dokumentu priznania, ale máte 
možnos� vytvori� vlastný záznam o platení daní. Pri každej tejto povinnosti tiež 
samozrejme môžete otvori� príslušný dokument.

Databáze/Ostatné databázy

Osoby... CTRL+L

Vo�ba zobrazí databázu osôb poplatníka. Rovnako sa stane po stla�ení kláves Ctrl+L alebo 
tla�idla so symbolom dvoch osôb na paneli nástrojov.

V tejto databáze sú zaznamenané osoby, ktoré majú nejaký vz�ah k poplatníkovi. Tieto 
osoby sa potom môžu použi� pri tvorbe formulára. 

Po stla�ení tla�idla Prida� sa vytvorí nový záznam osoby. Po vyplnení údajov novej osoby 
sa tla�idlom uloži� zapíše záznam do databázy. Zmaza� záznam ide tla�idlom odstráni�. 
Tla�idlom stru�ný poh�ad sa prepne zobrazovanie osôb do stru�ného poh�adu, v ktorom 
nemožno editova� osoby. Editova� záznam je možné len v náh�ade Podrobný náh�ad. 

Databáza

Vymazanie da�ovníka alebo dokumentu CTRL+DEL

Záznamy z databázy je samozrejme možné zmaza�. Pod�a aktívneho panelu v okne 
databázy je zrušený príslušný riadok da�ovníka alebo dokumentu. Vo�bu je možné vyvola� 
tiež klávesom CTRL+DEL.

Aby nemohlo dôjs� k omylu, je pred vymazaním vyžadované potvrdenie okna s otázkou 
”Naozaj chcete vymaza�” s tla�idlami Áno a Nie. Pretože by sa mohlo �ahko sta�, že si 
užívate� nevšimne, že stojí v �asti okna databázy s da�ovníkmi a ak chce zruši� 
dokument, tak by nevratne zmazal da�ovníka, je správanie okna s potvrdením rozdielne 
pri zmazaní dokumentu a zmazaní da�ovníka. Zatia� �o pri zmazaní dokumentu je ako 
o�akávaná odpove� nastavené tla�idlo Áno, pri zmazaní da�ovníka je prednastavené 
tla�idlo Nie. Dokument teda možno zmaza� mechanicky postupným stla�ení kláves 
CTRL+DELETE a Enter, zruši� da�ovníka už vyžaduje trochu viac iniciatívy.

Pokia� zmažete z databázy záznam o uloženom dokumente, objaví sa dialógové okno 
Zmazanie súboru,



ktoré jednak vyžaduje potvrdenie operácie, jednak obsahuje zaškrtávacie pole Zmaza� 
súbor aj z pevného disku. Pokia� pole nie je zaškrtnuté, znamená to iba zmazanie údajov 
uložených v databáze - teda nie dátového súboru ako takého. Dokument stále zostáva na 
pevnom �i inom disku tak jak bol uložený, iba je vyradený zo zoznamu spracovanej 
agendy aktuálneho da�ovníka. Zaradi� spä� do databázy je taký dokument možné 
kedyko�vek použitím vo�by Databáza/Import dokumentu.

Pokia� pole zaškrtnete a operáciu zmazania potvrdíte tla�idlom Áno, potom je zmazaný 
aj príslušný dátový súbor na disku. 

Zmazanie riadku da�ovníka je naproti tomu vždy nevratný krok. Nielen že je zahodená 
informácia o spracovanej agende, ale vymazané sú aj všetky údaje o da�ovníkovi do 
databázy zadané skôr.

Databáza

Výber

Obsahuje podponuku s dvomi funkciami:

Vybra� všetko (Ctrl+A)

Vybra� všetko vyberie všetky záznamy v aktuálnej kartotéke.

Prepnú� výber

Obráti / prepne / invertuje výber v aktuálnej kartotéke – teda z vybraných urobí nevybrané 
a naopak.

Obe funkcie majú zmysel iba vtedy, ak je povolené ozna�ovanie viacerých záznamov.

Databáza

Ozna�i�

Vo�ba obsahuje podponuku a v nej funkcie:

Archivova� (A) – vo vybraných záznamoch alebo v aktuálnom zázname bude nastavený 
príznak Archívny – nezobrazova�. 

Ozna�i� (X) - – vo vybraných záznamoch alebo v aktuálnom zázname bude nastavené 
výberové pole X

Odzna�i� (X) – vo vybraných záznamoch alebo v aktuálnom zázname bude vymazané 



výberové pole X

Prepnú� ozna�enie (X) – vo vybraných záznamoch alebo v aktuálnom záznamu bude 
invertovaná hodnota výberového po�a X.

Táto sada funkcií sa nachádza v ponukách všetkých kartoték (Vozidlá, Nehnute�nosti), na 
rovnakom mieste. Preto ju už nebudeme znovu popisova�.

Databáza

Tla� zostavy/Tla� zoznamu da�ovníkov/ Tla� zoznamu priznaní da�ovníka

Jedna z týchto troch funkcií sa v ponuke Databáza objavuje v závislosti na tom, ktorá �as� 
okna databázy je práve aktívna.

Zostava – ak je aktívne okno Prieskumníka, Zoznam da�ovníkov v okne da�ovníkov 
a Zoznam dokumentov v okne dokumentov alebo v dokumentovom poh�ade na databázu.

Zostava da�ovníkov obsahuje základné údaje – teda firmu, meno a priezvisko, DI
 
a da�ový úrad, adresu, telefón a písmeno, ktoré vyjadruje najkratšiu periodicitu zálohovej 
povinnosti, ktorá z uložených dokumentov  da�ovníka vyplýva. Vzh�ad, poradie údajov a 
obsah zostavy da�ovníkov môžete zmeni�, pokia� upravíte zostavu s názvom "Zostava 
da�ovníkov"

Zoznam dokumentov da�ovníka - druhá funkcia umož�uje vytla�i� okrem uvedených 
údajov (teraz iba aktívneho da�ovníka) tiež zostavu so zoznamom dokumentov v agende 
evidovanej ku konkrétnemu da�ovníkovi. Vzh�ad, poradie údajov a obsah zostavy 
da�ovníkov môžete zmeni�, pokia� upravíte zostavu s názvom "Zostava dokumentov"

Dôležitou vlastnos�ou tla�e je to, že do zostáv zara�uje iba riadky momentálne zobrazené 
na obrazovke, teda iba tie riadky, ktoré zodpovedajú nastaveným obmedzeniam a filtrom. 
Možno teda napríklad vytla�i� iba da�ovníkov od ur�itého da�ového úradu, ktorí majú 
zárove� polro�nú zálohovú povinnos�, prípadne iba agendu ur�itého da�ovníka, ktorá sa 
týka dane z príjmu fyzických osôb za ur�ité obdobie.

Databáza

Náh�ad zostavy/Náh�ad zoznamu da�ovníkov/Náh�ad zoznamu priznaní da�ovníka

Funk�nos� tejto funkcie je v podstate rovnaká ako predchádzajúca, ale pred vlastnou 
tla�ou je ešte na obrazovke zobrazený Náh�ad tla�ovej zostavy tak, ako sa neskôr odošle 
na tla�iare�.

Databáza

Tla� adresných štítkov

Pre da�ovníkov je možné vytla�i� list adresných štítkov na jeden zo štandardných 
formátov, alebo s rozvrhnutím pod�a vlastných potrieb užívate�a.



Databáza

Ú�tovníctvo...

Spustí program, ktorý je nastavený v údajoch da�ovníka, v záložke cesty.

Databáza

Kniha jázd...

Spustí program, ktorý je nastavený v údajoch da�ovníka, v záložke cesty.

Databáza

Platobný kalendár...

Pri vyvolaní platobného kalendára sa vygeneruje zoznam všetkých platobných povinností 
(t.j. platba záloh, doplatok) da�ovníka v zvolenom �asovom období, ktoré sa týkajú dane 
z príjmov FO, dane z príjmov PO, cestnej dane a dane z nehnute�ností. Popis práce s 
kalendárom nájdete na konci dokumentu.

Databáza

Zobrazi� všetky dokumenty...

Zobrazí súhrnne všetky dokumenty od všetkých da�ovníkov.

Databáza

H�ada� a Nahradi�

Funkcie známe z �ubovo�ného textového editora, umož�uje h�ada� a zamie�a� textové 
hodnoty vo všetkých kartotékach. Slúži pre rýchle vyh�adanie konkrétneho záznamu 
(napríklad da�ovníka), alebo tiež pre zámenu dvoch re�azcov textu – napríklad zmenu 
cesty pre všetky dokumenty v kartotéke, pri prenose dát na iné miesto v po�íta�i ap.

Táto funkcia, respektíve tento pár funkcií sa nachádza v ponukách všetkých kartoték 



(Vozidlá, Nehnute�ností), na rovnakom mieste (teda na konci ponuky). Preto ju už 
nebudeme znovu popisova�.

Ponuka VOZIDLÁ 
Po zapnutí niektorej z kartoték sa na druhom mieste v hlavnej ponuke programu objaví 
ponuka Nehnute�ností alebo Vozidlá obsahujúce tieto vo�by: 

Vozidlá

Nové vozidlo... Ins

Založenie nového vozidla. 

Vozidlá

Previes� vozidlo k inému da�ovníkovi...

Vyradí vozidlo doteraz patriace aktívnemu da�ovníkovi z evidencie a skopíruje ho 
k vybranému da�ovníkovi, u ktorého sa zaradí do evidencie od nasledujúceho d�a po 
prevedení operácie. Pôvodnému da�ovníkovi ku d�u prevedenia operácie vyradí vozidlo 
z evidencie.

Vozidlá

Editácia vozidla... F4



Editácia údajov o vozidle. Rovnako ako zadávanie novej položky prebieha v dialógovom 
okne s viacerými záložkami. 

Karta vozidla

Na prvej záložke sa zadávajú základné údaje ako je druh vozidla, pod�a druhu potom 
obsah alebo hmotnos� a po�et náprav.

Ro�né záznamy

V TaxEdite je možné uklada� záznamy o zdanení vozidiel pre každý rok zvláš�.

Na záložke Ro�né údaje sú zhromaždené všetky údaje, ktoré sa evidujú pre každý rok 
zvláš�. Sú to spôsob zdanenia (Ro�ný, denný, mesa�ný), po�et mesiacov alebo dní, 
oslobodenie a po�et kombinovaných jázd.

V rozba�ovacom zozname Rok je možné voli� obdobie, ktoré má by� zobrazené 
a upravované.

Pokia� ide o celkom jednoduché vozidlo s ro�ným zdanením bez oslobodenia, nemusia sa 
na tejto záložke zadáva� žiadne údaje. Pokia� ale majú by� údaje zložitejšie, je nutné pred 
ich zmenou stla�i� tla�idlo Vytvori� nový záznam.

Tým vznikne záznam pre príslušný rok, v ktorom možno nastavi� všetky detailné údaje 
zdanenia.



Záznamy pre rok vznikajú tiež automaticky v prípade, že je niektorý rok dotknutý dátumom 
obstarania alebo vyradenia vozidla.

Pri osobnom vozidle je možné použi� aj korunovú dennú sadzbu. Program v tom prípade 
kontroluje, �i výsledná da� nie je vyššia ako v prípade mesa�nej alebo ro�nej dane a na 
nevýhodnos� dennej sadzby užívate�a upozorní.

Zníženie dane pri splnení limitov Euro2 až Euro5 sa dosiahne nastavením výberového 
zoznamu.

Aby bolo možné zada� písmeno paragrafu 3, pod�a ktorého má by� vozidlo oslobodené, 
musí by� zaškrtnuté pole Oslobodenia. Potom je nutné zada� po�et mesiacov alebo dní 
oslobodenia. Pokia� pole Po�et zostane nevyplnené, program nastaví, že oslobodené je 
celé zda�ovacie obdobie.

Pokia� je v prípade mesa�nej alebo dennej sadzby zadaná dlhšia doba oslobodenia ako je 
mesiacov �i dní v poliach obdobia, program hodnotu automaticky zníži a efekt je rovnaký  
ako v prípade oslobodenia po�as celého roka.

Pri nákladných vozidlách je aktívne ešte zaškrtávacie pole pre kombinované jazdy. Po 
jeho zatrhnutí je možné vyplni� po�et kombinovaných jázd.

Dôležité sú polia Vozidlo v evidencii od a do. Tieto dva údaje rozhodujú o zaradení alebo 
nezaradení vozidla do zostavovaného priznania. Vozidla tak môžu by� v kartotéke 
evidované �ubovo�nú dobu, dokonca aj po jeho vyradení z majetku �i užívania. 

TaxEdit kontroluje dátumy obstarania a vyradenia a pod�a nich prípadne upravuje po�et 
dní a mesiacov v jednotlivých rokoch.

Kartotéka deponácií ŠPZ

Tla�idlom Deponácia ŠPZ sa vyvolá pomocná kartotéka. V nej sa evidujú jednotlivé 
uloženia ŠPZ rozsahom od dátumu do dátumu s prípadnou poznámkou. Pod�a tejto 
kartotéky program upraví príslušné obdobie, pokia� po�et dní alebo mesiacov 
s deponáciou koliduje. 



Na �alšej karte sú údaje bez da�ového významu, ktoré rozširujú možné použitie kartotéky 
aj mimo ú�ely zostavovania da�ových priznaní.

Tla�idlo Obmedzi� slúži na kontrolu a upozorní Vás, ak vykonáte zmenu doby trvania 
da�ovej povinnosti v obdobiach pod�a kalendárnych mesiacov (dní). Ak zadáte vyššiu 
hodnotu pre dobu trvania da�ovej povinnosti, vyzve vás TaxEdit hláškou, že údaj 
neodpovedá skuto�nosti a ponúkne upravi� hodnoty pod�a sebe. Ak zadáte hodnotu nižšiu, 
TaxEdit Vás na túto zmenu neupozorní.

Pokia� nejaké zmeny vykonáte a budete sa chcie� vráti� k zodpovedajúcim hodnotám 
stla�te tla�idlo Nastavenie.

Tieto zmeny sa prejavia len pre rok, ktorý máte aktuálne nastavený.

Vozidlá

Nové vozidlo podobné aktuálnemu...

Vytvorí nové vozidlo, pri�om použije všetky údaje vozidla, na ktorom je táto funkcia 
vyvolaná, sta�í teda iba zada� ŠPZ, zvyšok sa skopíruje.

Vozidlá

Nové vozidlo nadväzujúce na aktuálne...

Vozidlo, na ktorom je táto funkcia vyvolaná, sa k príslušnému d�u vyradí z evidencie, 
vytvorí sa nový záznam s rovnakým vozidlom a všetkými jeho údajmi, ktoré sa za�ínajú 
nasledujúcim d�om zaradenia do evidencie.

Vozidla

Vymazanie vozidla CTRL+DEL

Vo�ba nevratne zmaže vozidlo z kartotéky. Pokia� nedošlo k žiadnemu omylu pri zadávaní 
položky, odporú�ame namiesto zmazania karty vozidla jeho vyradenie zadaním dátumu 
v poli ”V evidencii do:”

Vozidla

Tvorba formulára... CTRL+N nebo CTRL+F

Druhá najdôležitejšia položka v ponuke. Po jej aktivácii sa zobrazí dialógové okno 
s parametrami zostavenia priznania.

Typicky sa zostavujú priznania za celý rok alebo za jedno z období, za ktoré je pod�a 



zákona o cestnej dani nutné plati� zálohy.

Takto zostavené priznania výškou spo�ítanej dane priamo stanoví zálohovú povinnos� za 
príslušné mesiace. Da�ovník tiež uložením takto zostaveného priznania sp��a záznamnú 
povinnos� výpo�tu zálohy.

Vozidlá

Previes� na 
alšie obdobia

Prevod na �alšie obdobie prechádza všetky vozidlá a pre tie, ktoré nie sú ešte ukon�ené 
dátumom vyradenia, a ktoré majú zložitejšie ako ro�né zdanenie, vytvorí záznam pre �alší 
rok. Pred vytvorením záznamov môžete ur�i�, �i sa majú vytvára� záznamy aj pre vozidlá 
s dennou sadzbou a ako majú by� naplnené vozidlá, ktoré mali v bežnom roku zdanenie 
mesa�né.

Vozidlá

Výber, Ozna�i�

- viz rovnaké vo�by priamo v ponuke Databáza 

Vozidlá

Tla� zostavy CTRL+P

Vytla�í zoznam vozidiel z kartotéky.

Ako sa v ostatných databázach tla�ia iba tie riadky, ktoré sú práve zobrazené.

Teda je možné vytla�i� zoznam vozidiel obmedzených pod�a všetkých kritérií, ktoré možno 
v programe zada� – teda iba niektoré druhy vozidiel alebo iba niektoré obdobia.

Pokia� chcete zostavu vozidiel zmeni�, zme�te zostavu nazvanú "Zostava vozidiel"

Vozidlá

Náh�ad zostavy...



Vytvorí náh�ad zoznamu vozidiel z kartotéky, ako bude vyzera� pri tla�i.

Vozidla

Nastavenie obmedzenia pre zobrazenie...

Ponúkne zoznam všetkých filtrov, v ktorých pomocou možno zoznam vozidiel na 
obrazovke obmedzi�. Zrušenie filtrov sa dosiahne aktiváciou položky s názvom Zobrazi� 
všetko.

Vozidlá

Zoradi� pod�a vybranej kombinácie st	pcov...

Dáva možnos� radenia pod�a �ubovo�ných st�pcov, rovnako ako v kartotéke da�ovníkov.

V �avom zozname sú zobrazené všetky dostupné st�pce, pod�a ktorých možno riadky 
zoradi�. Do a z pravého zoznamu sa názvy st�pcov presúvajú tla�idlami  so symbolmi 
šípok medzi oboma poliami. Pre presun medzi zoznamami možno štandardným 
spôsobom naraz ozna�i� viac názvu st�pcov.

Poradie názvov st�pcov v pravom zozname, ktoré možno meni� tla�idlami Hore a Dole, 
ur�uje prioritu hodnoty toho ktorého st�pca pri výslednom radení da�ovníkov. Zaškrtávacie 
pole Radi� vzostupne riadi smer radenia.

Nastavené radenia možno pre neskoršie použitie pomenova� a uloži� v druhej polovici    
okna.

Vozidlá

Kniha jázd...

Spustí program, ktorý je nastavený v údajoch da�ovníka, v záložke cesty.

Vozidlá

H�ada�, Nahradi�

- viz rovnaké funkcie priamo v ponuke Databáza

Ponuka NEHNUTE�NOSTI
Podponuka Nehnute�nosti/Nová nehnute�nos�

Poznámka: Databáza nehnute�ností bude naplnená aktuálnymi da�ovými priznaniami v priebehu 
roka 2004 a bude prístupná pre verziu Complet III.

Nehnute�nos�/Nová nehnute�nos�

Sprievodca pridaním novej nehnute�nosti...

Vyvolá sprievodcu, ktorý Vás prevedie pridaním nového pozemku, stavby, bytovej 
jednotky, súhrnu stavieb �i súhrnu bytových jednotiek do kartotéky. Postupne Vás 
sprievodca prevedie jednotlivými dialógovými oknami, v ktorých zadáte ako povinné, tak i 
dopl�ujúce údaje týkajúce sa danej nehnute�nosti a následne sprievodca pridá 
nehnute�nos� alebo môžete rovno vytvori� nové priznanie.

Nehnute�nosti/Nová nehnute�nos�

Nový pozemok/Nová stavba/Nová bytová jednotka



Základné tri vo�by pre pridanie položky do databázy nehnute�ností.

Každá z nich pridá riadok do databázy a otvára viac záložkové dialógové okno pre 
zadanie podrobností o nehnute�nosti. 

Na prvej záložke sú vždy združené údaje o DÚ a ESÚ, obci, druhu a �ísle parcely 
a právnom vz�ahu da�ovníka k nehnute�nosti. Ved�a �ísla záznamu v kartotéke je tu ešte 
zaškrtávacie pole, ktoré umož�uje niektoré záznamy v databáze ozna�i� pre neskoršie 
výbery.

Dôležité sú pole Nehnute�nos� v evidencii od a do. Tieto dva údaje rozhodujú o zaradení 
alebo nezaradení nehnute�nosti do zostavovaného priznania. Nehnute�nosti tak môžu by� 
v kartotéke evidované �ubovo�nú dobu dokonca aj po ich vyradení z majetku �i používania.

Spolo�nou záložkou všetkých druhov nehnute�ností je karta Majite�, ktorá je aktívna pri 
zadaní právneho vz�ahu Nájomcu. Tu je potom možné evidova� nárok nájmu a z kartotéky 
tak jednoducho zisti� celkový nárok pre každého majite�a.

�alšie záložky obsahujú údaje špecifické pod�a toho, �i ide o pozemok, stavbu, prípadne 
samostatnú bytovou jednotku alebo nebytový priestor.

V prípade, že ide o súhrn nehnute�ností, objavia sa tiež zoznamy pre zadanie údajov nad 
rámec jednotlivej jednej stránky priznania, teda �alšie �ísla popisné, �alšie �ísla jednotiek 
ap. Tieto údaje sa objavia na záložke �alšie údaje v karte nehnute�ností a v rozpise na 
zvláštnej prílohe v priznaní.

V prípade, že sa zadáva oslobodenie nehnute�nosti, vyberiete presný dôvod oslobodenia 
zo zoznamu tvoreného štruktúrovaným �íselníkom pod�a MF. Takto štruktúrovaný dôvod 
oslobodenia je potom možné použi� pri exporte priznania do elektronického formátu.

Podponuka Nehnute�nosti/Nová nehnute�nos� z

Nehnute�nosti/Nová nehnute�nos� z

Nová nehnute�nos� z aktuálnej...

Funkcia je ur�ená pre jednoduché zadanie vä�šieho po�tu podobných nehnute�ností. 
Z riadku, na ktorom stojí kurzor v kartotéke, je vytvorená kópia, v ktorej je nutné zada� iba 
údaje odlišné od pôvodných nehnute�ností, napríklad výmeru alebo pod�íslo parcely.



Nehnute�nosti/Nová nehnute�nos� z

Nová nadväzujúca nehnute�nos� z aktuálnej... CTRL+SHIFT+INS

Pokia� dôjde k zmene v niektorom rozhodujúcom údaji nehnute�nosti v priebehu 
zda�ovacieho obdobia, je možné pomocou tejto funkcie urobi� tri nutné kroky naraz. Táto 
funkcia

�. zruší starú nehnute�nos� (zadaním dátumu ukon�enia evidencie)

2. vytvorí novú nehnute�nos� od nasledujúceho dátumu 

3. skopíruje do novej položky všetky údaje, takže v nej sta�í zmeni� k�ú�ové údaje.

TaxEdit potom pri zostavovaní �iastkového priznania vloží do formulára obe 
nehnute�nosti, jednu ako odobratú teda so záporným znamienkom a druhú ako pridanú 
teda kladne a správne ur�í rozdiel v da�ovej povinnosti. 

Nehnute�nosti/Nová nehnute�nos� z

Nová jednotka z aktuálnej stavby...

Pridá do databázy k rovnakému da�ovníkovi novú bytovú jednotku vytvorenú pod�a  
stavby, na ktorej stojí kurzor (niektoré údaje o jednotke budete pochopite�ne musie� zada� 
ru�ne).

Nehnute�nosti/Nová nehnute�nos� z

Nová stavba z aktuálneho pozemku...

Pridá do databázy k rovnakému da�ovníkovi novú stavbu vytvorenú pod�a pozemku, na 
ktorom stojí kurzor. 

Nehnute�nosti/Nová nehnute�nos� z

Nový pozemok z aktuálnej stavby...

Pridá do databázy k rovnakému da�ovníkovi nový pozemok vytvorený pod�a stavby, na 
ktorej stojí kurzor. 

Nehnute�nosti/Nová nehnute�nos� z

Množi� bytovú jednotku...

Umož�uje skopírova� bytovú jednotku, na ktorej stojí kurzor, k rovnakému aj k iným 
da�ovníkom. Po vyvolaní funkcie sa objaví okno, v ktorom možno myšou ozna�i� 
�ubovo�ných da�ovníkov. Pre ozna�enie viacerých da�ovníkov použite CTRL + kliknutie 
na �alšieho da�ovníka, ktorého chcete ozna�i�. V �alších krokoch sa ku každému 
ozna�enému da�ovníkovi skopíruje bytová jednotka. V priebehu pridávania bytovej 
jednotky budete vyzvaní k zadaniu �ísla jednotky a výmery podlahovej plochy. Pokia� 
nechcete zadáva� tieto údaje v priebehu kopírovania bytové jednotky, zaškrtnite prosím 
príslušný checkbox a údaje vypl�te neskôr.



Nehnute�nosti

Previes� nehnute�nos� k inému da�ovníkovi...

Umožní vybra� da�ovníka, k nemu bude prevedená nehnute�nos�, na ktorej stojí kurzor (u 
pôvodného da�ovníka sa táto nehnute�nos� zárove� zmaže). 

Rozhodujúci je dátum presunu, ponúka sa aktuálny dátum ale samozrejme je možné ho 
prepísa�.

Nehnute�nosti

Editácia stavby alebo pozemku... F4

Pre nehnute�nos�, na ktorej stojí kurzor, sa otvorí dialógové okno, v ktorom je možné 
zmeni� ktorýko�vek údaj o nehnute�nosti.

Nehnute�nosti

Tvorba formulára CTRL+N nebo CTRL+F

Druhá najdôležitejšia položka v ponuke. Po jej aktivácii sa zobrazí dialógové okno 
podobné oknu odvodzovacích filtrov s ponukou filtrov, s ktorých pomocou sa z kartotéky 
zostavujú nové priznania.

Typicky sú ponúkané filtre pre zostavenie priznania riadneho a �iastkového za jednotlivé 
obdobia, pri�om sa ponúkajú ešte varianty pod�a spôsobu, akým TaxEdit vypl�uje 
preh�adové prílohy nehnute�ností v závere priznania. 

Nehnute�nosti

Karta nehnute�nosti CTRL+ALT+K

Obsahuje preh�ad všetkých informácií týkajúcich sa príslušnej nehnute�nosti z databázy 
nehnute�ností. Obsahuje prakticky všetky informácie, ktoré ste zadali do databázy, 
pripravené pre jednoduchú tla�. Táto karta sa mení v závislosti na tom, ktorá položka 
z databázy je aktívna v okamihu vyvolania karty nehnute�nosti (stavba, byt, pozemok, 
súhrn bytov, súhrn stavieb).

Nehnute�nosti

Vymazanie nehnute�nosti CTRL+DEL

Vo�ba nevratne zmaže nehnute�nos� z kartotéky. Pokia� nedošlo k nejakému omylu pri 
zadávaní položky, odporú�ame namiesto mazania karty nehnute�nosti jej vyradenie 
zadaním dátumu v poli ”Dátum predania:”

Nehnute�nosti

Výber, Ozna�i�



- viz rovnaké vo�by priamo v ponuke Databáza 

Nehnute�nosti

Tla� zostavy... CTRL+P

Vytla�í zoznam nehnute�ností z kartotéky.

Ako v ostatných databázach, tla�ia sa iba tie riadky, ktoré sú práve zobrazené.

Teda je možné vytla�i� zoznam nehnute�ností obmedzených pod�a všetkých kritérií, ktoré 
možno v programe zada� – napríklad iba nehnute�nosti aktuálneho roku alebo ur�itého 
majite�a.

Nehnute�nosti

Náh�ad zostavy...

Ukáže, ako bude vyzera� zoznam nehnute�ností z kartotéky po tla�i.

Nehnute�nosti

Nastavenie obmedzenia pre zobrazenie...

Ponúkne zoznam všetkých filtrov, ktorých pomocou možno zoznam nehnute�ností na 
obrazovke obmedzi�. Zrušenie filtrov sa dosiahne aktiváciou položky s názvom Zobrazi� 
všetko.

Nehnute�nosti

Zoradi� pod�a zvolenej kombinácie st	pcov...

Poskytuje možnos� zoradenia pod�a �ubovo�ných st�pcov rovnako ako v kartotéke 
da�ovníkov.

V �avom zozname sú zobrazené všetky dostupné st�pce, pod�a ktorých možno riadky 
zoradi�. Do a z pravého zoznamu sa názvy st�pcov presúvajú tla�idlami so symbolmi šípok 
medzi oboma poliami. Pre presun medzi zoznamami možno štandardným spôsobom 
naraz  ozna�i� viac názvov st�pcov.

Poradie názvov st�pcov v pravom zozname, ktoré možno meni� tla�idlami Hore a Dole, 
ur�uje prioritu hodnoty toho ktorého st�pca pri výslednom zaradení. Zaškrtávacie pole 
Radi� vzostupne ur�uje smer zoradenia.

Nastavené zoradenia možno pre neskoršie použitie pomenova� a uloži� v druhej polovici 
okna.

Nehnute�nosti

H�ada�, Nahradi�

� viz rovnaké funkcie priamo v ponuke Databáza 

Zobrazi�
Zobrazenie jednotlivých komponentov systému a vôbec vzh�ad aplikácie sa riadi pomocou 



funkcií z ponuky Zobrazi�.

Obsah ponuky sa líši pod�a toho, �i je na obrazovke aktívne niektoré z okien databáz, 
alebo �i je práve aktívne okno dokumentu. V záhlaví popisu možností je vždy uvedené, pri 
ktorom aktívnom okne je vo�ba v ponuke Zobrazi� prítomná.

Zobrazi� Editácia formulára

Normálne/Stránky

Tieto vo�by popíšeme spolo�ne, pretože ide o dva spôsoby zobrazenia okna 
s dokumentmi formulárov. 

Normálne zobrazenie - formulár je zobrazený v celej ploche okna dokumentu, nie je teda 
zrejmé kde stránky kon�ia. Zobrazenie stránky využíva �as� plochy okna k zobrazeniu 
okrajov stránok, na konci a na za�iatku stránky sú zobrazené symboly šípok, ktoré po 
poklepaní myšou spôsobia prechod na predchádzajúcu �i nasledujúcu stranu formulára.

Zobrazi� Editácia formulára

Obsah

Po�as práce na dokumente je možné ma� trvalo zobrazený obsah dokumentu. 
Prednastavené je jeho zobrazenie v �avej �asti okna aplikácie. Panel, v ktorom sa obsah 
zobrazuje, sa chová rovnako ako ostatné panely v TaxEdite – teda je možné ich presunú� 
na �ubovo�né miesto v aplikácii, je možné meni� jeho ve�kos�, prípadne ho necha� prichyti� 
k niektorému okraju okna.

Obsah dokumentu je viacúrov�ový, jednotlivé úrovne možno zbali� a rozbali� pod�a vôle 
užívate�a. TaxEdit po�as prechádzania priznaním stále aktualizuje polohu kurzora aj 
v obsahu. Takže užívate� stále vidí, v ktorej kapitole sa nachádza. Naopak jednoduchým 
klepnutím na inú kapitolu v obsahu sa vypl�ované miesto zmení.

V niektorých formulároch možno zobrazova� aj hodnotu k�ú�ového prvku danej �asti, ako 
napríklad �iastku, ktorá sa prenáša z prílohy ap.

Zobrazi� Editácia formulára

Panel hodnôt

Prepína� ur�ujúci zobrazenie panelu s priebežne sledovanými hodnotami dôležitých �astí 
formulárov. 
asto sledovanými hodnotami v da�ových priznaniach sú základ dane a da�. 
Základná poloha tohto panelu je na spodnom okraji okna dokumentu. V niektorých 
formulároch môže by� Panel hodnôt stále vypnutý, pretože šablóny nemajú predpísané 
sledovanie žiadnych hodnôt.

Sledova�e možno na panel prida� v každom dokumente a to z kontextovej ponuky, ktorá sa 
ukáže pri klepnutí pravým tla�idlom myši na �ubovo�né upravovate�né pole. Meno, pod 
ktorým bude hodnota zobrazená na paneli, zadáva užívate� sám.

Odobra� sledova� možno poklepaním myši na sledova�i na paneli hodnôt.

Ako vo všetkých paneloch nástrojov, je poloha Panelu hodnôt úplne pod kontrolou 
užívate�a. Uchopením panelu a jeho presunutím metódou �ahaj a pusti je možné panel 
odtrhnú�  od okraja okna a �ubovo�ne ho umiestni� na obrazovke, a to aj mimo okno 
aplikácie. Panel pritom zmení svoju ve�kos� tak, aby jeho okraj bol �o najkratší a na jeho 
hornom okraji sa objaví miniatúrny titulný riadok a ikona pre uzatvorenie panelu.

Pokia� sa panel priblíži k niektorému okraju okna aplikácie, pretiahne sa a prichytí k okraju.



Všetky panely je možné úplne vypnú� práve pomocou prepína�ov z ponuky Zobrazi�.

Zobrazi� Editácia formulára

Okno pomoci

Texty komentujúce práve vypl�ované pole formulára sa primárne objavujú nie v stavovom 
riadku, ale v Okne pomoci.

Okno pomoci je miestom, do ktorého program TAXEDIT priebežne vypisuje stru�nú informáciu 
popisujúcu práve vypl�ovaný prvok.

V prípade,  že skúsite zada� do po�a neprípustnú hodnotu, program odmietne prejs� na 
�alší prvok a namiesto popisu aktuálneho prvku zobrazí v okne pomoci varovné hlásenie 
popisujúce chybu zadania.

Okno pomoci je plávajúce, �o znamená, že program sám mení jeho polohu tak, aby nikdy 
nezakrývalo vypl�ovaný prvok. 
asté zmeny polohy okna však nie sú príliš príjemné, preto 
odporú�ame umiesti� okno pomoci úplne mimo oblas� formulára.

Ako ostatné panely je možné i okno pomoci prichyti� k niektorému okraju okna aplikácie.

Okno pomoci možno zapnú� �i vypnú� stla�ením klávesovej skratky Ctrl+I alebo zmenou 
stavu tla�idla i na štandardnom paneli nástrojov. Pokia� nechcete, aby sa okno pomoci 
automaticky objavovalo vždy pri vytvorení nového súboru, vyh�adajte kartu Globálne 
možnosti dokumentu z ponuky Nástroje a zrušte vo�bu ”Vždy zobrazova� okno pomoci”.

Zobrazi� Editácia formulára

Skryté stránky dokumentu

Skrývanie stránok vo formulároch – tak, ako sa pri tla�i skrývajú stránky, ktoré program 
vyhodnotí ako nepoužité, sú teraz skryté niektoré stránky aj pri bežnom listovaní 
formulárom (po stránkach). Skryté strany sú na�alej dostupné ako cez obsah, tak aj pri 
normálnom prechádzaní priznaním. 

Zobrazi� Editácia formulára

Kalkula�ka CTRL+SHIFT+K

V paneli umiestnenom na �avom okraji okna dokumentu sa zobrazí pásková kalkula�ka.

Pri aktivácii kalkula�ky alebo po stla�ení klávesy CTRL+F7 sa do edita�ného po�a 
kalkula�ky prenesie hodnota z aktuálneho po�a formulára.

Ovládanie je jednoduché, pre vä�šinu úkonov posta�ia klávesy na numerickej klávesnici 
po�íta�a.

S kalkula�kou možno prevádza� všetky štandardné operácie, panel v ktorom je zobrazená 
je možné zmenšova� i zvä�šova�. Hodnoty z pásky možno prenies� do aktuálneho po�a 
dokumentu bu� pretiahnutím pomocou myši, alebo cez štandardné operácie so schránkou 
Ctrl+C, Ctrl+V.

Výnimkou je posledný výsledok, teda výsledok zobrazený i na ”displeji” kalkula�ky. Ten 
možno previes� do formulára jednoduchým stla�ením klávesy F7.

Zobrazi� Vždy

Stavový riadok




as� plochy okna aplikácie je na spodnom okraji obsadená Stavovým riadkom, na ktorom 
sú bežne vypísané priebežné informácie o stave programu, o niektorých nastaveniach 
v aplikácii TAXEDIT, stru�né pokyny k vyplneniu aktívnych polí formulára, prípadne 
informácie o chybnom zadaní a podobne.

V prostred riadku je zobrazené �íslo aktuálnej stránky formulára, v jeho pravej �asti sú 
indikátory nastavenia zámkov klávesnice CAPSLOCK a NUMLOCK a režimu 
Prepisovanie/Vkladanie.

Pri prechádzaní ponukami sa na stavovom riadku znázor�uje o nie�o obsiahlejší popis 
aktuálnej ponuky ako v malých bublinových ponukách, ktoré sa zobrazujú pri prechádzaní 
kurzorom myši cez tla�idlá v paneloch nástrojov.

Prepína� v ponuke umož�uje Stavový riadok zobrazi� �i skry�. Zapnutie prepína�a je 
indikované zatrhnutím vo�by v ponuke.

Zobrazi� Vždy

Štandardný panel nástrojov 

Hlavný panel nástrojov obsahuje tla�idlá pre naj�astejšie používané akcie. Nad všetkými 
tla�idlami sa pri prechádzaní kurzorom myši zobrazí krátka pomoc vysvet�ujúca funkciu 
tla�idla.

Tla�idlá sa na paneloch zobrazujú v rôznych pozíciách v závislosti na aktívnom okne.

Popíšeme teda ich funkciu s odkazmi na príslušné kapitoly príru�ky.

Obrázky tla�idiel sú na paneloch nástrojov úplne rovnaké ako v prípade rovnakých funkcií 
v jednotlivých ponukách. 
iernobiele miniatúry v príru�ke skreslia obrázok na monitore, 
preto kópie tla�idiel uvádzame len minimálne.

Ikony v ponukách sú vždy aktuálne, naviac každý riadok obsahuje v pravej �asti aj 
klávesovú kombináciu, ktorú možno funkciou vyvola�.

Prvých pä� tla�idiel na Štandardnom paneli nástrojov slúži predovšetkým k manipulácii so 
súbormi da�ových priznaní. Tla�idlá s piktogramami dokumentov (prípadne diskov) 
zodpovedajú príkazom Nový, Otvori�, Uloži� a Uloži� ako z ponuky Súbor. Posledný z pätice 
slúži k uloženiu dokumentu k inému da�ovníkovi ako pri ktorom bol vytvorený.

Ikona tla�iarne otvára dialógové okno Tla�.

V rozba�ovacom zozname je možné voli� zvä�šenie, v ktorom je na obrazovke zobrazené 
okno aktívneho dokumentu rovnako ako v dialógovom okne Lupa z ponuky Zobrazi�.

Tla�idlo Filtre má pritom dvojaký význam, pod�a toho, �i je stla�ené pri aktívnom okne 
dokumentu, alebo aktívnom okne databázy. V prvom prípade vyvolá funkciu Filtre z ponuky 
Nástroje, nad oknom databázy vyvolá funkciu Súhrnné priznanie z ponuky Databáza.

Nájs� vyvolá h�adanie tak ako funkcia v ponuke Úpravy, tla�idlo Obsah vyvolá funkciu 
Prejs� na…

Tretie tla�idlo vyvolá funkciu Poznámky k priznaniu z ponuky Nástroje �i Databáza opä� 
pod�a druhu aktívneho okna.

Tla�idla pre spustenie externých aplikácií Kalkula�ka (prednastavená je CALC.EXE 
systému Windows) a knižnica právnych predpisov Konzultant majú ikony prevzaté priamo 
z cie�ových aplikácií. Spustenie týchto aplikácií nie je užívate�sky nastavite�né, systém sám 
nájde korektne inštalované programy a prípadne (ak je k dispozícii pripojenie k internetu) aj 
aktuálne verzie právnych predpisov pomocou služby Konzultant pre Internet a prepojí 



s nimi funkciu tla�idiel. Prípadná nemožnos� spúš�a� knižnicu predpisov Konzultant 
(napríklad ak nie je  nainštalovaná) sa prejaví zošednutím tla�idla. 

�alšia dvojica tla�idiel ovláda pomoc k elektronickým formulárom. Tla�idlo so symbolom 
otázniku ? spustí Pokyny k vyplneniu konkrétneho aktívneho po�a, prípadne oddielu 
formulára, tla�idlo i aktivuje okno priebežnej pomoci. 

Zobrazi� Kartotéka

Panel nástrojov databázy 

Tento panel sa objavuje iba vtedy, ak je aktívne Okno databázy.

Tla�idla Obdobie, Druh a Zálohy na �om umiestené vyvolajú výberové filtre, ktoré 
obmedzujú zobrazenie riadkov v paneli dokumentov na dokumenty príslušné tomu ktorému 
roku alebo konkrétnej dani.

Zrušenie filtra možno uskuto�ni� tiež cez tieto tla�idlá výberom položky Zobrazi� všetko.

Tla�idlo DU má funkciu prepína�a. 
íslo DU, pod�a ktorého chceme databázu obmedzi�, sa 
zadáva bu� priamo alebo pomocou �íselníku.

Všetkých da�ovníkov od všetkých správcov dane zobrazí program po opätovnom stla�ení 
tla�idla.

Zobrazi� Kartotéka vozidiel

Panel nástrojov vozidiel

Panel sa zobrazí iba pri aktívnom okne databázy vozidiel.



Obsahuje dve tla�idlá pre filtrovanie zobrazených vozidiel – tla�idlo Obdobie a tla�idlo 
SPZ.  Ak kliknete na tla�idlo Obdobie a vyberiete v ponuke, ktorá sa objaví, napríklad 
položku 2003, zobrazia sa iba vozidlá, ktorá majú vyplnené rok 2003 v poliach ”V evidencii 
od” alebo ”V evidencii do”. Možno tu taktiež vybra� iba osobné vozidlá alebo iba vozidlá 
s dennou sadzbou.

Tla�idlo ŠPZ umož�uje zobrazi� iba vozidlá, ktorých ŠPZ za�ína zadanými znakmi.  

Zobrazi� Kartotéka nehnute�ností

Panel nástrojov nehnute�ností

Panel sa zobrazí iba pri aktívnom okne databázy nehnute�ností. 

Aj tu sa nachádza nieko�ko tla�idiel pre filtrovanie zobrazených nehnute�ností – okrem 
tla�idla pre obdobie fungujúceho podobne ako v prípade vozidiel je to ešte tla�idlo pre 
da�ový úrad a pre katastrálne územie. Tla�idlo pre katastrálne územie umož�uje zada� 
nieko�ko �íslic, v databáze sa potom zobrazí iba nehnute�nosti patriace do katastrálneho 
územia za�ínajúceho rovnakými �íslicami.

Zobrazi� Editácia formulára

Panel nástrojov dokumentu

Na paneli nástrojov dokumentu sa nachádzajú tla�idlá pre operácie so súborom. Najskôr 
je to šes� tla�idiel Nový, Otvori�…, Uloži�, Uloži� ako…, Uloži� ku klientovi, Tla� – tieto 
tla�idlá odpovedajú zhodne nazvaným  funkciám z ponuky Súbor. Nasleduje tla�idlo 
Zoom  umož�ujúce vybra� niektorú prednastavenú ve�kos� zobrazenia dokumentu 
(podobne ako v ponuke Zobrazi� funkcie Nasledujúca úrove� lupy a Predchádzajúca 
úrove� lupy) alebo pomocou vo�by Editácia zvoli� �ubovo�né percento zvä�šenia �i 
zmenšenia dokumentu. 



Na paneli nájdete taktiež tla�idlo Filtre (viz ponuka Nástroje/Filtre), Nájdi (viz Úpravy/Nájdi
), Obsah (Navigácie/Obsah), Poznámky (Nástroje/Poznámky k priznaniu), Pomoc 
(Zobrazi�/Okno pomoci), Kalkula�ka (Zobrazi�/Kalkula�ka), Pou�enie k formuláru (
Pomoc/Pou�enie k formuláru), dve tla�idla pre prístup k programu Konzultant (
Pomoc/Konzultant).

Poznámka: Konzultant obsahuje právne predpisy �eskej legislatívy.

Zobrazi� Editácia formulára

Panel nástrojov navigácie

Tla�idlá tohto panelu slúžia k pohybu po formulári bez pomoci klávesnice.

 Tla�idla na paneli zodpovedajú príkazom z ponuky Navigácia.

Pod tla�idlami pre pohyb dopredu, dozadu a pre návrat na aktívny prvok je pole s názvom 
aktuálnej �asti priznania a tla�idlo, ktorým je možné aktivova� dialógové okno Obsah. Toto 
okno ponúkne zoznam jednotlivých kapitol a oddielu priznania. Po výbere niektorých 
z nich prejde program na prvé pole príslušnej �asti.

Zobrazi� Kartotéka

St	pce...

V paneli sa zo zoznamu všetkých dostupných st�pcov vyberajú st�pce, ktoré majú by� 
v aktuálnom databázovom okne zobrazené. V druhom zozname je možné posúvaním 
riadkov nahor a nadol ur�i� poradie st�pcov na obrazovke.

Šírka st�pcov sa nastavuje pre každý st�pec bu� �íselne v bodoch, alebo priamo v okne 
kartotéky �ahaním predelu st�pca myšou.

Nastavený výber a šírky st�pcov sa ukladajú a sú použité znovu pri �alšom zobrazení 
konkrétnej kartotéky aj po novom spustení programu.

Zobrazi� Editácia formulára

Lupa



Funkcia slúži pre nastavenie zvä�šenia aktívneho okna priznania.

Každý formulár má pôvodne prednastavenú virtuálnu hodnotu Šírka stránky, ktorá 
prispôsobí zvä�šenie okna dokumentu tak, aby bola vidie� vždy celá šírka listu. Pokia� 
nastavíte inú hodnotu zvä�šenia, program ju uloží a nové priznania založené na rovnakej 
šablóne (rovnaký typ priznania) budú vytvárané v nastavenom zvä�šení.

V dialógovom okne Lupa môžete vybera� bu� z ”okrúhlych” hodnôt, alebo nastavi� presné 
zvä�šenie v poli Percentá. Prispôsobenie zvä�šenia formulára ve�kosti aktívneho okna 
dosiahnete, ak zatrhnete pole šírka stránky. 

Pre jednotlivé rozlíšenia obrazovky sú optimálne tieto hodnoty zvä�šenia:

�280*�024 bodov 250%

�024*768 bodov 200%

800*600 bodov �50%

640*480 bodov �00%

Zvä�šenie pod �00 percent slúži predovšetkým pre orienta�ný náh�ad. Extrémne nízke 
hodnoty totiž spôsobia zliatie písma, ktoré nemožno na obrazovke nekone�ne zmenšova�.

Odporú�ame hodnotu Šírka stránky, ktorá má tu výhodu, že aj pri zmene rozlíšenia 
obrazovky, prípadne pri zmene ve�kosti okna aplikácie bude vždy zobrazený celý (aspo� na 
šírku) dokument a to dokonca aj v priznaniach, ktoré majú pre rôzne stránky použitú 
rôznou orientáciu papiera.

Hodnota zvä�šenia je zapísaná aj v uložených súboroch, aj tu možno použi� hodnotu Šírka 
stránky.

Zobrazi� Editácia formulára

Jazyky

Podponuka Jazyky sa objaví iba pri niektorých druhoch formulárov, ktoré sú opatrené 
viacjazy�nou podporou. Zo zoznamu jazykov možno jednoducho vybera�, v akom jazyku 
majú statické texty vo formulároch zobrazi�.



Priznanie zostane nezmenené - nejde o inú verziu formulára platnú napríklad v inom štáte, 
ale o pomôcku, ktorou je sprístupnený význam údajov vo formulári sprístupnený aj pre 
zahrani�né osoby, napríklad pre zahrani�ných podielnikov a vlastníkov firiem. V bežnej 
inštalácii TAXEDITu ide iba o formuláre výkazov súvahy a výkazu ziskov a strát.

Nastavený jazyk sa ukladá spolu s dokumentom.

Zobrazi�

Nasledujúca úrove� lupy CTRL+NUM+

Predchádzajúca úrove� lupy CTRL+NUM-

Dve podobné funkcie, ktoré, zvláš� pri ovládaní klávesovými skratkami, umož�ujú rýchlo 
meni� ve�kos� zobrazenia dokumentu pod�a aktuálnej potreby. Sú�asné stla�enie klávesy 
Ctrl a klávesy + na numerické klávesnici zvä�ší dokument na obrazovke, sú�asné 
stla�enie klávesy Ctrl a klávesy -  na numerické klávesnici zmenší dokument na 
obrazovke.  

Zobrazi�

Strom závislostí súborov CTRL+ALT+S

Táto funkcia môže by� užito�ná, pokia� vytvárate dokumenty odvodzovaním z iných a 
chcete zisti�, ktorý dokument bol odvodený z ktorého. 

Po aktivovaní vo�by sa zmení vzh�ad okna s databázami uložených dokumentov. Uvidíte 
v �om iba názvy súborov, pred niektorými z nich bude tla�idlo +. Ak kliknite na toto 
tla�idlo, objavia sa dokumenty, ktoré vznikli odvodením z dokumentu s tla�idlom +. Väzba 
k ”materskému” dokumentu pritom bude znázornená �iarou. 

Zobrazi�

Závislosti zobrazova� vždy pod�a zdroja



Zobrazi�

Poh�ad typu ”Prieskumník” CTRL+ALT+P

Ak táto vo�ba nie je zatrhnutá, je po otvorení TaxEditu vidie� databázové okno rozdelené 
na dve �asti – v hornej �asti sa zobrazuje databáza da�ovníkov, v spodnej �asti databáza 
dokumentov (už vytvorených priznaní) aktuálneho da�ovníka. 

Po zatrhnutí vo�by (v novej inštalácii je vo�ba štandardne zatrhnutá) sa naviac zobrazí 
ešte �avé okno s niektorou preddefinovanou zostavou (štandardne so zostavou 
da�ovníci). Pohybom v �avom okne možno dosiahnu� filtrovanie databázy da�ovníkov – ak 
sú napríklad v �avom okne zobrazené da�ové úrady, potom kliknutím na názov da�ového 
úradu dosiahnete to, že sa v hornom databázovom  okne zobrazia iba da�ovníci patriaci 
príslušnému da�ovému úradu.   

Zobrazi�

Výber zostavy

Slúži pre výber triedenia, pod�a ktorého sa zobrazia da�ovníci (a ich dokumenty) pri 
zapnutej vo�be ”Poh�ad typu prieskumník”.  Štandardne je vybraná zostava Da�ovníci, pri 
ktorej sú da�ovníci usporiadaní pod�a da�ových úradov. Iná zostava zobrazí da�ovníkov 
napríklad pod�a formulárov (v �avom databázovom okne bude vidie� jednotlivé formuláre, 
napríklad formulár priznaní fyzických osôb typ B a pod každým formulárom budú všetci 
da�ovníci, pre ktorých existuje aspo� jeden vyplnený formulár tohto typu). 

Zobrazi�

Tabu�ku da�ovníkov CTRL+ALT+T

Aj táto vo�ba je po inštalácii TaxEditu štandardne zatrhnutá. Ak nie je zatrhnutá, nezobrazí 
sa horné databázové okno s databázou da�ovníkov, v dolnom okne budú vidite�né 
dokumenty všetkých da�ovníkov (teda nie iba jedného vybraného).

Ponuka Navigácia
Ponuka obsahuje príkazy pre pohyb v rámci aktívneho dokumentu. Pretože je pohyb 
vo formulári jednou z naj�astejších akcií, majú všetky príkazy ekvivalenty jednak v podobe 
klávesových skratiek, jednak v podobe tla�idiel na Paneli nástrojov Navigácie.

Pomocou príkazu z ponuky Navigácia je možné prejs� na:

Predchádzajúcu a nasledujúcu 
stranu

CTRL+PgUp 
CTRL+PgDn



Predchádzajúci a nasledujúci 
prvok

Shift+TAB

3 TAB alebo Enter

Za�iatok a koniec formulára CTRL+Home 

6 CTRL +End

Predchádzajúci a nasledujúci 
oddiel

CTRL +> 

9 CTRL+<

Pri použití vyššie uvedených príkazov alebo ich ekvivalentov, sa však mení iba zobrazená 
pozícia vo formulári priznania, zatia� �o kurzor zostáva stá� v naposledy vypl�ovanom poli 
formulára. Pre rýchly návrat na pozíciu kurzoru slúži príkaz 

Spä� na aktívny prvok CTRL+BackSpace

	ubovo�ný vidite�ný prvok priznania môžete zaktívni� klepnutím myšou až na výnimky 
popísané �alej.

Pre prechod na iné miesto v priznaní vrátane zmeny aktívneho prvku je vhodnejšie použi� 
príkaz Obsah, ktorý vám v dialógovom okne ponúkne štruktúrovaný zoznam jednotlivých 
kapitol a oddielov formulára a po výbere niektorej z nich prejde na prvý prvok príslušnej 
�asti.

V zozname sú zobrazené názvy všetkých �astí priznaní, na ktoré je možné priamo prejs�. 
Po výbere príslušnej �asti stla�ením tla�idla OK presuniete kurzor do prvého po�a danej 
�asti.

Môže sa sta�, že po výbere sekcie z obsahu budete prekvapivo nastavení nie na 
požadovanú �as�, ale na niektorý z nasledujúcich oddielov. K tejto situácii dôjde, pokia� 
sprievodca formulárom pod�a zadaných pravidiel zistí zo skôr vložených hodnôt, že 
požadovaný oddiel nie je treba, �i dokonca nemožno vyplni� v zhode s ostatnými �as�ami 
formulára (typicky sú disjunktné napríklad oddiely niektorých formulárov venované fyzickej 
vs. právnickej osobe).

K niektorým priznaniam môže by� potrebné pripoji� nieko�ko príloh rovnakého typu (k 
priznaniu k dani z nehnute�nosti napríklad nieko�ko listov s údajmi o viacerých stavbách). 
TaxEdit takúto situáciu spravidla sám spozná a na vhodnom mieste ponúkne vloženie 
�alšej prílohy. Funkcia Dynamické bloky vám naviac umož�uje vklada� �alšie takéto 
prílohy ru�ne.

Ponuka Nástroje
Podponuka Vo�by 



(Pri otvorenom dokumente sú nižšie uvedené možnosti uvedené v podponuke Vo�by. Pri 
poh�ade na databázu da�ovníkov sú priamo v ponuke Nástroje.) 

Nástroje - Vo�by

Registrovaní užívatelia...

V tomto okne sú zobrazené k�ú�ové prvky a hodnoty registrovaných subjektov, ktorými sú 
definované už vy�erpané licencie pre šablónu da�ového priznania prislúchajúcu 
aktívnemu formuláru. 

Tla�idlami �alší a Predchádzajúci môžete medzi registrovanými subjektmi listova�, 
tla�idlom Prevzia� hodnoty nastavíte hodnoty k�ú�ových prvkov aktívneho priznania pod�a 
práve nalistovaného zaregistrovaného subjektu. Tento dialóg je zaujímavý v podstate iba 
pre užívate�ov s obmedzenými verziami šablón formulárov, užívatelia verzií Complet X 
s ním bežne neprídu do styku.

Pokia� užívate� s obmedzenou licenciou šablóny túto licenciu vy�erpá omylom a údaje 
o zaregistrovanom subjekte nie sú vôbec k použitiu, je možné núdzovo odblokova� už 
zaregistrovaný subjekt.

Ak sa dostanete do podobnej situácie a potrebujete nutne licenciu uvo�ni�, kontaktujte 



výrobcu programu.

Nástroje - Vo�by

Ochrana dokumentu...

Zaškrtávacie pole týkajúce sa jednotlivého dokumentu Doporu�ené iba pre �ítanie je 
vhodné zvoli� vtedy, ak je práca na formulári už ukon�ená (napr. po odovzdaní priznania 
správcovi dane). Pri otváraní takto ozna�eného dokumentu je potom ponúknuté otvorenie 
iba pre �ítanie. Túto ponuku je však možné okamžite odmietnu�, prípadne dokument 
otvorený iba pre �ítanie uloži� pod novým názvom.

Vzh�adom k citlivej povahe údajov uložených v dokumentoch da�ových priznaní je možné 
prístup k súborom obmedzi� pomocou prístupových hesiel. Heslá pre súbor nastavíte 
v dialógovom okne, ktoré vyvoláte príkazom Ochrana dokumentu

Toto okno slúži pre nastavenie alebo zmenu prístupových hesiel aktívneho dokumentu.

Pri zmene už nastavených hesiel vždy platí, že môžete meni� najviac to heslo, ktoré ste 
zadali pri otváraní dokumentu. Ak je teda dokument chránený proti uloženiu zmenených 
hodnôt (heslo pre uloženie) a pri otváraní ste zadali iba heslo pre úpravy, môžete meni� iba 
heslo pre �ítanie a heslo pre úpravy.

Pri zadávaní hesla musíte vždy úplne presne vyplni� pole Heslo pre ... a príslušné pole 
Potvrdenie, inak nebude zmena hesla akceptovaná.

Tla�idlom Odstráni� heslá  vymažete všetky heslá, ku ktorých zmene máte oprávnenie.

Aj bez zadania hesla môžete chráni� súbor proti nechcenému prepísaniu nastavením 
príznaku ”Otvára� iba pre �ítanie” v dialógovom okne Vlastnosti súboru.

Nástroje - Vo�by



Užívate� programu...

Po�as inštalácie sa zadáva meno a prípadne firma užívate�a. Táto informácia je uložená 
v rámci systému Windows aj v rámci programu a zobrazuje sa po�as štartu TAXEDITu na 
úvodnej obrazovke.

Okrem toho je však vhodné vyplni� detailné informácie o užívate�ovi alebo vo viac 
užívate�ských verziách o užívate�och na karte Užívate� programu. Tieto informácie sa 
dopl�ujú do novo vzniknutých formulárov do oddielu o da�ovom poradcovi a do polí 
s kontaktom na autora priznaní.

Už zavedení užívatelia sú zobrazení v tabu�ke v hornej �asti okna.

Po vybraní konkrétneho riadku sa zobrazia detaily užívate�a v poliach druhej �asti okna. Tu 
je možné všetky údaje upravova�. 

Nový užívate� sa pridá stla�ením tla�idla so symbolom Nový užívate�. 

Užívate�ov v TaxEdite môže by� zavedených viac. Každý užívate� môže ma� nastavené 
rôzne druhy oprávnenia. Základným a najvyšším oprávnením je možnos� spravova� 
ostatných užívate�ov. Užívate�a s týmto právom nazývame administrátor. Administrátor 
môže pridáva�, maza� aj upravova� ostatných užívate�ov, vrátane ostatných administrátorov.

Opakom je vlastnos� ”Zobrazova� iba vlastných klientov”. Tá obmedzuje poh�ad užívate�a 
iba na klientov, ktorých sám vytvoril (ak má vôbec toto právo) a na klientov, ktorí mu boli 
priradení administrátorom.

Práva ako Maza� dokumenty a Maza� da�ovníkov nepotrebujú komentár. 



Užívatelia majú, okrem reálnych údajov priradenú tiež vlastnos� ”prihlasovacie meno”. Ide 
o skratku, ktorou si aplikácia identifikuje užívate�a a ktorú program uvádza napríklad na 
tla�ových zostavách alebo pri da�ovníkoch.

Je teda možné vyplni� pri všetkých užívate�och rovnaké údaje o da�ovom poradcovi, ktorý 
bude priznanie podpisova� a ktoré budú predvyp��ané do priznania. Napriek tomu ale 
budú pri práci s programom prevedené úkony vedené na ú�et rôznych užívate�ov pod ich 
rôznymi prihlasovacími menami.

U každého užívate�a môže by� vybratý a nastavený kvalifikovaný certifikát el. podpisu pre 
zaru�ené elektronické podanie, pokia� ho máte na po�íta�i s TaxEditom korektne 
nainštalovaný.

Novinka vo verzii 2.8 je možnos� evidova� certifikáty pre MF
R a SSZ zvláš�. U SSZ sa 
evidujú ešte �alšie parametre nutné pre podanie ELDP.



Štandardne môžu programy v prostredí Windows pracova� s certifikátmi uloženými 
v centrálnom uložení Windows. TaxEdit umož�uje podpisova� el. podanie i certifikáty, ktoré 
v uložení nainštalované nie sú. Ak zvolíte typ certifikátu Zo súboru, bude sa pri podpisovaní 
h�ada� a súbor s binárnou podobou el. k�ú�a, a po zadaní hesla sa zobrazí i jeho názov. 
Heslo je nutné na jednu seanciu TaxEditu zada� len raz, naraz je možné podpísa� i viac 
dokumentov.

Nastavenie certifikátu u užívate�a je nutnou podmienkou pre použitie vo�by 
Databáza/Dokument/Odosla� súbor na MF�R, teda pre elektronické podanie priznania 
priamo z prostredia TaxEditu.

Nástroje - Vo�by

Cesty...

Aplikácia TAXEDIT ukladá dokumenty implicitne do spolo�ného adresára pod�a nastavenia 
na karte Cesty. Po�as inštalácie je táto cesta nastavená priamo do adresára, do ktorého 
je inštalovaný TAXEDIT. 



Túto cestu je možné zmeni� bu� priamym zadaním cesty k inému adresáru, alebo výberom 
zo stromovej ponuky všetkých zdrojov po�íta�a. Pokia� adresár, ktorý zadáte, neexistuje, 
skúsi TAXEDIT adresár vytvori�. Pre jednotlivých da�ovníkov je možné cestu pre ukladanie 
dokumentov zmeni� a nastavi� zvláš� v dialógovom okne Údaje o da�ovníkovi.

Do adresára pre poznámky sa ukladajú automaticky generované textové súbory 
s komentármi k formulárom.

Cesta k textovému a tabu�kovému procesoru musí by� korektne nastavená, pokia� chcete 
využíva� možnosti uklada� v databáze aj záznamy o dokumentoch vytvorených v týchto 
programoch.

Nástroje - Vo�by

Globálne možnosti  programu... 

� Pri štarte vždy ponúka� výber užívate�a

Bezpe�nostná vo�ba. Po spustení TaxEditu je vždy zobrazený prihlasovací dialóg. V �om 
je nutné vybra� jedného konkrétneho užívate�a, na ktorého ú�et sa bude �alej 
s TaxEditom pracova�. Prihlasovacie okno sa teda zobrazí vždy, dokonca aj ke� existuje 
iba jeden užívate� a aj ke� nemá nastavené prihlasovacie heslo. 

� Ak nie je inštalovaný Konzultant, vola� automaticky Konzultanta pre internet



TaxEdit spolupracuje s knižnicou právnych predpisov Konzultant. Táto spolupráce sa nikde 
nenastavuje, je naviazaná automaticky, pokia� je Konzultant na po�íta�i inštalovaný. 
Zárove� je možné namiesto lokálnej inštalácie knižnice použi� online službu Konzultant pre 
internet. Pokia� nie je lokálny Konzultant nainštalovaný, TaxEdit sa odvoláva na volanie 
externej internetovej služby pri jej každom použití. Aktiváciou tejto vo�by sa potvrdzovanie 
potla�í.

Poznámka: Konzultant obsahuje iba právne predpisy �eskej legislatívy.

� Pri štarte asociova� extenzie súborov PDW a SHD s programom TaxEdit

Súbory typu PDW (priznanie k dani pre Windows) sa pri inštalácii TaxEditu nastaví tak, aby 
Windows pri pokuse o ich spustenie napríklad z prieskumníka automaticky otvorili TaxEdit. 
Táto vo�ba zaistí, aby registrácia prebiehala automaticky pri každom spustení a prípadne 
tak opravila chybu registrov alebo nesprávnu manipuláciu s typmi dokumentov.

� Používa� vlastný kalkulátor

Vo�ba pre užívate�ov, ktorým nevyhovuje zabudovaná pásková kalkula�ka a chcú 
používa� iné programové vybavenie. Potom je nutné nastavi� cestu k inej aplikácii na 
karte Cesty

� Po spustení vybra� klienta

Vo�ba slúži pre prácu v teréne. Aby na obrazovke v okne databázy nesvietil nepretržite 
zoznam všetkých klientov daného užívate�a, je možné TaxEdit prepnú� do zobrazenia iba 
zoznamu dokumentov. Aby ale pred týmto prepnutím neboli zobrazené detailné 
informácie a spracovaná agenda všetkých da�ovníkov v okamihu kedy sa užívate�ovi 
môže klient ”h�adie� cez rameno”, je ihne� po prihlásení užívate�a zobrazený dialóg 
s výberom da�ovníka iba so základnými informáciami. Po jeho výbere prepne databázu 
do dokumentového poh�adu a prepnutie na iného da�ovníka nie je možné bez �alšieho 
prihlásenia do TaxEditu.

� Pri štarte programu testova� korektnos� INI súboru

Súbor taxedit.ini obsahuje vä�šinu nastavení programu. Jeho narušenie (pri havárii 
systému �i iných výnimo�ných udalostiach) môže spôsobi�, že sa napríklad nepodarí pri 
spustení nájs� databázy a program sa ani nespustí, prípadne nastanú iné, menej závažné 
problémy.

Ak je táto vo�ba zatrhnutá, program pri spustení skontroluje štruktúru ini súboru. Pokia� 
odhalí chyby, obnoví korektný ini súbor zo zálohy. 

� Vždy ponúka� zložku pod�a nastavení TaxEditu

Zatrhnutie tejto vo�by sa prejaví pri importe dokumentu alebo jeho obnovení – TaxEdit 
v tom prípade otvorí okno pre výber importovaného dokumentu. Ak vo�ba bude zatrhnutá, 
otvorí ju vždy v zložke, do ktorej štandardne ukladá vyplnené priznania. Pokia� ale vo�ba 
nie je zatrhnutá, otvorí sa okno pre import v tej zložke, z ktorej bol naposledy importovaný 
niektorý dokument. 

� Nahrané demošablóny ponecha� na disku

Ak skúsite otvori� súbor vytvorený na šablóne, ktorá vo Vašej inštalácii TaxEditu nie je 
(takáto situácia však nastáva iba výnimo�ne, sná� k nej môže dôjs� pri importe dokumentu 



vytvoreného na inom po�íta�i), ponúkne program stiahnutie demoverzie šablóny 
z internetu. Takúto šablónu potom TaxEdit po skon�ení práce zmaže. Môžete ale nastavi�, 
aby ju uložil pre �alšie použitie. 

� Vyzva� k oto�eniu stránok v tla�iarni

Ak chcete tla�i� obojstranne a nemáte duplexnú tla�iare�, nastavte tla� najskôr nepárnych, 
potom párnych strán. Ak naviac chcete, aby program po vytla�ení nepárnych strán po�kal 
na vloženie z jednej strany už potla�ených papierov, zatrhnite túto vo�bu.   

� Exportované súbory uklada� do databázy

Niektoré dokumenty vytvorené TaxEditom možno exportova� do súborov, ktoré sú ur�ené 
pre otvorenie iným programom (napríklad export priznaní k cestnej dani do formátu pre 
podanie priznania na diskete, export výkazov do textového súboru). 

Pokia� zatrhnete túto vo�bu, do databázy dokumentov sa budú k príslušnému da�ovníkovi 
uklada� aj exportované súbory, ktoré nie sú ur�ené pre otvorenie programom TaxEdit.

� Pri zadávaní nového da�ovníka vždy použi� asistenta

Nových da�ovníkov možno do databázy vloži� dvojakým spôsobom – pomocou 
štandardného dialógu Nový da�ovník (rýchlejší spôsob vhodný pre skúsenejších 
užívate�ov), alebo pomocou dialógu Asistent pre nového da�ovníka (ktorý je podrobnejší). 

Po zatrhnutí tejto vo�by zmizne z ponuky Databáza vo�ba Nový da�ovník, zostane iba 
Asistent pre nového da�ovníka. Kláves Ins potom vyvolá dialóg Asistent pre nového 
da�ovníka.

� Pri ukladaní používa� UNC formát

V databáze dokumentov sú uložené cesty k súborom s jednotlivými priznaniami. Tieto cesty 
môžu za�ína� písmenom diskovej jednotky (napr. c:\Program Files…), ale najmä pri 
inštalácii TaxEditu v sieti by mali by� zapísané v UNC formáte za�ínajúcimi dvoma 
spätnými lomítkami a názvom po�íta�a (\\nasserver\c\ProgramChyba! Nenalezen zdroj 
odkaz�. Files…).

� Ukon�enie programu nutné potvrdi�

Vo�ba je vhodná pre tých, ktorí omylom napríklad namiesto okna s priznaním uzatvárali 
celý program. Po zatrhnutí sa program ihne� neukon�í, najskôr sa spýta, �i to má skuto�ne 
urobi�.

� Po štarte programu upozorni� na možnos� aktualizácie programu alebo jeho �astí

Vždy po uplynutí tridsiatich dní od poslednej aktualizácie za�ne TaxEdit upozor�ova� na 
vhodnos� stiahnutia nových šablón a filtrov. Ak nechcete, aby Vás upozor�oval, zrušte 
zatrhnutie tejto vo�by.

�  Po štarte programu upozorni� na dokumenty k vybaveniu

Vždy pri štarte programu TaxEdit budete upozornení na dokumenty, ktoré sú k vybaveniu 
v najbližších 5 d�och. Upozor�ovanie na dokument k vybaveniu nastavíte vo Vlastnostiach 
súboru, vykona� do. Ak nechcete, aby vás program upozor�oval, zrušte zatrhnutie tejto 
vo�by.

Automatické zálohovanie dokumentov



Interval zálohovania: zadajte hodnotu v minútach, ako �asto sa bude uskuto��ova� 
automatické zálohovanie. V prípade nového dokumentu sa program spýta na uloženie do 
nového súboru, v prípade už uloženého súboru automaticky ukladá do existujúceho súboru.

Povoli�:

Pri zatrhnutí povo�uje automatické zálohovanie dokumentov, funkcia sa prejaví po 
reštarte programu.

Nástroje - Vo�by

Globálne možnosti  dokumentu... 

Sada volieb, ktorých hodnota riadi správanie aplikácie v rôznych situáciách. Nastavenie sa 
aktivujú zatrhnutím polí�ka v príslušnom riadku.

� Pohyb po stránkach formulára môže zmeni� aktuálnu stranu

Vo�ba nastavuje správanie programu pri dosiahnutí konca stránky. Je možné povoli� 
prechod medzi stránkami aj prostým stla�ením klávesy PgUp a PgDn. Tieto klávesy 
normálne posúvajú stránku smerom hore a dole. Pokia� je stránka posunutá až na koniec 
(�i na za�iatok), �alšie stla�enie klávesy prejde na �alšiu �i predchádzajúcu stránku.

� Zobrazova� okraje formulára

Prednastavenie zobrazenia Normálne (vo�ba vypnutá) alebo zobrazenie Stránky (pri 



zapnutej vo�be). Prednastavené zobrazenie je potom použité vždy pri vzniku nového 
formulára. V podstate zodpovedá spôsobu zobrazenia Stránka (Zobrazi�/Stránku)

� Automaticky prechádza� prílohy

Túto vo�bu zatrhnite v prípade, že chcete, aby TaxEdit pri prechádzaní formulárov pomocou 
kláves Tab �i Enter prechádzal tiež suma�né stránky Ak vo�ba nie je zatrhnutá, TaxEdit 
prechádza cez bunku, ku ktorej je vytvorená suma�ná strana, rovnakým spôsobom, ako by 
vytvorená nebola.

� Kombinova� �íslo popisné a �íslo orienta�né

Ak má v databáze  príslušný da�ovník vyplnené �íslo popisné aj �íslo orienta�né,  na�íta 
sa pri zatrhnutí tejto vo�by do priznania kombinácia oboch �ísel oddelených lomítkom. Ak 
chcete, aby sa v priznaní kombinovalo �íslo popisné a orienta�né, musíte túto možnos� 
zárove�  nastavi� v ponuke  Nástroje/Popisova�e).

� Zobrazova� �ísla so znamienkom

TaxEdit teraz umož�uje aktiváciu príslušnej vo�by zobrazova� a tla�i� znamienko i vtedy, 
pokia� je hodnota �ísla kladná. V šablónach formulárov sú definované prvky, ktoré budú 
touto vo�bou ovplyvnené, teda znamienko plus sa neobjaví vo všetkých poliach, v ktorých 
je �íselná hodnota (�íslo popisné so znamienkom + by nevyzeralo najlepšie).

� Zobrazova� nulu so znamienkom

Na tomto mieste je možné oddelene nastavi�, �i má by� kladné znamienko 
z predchádzajúcej vo�by zobrazené aj pri �íslach nula (+0). 

� Vždy zobrazova� okno pomoci

Toto zaškrtávacie pole ur�uje, �i sa pri vytvorení nového formulára automaticky zapína 
okno pomoci. Samozrejme je možné okno pomoci vyvola� aj ke� je táto vo�ba vypnutá.

� Pri otváraní dokumentu konfrontova� údaje s databázou

TaxEdit stráži polia vo formulároch, ktorá sú vypl�ované z databázy a pokia� do nich 
užívate� zadá iné ako prednaplnené údaje a pýta sa, �i má úpravu uskuto�ni� aj 
v databáze. To sa ale deje pri vypl�ovaní nového priznania. Pokia� sa má rovnaká kontrola 
uskuto��ova� aj pre staršie súbory už skôr uložené, aktivujte túto vo�bu.

Kontrola sa neuskuto��uje v dokumentoch, ktoré boli uložené s príznakom ”Doporu�ené 
iba pre �ítanie”

� Pri pohybe posuvníka prekres�ova� dokument

Pokia� pohybujete posuvníkom na �avej �i spodnej strane obrazovky, priebežne sa 
posúva celý obsah obrazovky.

� Dotaz na uloženie dokumentu vytvoreného filtrom

Pokia� táto vo�ba nebude zatrhnutá a pokia� vytvoríte nový dokument odvodením 
z pôvodného, TaxEdit vám dovolí nový dokument zatvori�, bez toho, by ste potvrdili,  �i ho 
predtým chcete uloži�.

� Kontrolova� zadanú hodnotu prvku s jeho vzorcom

Tu môžete aktivova�, �i má program kontrolova� hodnoty, ktoré zadávate, s hodnotami, 
ktoré vyplývajú zo vzorcov pre jednotlivé kolónky. Pokia� je táto funkcia zapnutá, 
program pri zadaní hodnoty odlišnej od hodnoty vypo�ítanej vzorcom túto skuto�nos� 
oznámi a spýta sa, �i skuto�ne chcete použi� ru�ne zadanú hodnotu.



� Zobrazova� pri dlhšom stla�ení CTRL animáciu aktívneho prvku

U�ah�uje orientáciu v dokumente – ak pri zostavovaní dokumentu stratíte preh�ad o tom, 
ktorý prvok je práve aktívny (v ktorom je kurzor), asi sekundové stla�enie klávesy CTRL 
vám ho ukáže. Pokia� je aktívny prvok na inej strane, vráti sa TaxEdit na túto stranu.

� Zvýraznenie aktívneho prvku pri chybe integrity

Pri zmene hodnoty jedného prvku vo formulári sa môže sta�, že sa hodnota iného prvku 
stane neprijate�nou – dôjde k narušeniu integrity. Pri zatrhnutí tejto vo�by ukáže TaxEdit  
prvok, ktorého hodnota sa stala neprijate�nou. 

� Zobrazova� vždy všetky stránky priznania

TaxEdit skrýva tie prílohy jednotlivých priznaní, ktoré sa vypl�ujú len v špeciálnych 
prípadoch. Celé priznanie by tak malo by� preh�adnejšie. Pokia� dôjde k situácii, kedy je 
takúto špeciálnu prílohu potrebné vyplni�, TaxEdit ju sám zvidite�ní. Všetky skryté prílohy 
môžete zvidite�ni� rovnako zatrhnutím tejto vo�by.

� Kontrolu údajov v databáze kona� priebežne

Celú radu údajov (meno, adresu, telefón da�ovníka…) TaxEdit predvyplní do novo 
vytváraného priznania pod�a údajov zapísaných v databáze da�ovníkov. Pokia� potom 
priznania upravujete a zmeníte niektorú z položiek na�ítaných z databázy, TaxEdit 
upozorní na rozdiel medzi údajmi v priznaní a v databáze a ponúkne možnosti: prepísa� 
údaj v priznaní pod�a databázy, prepísa� údaj v databáze pod�a priznaní, ponecha� 
rozdielne údaje. Ak nechcete, aby program na rozdiely upozor�oval, zrušte zatrhnutie 
tejto vo�by.

� Vytvára� nový dokument pre da�ovníka pod�a aktuálneho dokumentu

Môže sa sta�, že je v databáze je aktívny niektorý da�ovník a sú�asne editujete 
priznanie pre iného da�ovníka. Pokia� v takejto situácii zadáte vytvorenie nového 
priznania, nevie TaxEdit, pre ktorého da�ovníka sa má vytvori� a spýta sa. Ak zatrhnete 
túto vo�bu, nebude sa program pýta� a vždy vytvorí nové priznanie pre rovnakého 
da�ovníka, ktorého priznanie editujete (bez oh�adu na da�ovníka aktívneho v databáze). 

� Pri A3 tla�i zvä�šova� stránky na A3

Pri tla�i na tla�iarni A3, pokia� ovláda� tla�iarne chybne interpretuje ve�kos� stránky 
dokumentu z TaxEditu - teda vytla�í na list A3 ved�a seba dve stránky zmenšené vždy 
do dvoch tretín priestoru, aktivujte túto vo�bu.

� V DPH uklada� v tvare ROK/OBDOBIE

Po uložení priznania k dani z pridanej hodnoty zapíše TaxEdit do st�pca ”Verzia” 
v databáze dokumentov údaj v tvare napríklad mesiac 0�/2005. Pokia� zatrhnete vo�bu, 
zmení sa zápis na tvar 2005/0� mesiac.

� Upozor�ova� na automatické prepo�ty

Program kontroluje údaje zadávané užívate�om už pri vkladaní a spravidla nedovolí zada� 
neprípustnú hodnotu. Niekedy sa však môže sta�, že hodnota zadaná v bunke sa stane 
neprípustnou nie po�as vloženia, ale až neskôr, pri zmene hodnoty inej bunky.

Napríklad – najskôr v priznaní k dani z príjmov vytvoríte da�ový základ � 000 000 Sk. 
Potom uplatníte stratu z predchádzajúcich období v súhrnnej výške 900 000 Sk, potom 
znížite da�ový základ na 600 000 Sk – je jasné, že v takomto prípade nemožno uplatni� 
stratu vo výške viac ako 600 000 Sk.

TaxEdit sa preto pokúsi zníži� výšku uplatnenej straty na 600 000 Sk a na obrazovke sa 



objaví okno so správou o tejto skuto�nosti. Zrušenie vo�by ”Upozor�ova� na automatické 
prepo�ty” umož�uje potla�i� zobrazovanie podobných správ. 

� Rozlišova� v preh�ade priznania za mesiace a kvartály

Pokia� aktivujete túto funkciu, budú sa v preh�ade Platenie daní da�ovníka rozlišova� 
priznania k dani spotrebnej, DPH a k dani z nehnute�nosti pod�a toho, �i ide o priznania 
ro�né �i za jednotlivé mesiace, prípadne pod�a príslušného DÚ. To znamená, že sa vo 
vyššie opísanom preh�ade bude objavova� pri príslušných daniach viac záznamov. 
Pokia� je táto funkcia vypnutá, objaví sa v preh�ade iba jeden, najnovší záznam.

� V výkazoch nasadzova� do riadkov hodnotu ”0”

Šablóny výkazov (súvaha, výkaz ziskov a strát, Cash Flow) sú upravené tak, aby 
nevyplnené polia zostali prázdne. Pokia� chcete do všetkých nevyplnených polí zada� 
hodnotu 0, zatrhnite túto vo�bu. 

� Kladné hodnoty korekcií v súvahe previes� na záporné

Aktíva v súvahe majú štyri st�pce, do druhého st�pca sa zapisuje korekcia – v �eskej 
legislatíve vo vä�šine prípadov má by� uvedené záporné �íslo. TaxEdit preto každé 
zapísané �íslo prevedie na záporné. Ak chcete ma� možnos� zapisova� do korekcie 
kladné �ísla, zrušte zatrhnutie vo�by.

� Pri platobných príkazoch potlá�a� kópiu

Pokia� je táto funkcia aktívna, v príkazoch na úhradu sa nezobrazuje (a teda ani netla�í) 
kópia, ktorá je štandardne umiestená v spodnej polovici dokumentu.

� Do preh�adov pre SSZ prenáša� iba meno a priezvisko (�eská legislatíva)

V preh�adoch pre VZP a SSZ (aj v iných formulároch) sú kolónky, do ktorých je treba 
vyplni� meno a priezvisko da�ovníka. TaxEdit v tom prípade používa popisova�e, 
v ktorých je definované (a užívate� môže definíciu zmeni� – viz Nástroje/Popisova�e), 
v akom poradí a ktoré údaje sa na�ítajú z databázy (teda �i sa na�íta priezvisko, meno a 
titul, alebo meno a priezvisko…). Štandardné nastavenie popisova�a v tomto prípade 
na�íta titul, priezvisko, meno a titul za menom. Ak chcete, aby sa do preh�adu pre SSZ 
prenášalo iba meno a priezvisko (v tomto poradí), zatrhnite túto vo�bu. 

� Strany s pokynmi ozna�ova� pre tla� (�eská legislatíva)

Formuláre preh�adov pre zdravotné pois�ovne obsahujú stranu s pokynmi. Nie je na nej 
žiadny údaj, ktorý by vypl�oval da�ovník, spravidla teda sta�í odovzda� preh�ad bez tejto 
strany. TaxEdit ju štandardne netla�í. Niektoré pois�ovne však vyžadujú odovzdanie 
preh�adu vrátane stránky s pokynmi. Preto je na stránke s pokynmi zaškrtávacie pole, 
ktorého zaškrtnutím dosiahnete vytla�enie tejto strany. Ak zaškrtnete vo�bu ”Strany 
s pokynmi ozna�ova� pre tla�”, budú všetky novo vytvárané preh�ady ma� 
prednastavenú tla� stránky s pokynmi.

Nástroje - Vo�by

Priradenie písiem...



Formuláre aplikácie TAXEDIT používajú tri základné druhy písma, ktoré sú štandardne 
inštalované na všetkých verziách Windows. Sú to písma Arial CE, Times New Roman CE 
a Courier New CE. Tieto písma môžu ma� však na rôznych opera�ných systémoch 
rôzne názvy napríklad pod�a toho, �i ide o lokalizovanú alebo dopl�ovanú verziu Windows. 
Korektne inštalované �eské verzie Windows (Win9x/NT4.x/2000) by mali napríklad pri 
pokuse o použitie písma Arial CE použi� univerzálne písmo Arial vo východoeurópskom 
kódovaní. Pokia� sa tak nestane a na obrazovke sa objavia texty bez diakritiky alebo 
s nezmyselnými znakmi, prípadne pokia� na po�íta�i nemáte vyššie uvedené písma 
nainštalované, musíte použi� funkciu priradenie písiem.



V zozname Písma pre priradenie sa objavia všetky písma použité v konkrétnej šablóne. 
Každému z týchto písiem je možné stla�ením tla�idla Priradi� písmo prideli� náhradné 
�ubovo�né písmo inštalované na po�íta�i. Nastavené priradenie sa objaví v edita�nom poli 
pod zoznamom písiem. Tla�idlom Zruši� priradenie je kombinácia písiem zrušená. Je tak 
síce možné dosiahnu� aj zaujímavých grafických efektov, avšak hlavne je takto možné 
vyrieši� problémy s nekompatibilitou písiem v programe a v hostite�skom opera�nom 
systéme.

Nástroje - Vo�by

Možnosti databázy...

Správanie okna databázy sa nastavuje na tejto karte. 

� Po spustení zobrazi� databázu

Zapnutá vo�ba spôsobuje okamžité zobrazenie okna databázy ihne� po štarte programu. 
Výnimkou je výzva programu k spracovaniu konkrétneho súboru s priznaním napríklad 
jeho otvorením zo zložky s dokumentmi. Táto vo�ba rovnako potlá�a ukladanie ve�kosti 
okna databázy pri ukon�ení programu. Okno databázy sa pri automatickom otvorení po 
štarte otvára vždy maximalizované.

� Súbory zarovnáva� vpravo a Zobrazova� iba názov súborov 

Sú vo�by, ktoré umož�ujú nastavi�, akým spôsobom sa v databáze v st�pci súbor zobrazí 
názov súboru.



� Okno databázy deli� horizontálne

� V databázových oknách zobrazova� mriežku medzi st�pcami

� V databázových oknách zobrazova� mriežku medzi riadkami

� Farebne odlíši� st�pce v databázach

Tieto štyri vo�by dovolia užívate�ovi prispôsobi� si esteticky okno databázy. Spolu 
s funkciou Zobrazi�/St�pce dosiahne ur�ite každý vyhovujúcu podobu.

� Vybraný riadok zvýrazni� celý

Táto vo�ba má na prvý poh�ad rovnako estetický ú�inok. Ovplyv�uje však aj funk�nos� – 
ak je aktivovaná, nemožno údaje v databáze meni� inak ako pomocou dialógu 
Databáza/Editova�. Ak nie je aktivovaná (ozna�ujú sa jednotlivé bunky, nie riadky), 
možno pomocou kliknutia myši do ozna�enej bunky (alebo stla�ením klávesy F2) 
dosiahnu� možnosti prepísa� údaj priamo v bunke (bez nutnosti otvára� edita�ný dialóg). 

� Databázové okná otvára� v edita�nom režime

Aktivácia vo�by spôsobí, že údaje v databáze bude možné prepisova� priamo 
v databázovej mriežke, bez otváraní edita�ného dialógu. Pre prepísané údaje nie je 
potrebné ani klika� myšou do ozna�enej bunky alebo stla�i� klávesu F2. Editácia údajov 
je teda najjednoduchšia, hrozí však náhodné prepísanie.

� Zobrazova� dialóg s možnos�ami v databázových oknách

Vo�ba má význam v databázy vozidiel a nehnute�ností. Ak nie je aktivovaná, otvorí sa po 
stla�ení klávesy ENTER dialóg pre editáciu aktuálneho vozidla (nehnute�ností). Ak je 
aktivovaná, otvorí sa po stla�ení klávesy ENTER dialóg s možnos�ou výberu viacerých 
�inností (editácia, presun vozidla k inému da�ovníkovi…).

� Povoli� viacnásobný výber v databázach.

Aktivácia vo�by zárove� spôsobí prepnutie do módu, kedy sa zvýraz�uje celý riadok. 
Dovolí vo všetkých kartotékach ozna�i� viac záznamov (myšou pri sú�asne stla�enej 
klávese CTRL alebo SHIFT) a pracova� tak naraz s viacerými položkami. (Zmaza�, 
presunú� ku klientovi, Odosla� ap.) 

Nástroje - Vo�by

Správa a zálohovanie databáz...



Nástroje, ktoré sú sú�as�ou tejto sekcie slúžia, ako už názov napovedá, pre správu a 
zálohovanie databáz. K použitiu týchto nástrojov je nutné, aby program v danej chvíli 
nepracoval s databázami. K tomu slúži tla�idlo ”Uzatvori� okna databáz”.

Správa databáz

Záloha databáz – vytvorí zálohu sú�asných databáz. Táto záloha vytvorí súbor vo formáte 
archívu ZIP vo vybranej ceste a pod zvoleným názvom.

Obnova databáz – obnoví databázy zo súboru vo formáte ZIP, ktorý bol vytvorený 
nástrojom ”Záloha databáz”.

Reindexácia databáz – Spustí nástroj pre opravu tabuliek Paradox. Opraví a reindexuje 
databázy.

Automatické zálohovanie databáz

Automatické zálohovanie databázy znamená, že v užívate�om špecifikovanom adresári 
vznikne archív ZIP so zálohou sú�asného stavu všetkých databáz, ku ktorému sa neskôr  
pri prípadných problémoch môžete vráti�.

Automaticky zálohova� databázy – zapne sa automatické zálohovanie databáz, ktoré bude 
zálohy uskuto��ova� pod�a �alej nastavených parametrov.

Vynútená záloha databáz – uskuto�ní okamžitú zálohu databáz.

Adresár pre súbory záloh – tu si užívate� nastavuje adresár, do ktorého chce, aby sa 
zálohovali databázy. V tomto adresári teda vznikne pri spustení zálohovania databáz 
(automatické �i vynútené) archív typu ZIP s týmito databázami.



Povoli� zrušenie súborov automatickej zálohy starších ako… - automaticky sa budú maza� 
zálohy databáz, ktoré sú starší ako užívate�om špecifikovaná doba.

Zálohu automaticky vytvori�… - tu sa nastavuje, ako �asto sa bude vytvára� automatické 
zálohovanie databáz.

V adresári záloh ponecha� maximálne… - tu sa nastavuje maximálny po�et záloh, ktoré 
sa budú zachováva� v po�íta�i.

Obnova databáz z poslednej automatickej zálohy – vytvorí sa obnova databáz z poslednej 
uloženej zálohy.

Obnova databáz z vybranej automatickej zálohy – program ponúkne v dialógovom okne 
všetky uložené zálohy. Z týchto si užívate� vyberie požadovanú a obnovenie databáz sa 
potom už uskuto�ní automaticky.

Uzatvori� okná databáz – tento nástroj uzatvorí všetky okná databáz. Je to nutné pre 
využívanie nástrojov pre zálohovanie a obnovu databáz.

Nástroje - Vo�by

�íselníky...

Databáza �íselníkov ja �iasto�ne naplnená už od výrobcu programu. Vä�šinu hodnôt je 
ale možné upravova�, údaje je možné do �íselníkov pridáva� a je ich možné aj odstráni�.

Správu možno uskuto�ni� na záložke ”
íselníky” (ponuka Nástroje vo�ba �íselníky)



Jednotlivé �íselníky sa volia v zozname v hornej �asti. V spodnom zozname sa v 
štandardnom databázovom okne zobrazuje obsah �íselníku. Ten je možné radi� pod�a 
jednotlivých st�pcov klepnutím na ich záhlavie. Šírky st�pcov je možné meni� �ahaním 
predelu ich záhlavia. Každý riadok je možné zmaza�, presunú� o pozíciu vyššie �i nižšie, 
na koniec �i na za�iatok zoznamu.

Hodnoty sa upravujú priamo v riadkoch zoznamu. Klepnutím myši do textu sa aktivuje 
edita�ný režim. Zmena hodnoty sa potvrdí stla�ením ENTER, stla�ením ESC je možné 
vráti� sa k pôvodnej hodnote. Klávesom TAB je možné prejs� k editácii �alšieho st�pca.

Niektoré riadky nie je možné upravova�. S ich prednastavenými hodnotami po�íta 
program v niektorých formulároch. Takéto riadky sú v �íselníkoch zobrazené šedou farbou.


íselníky sa vyvolávajú klávesom F8.

Nástroje - Vo�by

Externé nástroje...

Oprava databáz – Táto aplikácia slúži k oprave poškodených databáz programu TaxEdit. 
Po spustení nástroje sa uskuto�ní rekonštrukcia poškodených tabuliek a vypíše sa 
zoznam nájdených a opravených chyb.



Zálohovanie dát – Tato aplikácia slúži k zálohovaniu všetkých alebo vybraných databáz 
programu TaxEdit, �alej súborov s uloženými da�ovými priznaniami, dokumentmi �i 
tabu�kami vytvorenými v programe TaxEdit. Pre zálohovanie dát však odporú�ame použi� 
funkciu Export/Import alebo Export všetkých dát do zálohy.

Notepad – Spustí sa program Poznámkový blok, ktorý je sú�as�ou opera�ného systému 
Windows.

Export/Import – Tato aplikácia slúži k exportu/importu vybraných dát z/do programu 
TaxEdit. Pomocou nej možno �ahko vybra� a prenies� informácie vo formátu ZIP alebo 
TXT z/do databáz programu TaxEdit. 

Export všetkých dát do zálohy – Táto aplikácia uskuto�ní export všetkých dát z programu 
TaxEdit do zálohového archívu.

Import dát zo zálohy exportu – Táto aplikácia slúži k importu všetkých dát z exportu 
programu TaxEdit.

Pre�íslovanie telefónov - Táto aplikácia slúži k pre�íslovaniu telefónnych kontaktov 
v databázach TaxEditu alebo k zisteniu nového tvaru jedného zadaného �ísla.

Nástroje - Vo�by

Šablóna

Záložka Šablóna zhromaž�uje ovládacie prvky k nastaveniu farieb formulára, kalibráciu 
tla�iarne pre ur�itú šablónu, správu sledova�ov a informácii o licencii šablóny.



Licencia

V prvej �asti záložky Šablóna sú zobrazené informácie o licencii šablóny aktívneho 
dokumentu. Údaj Po�et licencií udáva šírku licencie pod�a zakúpenej verzie. Môže 
nadobúda� hodnôt Demoverzie, Neobmedzené a �alej �ubovo�né celé kladné �íslo 
(v praxi sa vyskytujú len licencie � vo verzii Simple a licencií 5 v špeciálnych verziách).

Licencia šablóny je ur�ená pri aktivácii TaxEditu a nie je už vlastnos�ou vlastnej šablóny, 
nie je teda možné prenesením príslušného súboru SHD z po�íta�a s plnou verziou 
napríklad na po�íta� TaxEditom aktivovaným vo verzii Simple licenciu rozšíri�.

Nie je tiež nutné v prípade napríklad rozšírenie Vašej licencie TaxEditu inštalova� program 
znovu, ale posta�í prostá Reaktivácia programu z ponuky Pomoc/O programe...


íslo udáva po�et subjektov, ktorým je možné vytla�i� da�ové priznanie, prípadne iný 
licencovaný formulár.

Pri každom pokuse o tla� formulára s inou licenciou ako Demoverzia �i Neobmedzené sa 
totiž z vyplneného dokumentu zistia takzvané K�ú�ové údaje (naj�astejšie ide o DI
, 
prípadne rodné �íslo). Tieto k�ú�ové údaje sa porovnajú s hodnotami už uložených údajov 
v internej databáze aplikácie. Pokia� je subjekt so zhodnými údajmi už v databáze 
uložený, prebehne tla� formulára bez akýchko�vek obmedzení a �alších otázok. 

Pokia� ide o subjekt nový, vyzve program užívate�a k potvrdeniu tla�e, k zaradeniu tohto 
nového subjektu a tým k vy�erpaniu jednej licencie. 

Po�et záznamov v databáze je obmedzený po�tom licencií , po ich vy�erpaní je možné 
tla�i� iba priznanie už zaregistrovaných da�ových subjektov (ponuka 
Nástroje/Registrovaní užívatelia), prípadne tla�i� formuláre ako Demoverzia. 



Pri tla�i šablón s licenciou Demoverzia �i Neobmedzené nemá samozrejme kontrola 
k�ú�ových údajov žiadny zmysel – Demoverzia tla�í vždy v režime znehodnotenia stránky 
(pretla�ou nápisu cez formulár), pri licencií Neobmedzené nemá zmysel subjekty po�íta�, 
pretože užívate� šablóny s touto licenciou nemá po�et výtla�kov obmedzený.

Nastavení farieb

Toto okno slúži pre prispôsobenie vzh�adu jednotlivých šablón aplikácie TAXEDIT - Priznanie 
k dani potrebám a prianiam jednotlivých užívate�ov.

V skupine Nastavenie farieb je možné výberom zo zoznamu meni� farby jednotlivých 
typov komponent formulára pre každú šablónu priznania k dani zvláš�.

V ponuke Položka vo farebnej palete sa objavia všetky farby vo formulári použité.

Po zvolení farby z palety sa v �alšom riadku nastaví text popisujúci použitie tejto farby.  
Použitie farby môže nadobúda� hodnôt:

Aktívny prvok - teda prvok, na ktorý možno prejs� a ktorý možno vyplni� - štandardne 
�ierna farba;

Neaktívny prvok - prvok, ktorého vyplnenie je z nejakého dôvodu zakázané - štandardne 
šedá farba;

Vybraný prvok – farba, ktorou je zvýraznená vybraná hodnota, napríklad pre kopírovanie 
alebo pre prepísanie;

Spracovávaný prvok – aktívny prvok, na ktorom stojí kurzor, ktorý je práve menený 
(Vybraný a spracovávaný prvok je vo vä�šine prípadov totožný);

Pozadie formulára - možno nastavi� iba na farby zo základnej farebnej palety, ktorá je 
ur�ená nastavením po�tu farieb v systéme Windows. Napriek tomu je v šablóne priznania 
farba nastavená �o najpodobnejšie tla�enému originálu. Samozrejme, ak použijete 
rozlíšenie VGA - teda iba �6 farieb, nemôže by� zobrazenie na obrazovke príliš dokonalé 
a je teda �asto lepšie farbu pozadia zmeni�.

Tla�idlom Definuj farbu je možné farbu zvolenú vo farebnej palete zmeni� pod�a želania 
užívate�a. Zobrazí sa ponukové okno s aktuálnou paletou systému Windows. Výberom 
z ponuky bude farba vybraná v palete formulára zmenená. Ponukové okno farieb 
Windows obsahuje taktiež tla�idlo ”Definova� vlastné farby >>” po jeho stla�ení sa rozbalí 
okno s ponukou farebného spektra. Pomocou myši a výberu zo spektra, alebo zadaním 
�íselných hodnôt pre jednotlivé farebné zložky, možno týmto štandardným nástrojom 
systému Windows namieša� �ubovo�ný odtie�, ktorý Váš po�íta� a o�i znesú, aj nad 
rámec systémovej palety.

Novo vzniknutá farba je potom v palete umiestená do sekcie Užívate�ské farby, odkia� je 
ju možné zvoli� pre použitie v šablóne formulára TaxEditu.

Tla�idlo Pôvodné farby poslúži k napraveniu prehmatov alebo neúspešných pokusov 
s výberom farieb a vráti farebné nastavenie šablóny na pôvodné hodnoty ur�ené 
výrobcom.

Kalibrácia tla�iarne

Funkcia Kalibrácia tla�iarne Vám dovolí �ahko a rýchlo zisti� hodnoty okrajov stránky, pri 
ktorých Vami používaná tla�iare� vytla�í priznanie ve�kostne a pozi�ne zhodné 
s originálnym formulárom vydaným ministerstvom financií. Každá tla�iare� (každý typ) má 
až na výnimky ur�itú oblas� papiera, ktorú už nedokáže potla�i�. Obraz stránky, ktorý na 
�u systém Windows zašle, je preto zmenšený a umiestený do oblasti, ktorú tla�iare� 
potla�i� vie. Pretože nepotla�ite�ná oblas� je na okraji papiera v milimetroch, nie je rozdiel 



vo ve�kosti pri zbežnom poh�adu príliš patrný. Problém nastane pri tla�i hodnôt z priznania 
do predtla�eného formulára, kedy záleží naozaj na každom milimetre.

V dialógovom okne Kalibrácie tla�iarne môžete nastavi� ve�kos� �avého, pravého, horného 
a dolného okraja. POZOR! Zatia� �o hodnoty zapísané do polí V�avo a Hore tla�ený 
formulár posúvajú (kladné hodnoty doprava �i dole, záporné hodnoty do�ava �i nahor), 
hodnoty zapísané do polí Vpravo a Dole menia ve�kos� formulára (kladné hodnoty ho 
skracujú a zužujú, záporné hodnoty  predlžujú a rozširujú). 

Ak napríklad má formulár po vytla�ení správnou ve�kos�, ale je posunutý príliš doprava, 
zapíšte do po�a V�avo záporné �íslo (napríklad –50). Pokia� je pozícia formulára na 
stránke správna, ale Vaša tla�iare� nie je schopná vytla�i� spodný riadok (koniec stránky 
sa nachádza mimo tla�enú oblas�), skúste zapísa� kladné �íslo (napríklad 50) do pole  
Dole.  Pokia� nie je správna pozícia formulára ani jeho ve�kos�, budete musie� zada� 
vhodné �íslo do všetkých štyroch polí. 

Tla�idlo automatická kalibrácia sa pokúsi zisti� všetky nutné �ísla automaticky od 
ovláda�a tla�iarne. Je však overené, že niektoré ovláda�e tla�iarní klamú. Napriek tomu 
sa program pokúsi skalibrova� formulár automaticky, ak stla�íte príslušné tla�idlo. 

TaxEdit sa najskôr spýta, pre ktorú tla�iare� chcete automatickú kalibráciu skúsi�. Spustí 
sa skúšobný výtla�ok všetkých strán (samozrejme nie na tla�iare� ale iba virtuálne) a 
vypo�ítajú sa minimálne hodnoty kalibrácie, ktoré zaru�ia, že sa dokument na tla�iare� 
ešte vmestí celý a pritom bude iba �o najmenej zmenšený.

Pre overenie správnosti zadaných hodnôt využite tla�idlo Vytla�i� skúšobnú stránku.  Po 
nájdený zodpovedajúcich hodnôt stla�ením tla�idla OK uložíte nastavenie, ktoré sa 
použije pre všetky nasledujúce tla�e rovnakého typu formulára. Pokia� si ale z da�ového 
úradu donesiete nové tla�ivá, na ktorých je okraj stránky odlišný, budete musie� okraje 
prekalibrova�.

Obnovi� pôvodné hodnoty sledova�ov

Pokia� ste si nastavili v dokumente príliš mnoho sledova�ov (polia na paneli hodnôt, tak 
ako je popísané v ponuke Zobrazi�/Panel hodnôt) a nechcete ich ruši� postupne vo�bou 
Zruši� sledova� z kontextovej ponuky prístupnej po stla�ení pravého tla�idla myši na 
každom sledova�i, môžete ich všetky naraz zruši� stla�ením tla�idla ”Obnovi� pôvodné 
hodnoty sledova�ov”. Formulár sa vráti k pôvodnému nastaveniu, teda na paneli hodnôt 
zostanú sledované iba najdôležitejšie prvky aktívneho formulára.

Inštalované šablóny

Tla�idlo volá funkciu popísanú v nasledujúcej kapitole.



Nástroje – Vo�by

Prehliadanie logových záznamov

Zobrazí zoznam udalostí, ktoré nastali po�as doby prevádzky programu TaxEdit 
(spustenie, ukon�enie, chyby…)

Nástroje

Popisova�e...

Ak vytvárate nové priznanie, TaxEdit do neho automaticky na�íta základné údaje o 
da�ovníkovi z databázy. Do niektorých polí v priznaní sa vypl�ujú údaje, ktoré sú 
v skuto�nosti kombináciou nieko�kých položiek z databázy (napríklad meno môže by� 
v niektorých priznaniach kombináciou databázových položiek meno, priezvisko, titul). To, 
v akom poradí sa položky skombinujú – teda �i v priznaní bude v uvedenom prípade 
najskôr titul, potom meno a nakoniec priezvisko, alebo naopak – môžete ovplyvni� 
užívate�ským nastavením popisova�ov.  

Príklad – zmena nastavenia popisova�a Sídlo/bydlisko tak, aby sa do priznania prenieslo 
sídlo v poradí mesto PS�, ulice �íslo popisné:

�. Otvorte ponuku Nástroje/Popisova�e, vyberte popisova� Sídlo/bydlisko, zatrhnite vo�bu 
Užívate�ský

2. Odtrhnite vo�bu ”Kombinova� �íslo popisné a �íslo orienta�né”

3. Odtrhnite st�pec ”�íslo”, zatrhnite st�pec ”�P”

4. Presu�te zatrhnuté položky (myšou alebo pomocou tla�idiel ”Hore”, ”Dole”) tak, aby boli 
pod sebou v poradí Obec, PS
, Ulica, 
P 

5. Kliknite na položku PS� a do druhého z polí pre odde�ova� zadajte �iarku, kliknite na ”
Priradi�”

6. V náh�ade skontrolujte výsledok 



Nástroje

Zostavy...

(Na konci manuálu nájdete podrobnejší popis práce so zostavami)

Táto vo�ba slúži dvom odlišným ú�elom: 

�) Definíciu zostáv z databáz pre tla�

2) Definíciu triedenia pri zobrazení databáz da�ovníkov a ich dokumentov – pod�a zvolenej 
zostavy sa mení strom  v �avom databázovom st�pci (vidite�nom pri zatrhnutí vo�by 
Zobrazi�/Poh�ad typu  ”Prieskumník”).

Zostavy sú roztriedené tematicky pod�a skupín, aby bolo preh�adnejšie ich ur�enie a 
funkcia. 

Prednastavené skupiny zostáv sú tieto:

Zostavy da�ovníkov (najnižšou úrov�ou je zoznam da�ovníkov roztriedený pod�a 
najrôznejších kritérií) 

•••• Da�ovníci pod�a DÚ – triedi da�ovníkov pod�a jednotlivých da�ových úradov. 
V zostave pre tla� sa zobrazuje ved�a da�ovníkov taktiež ich bydlisko/sídlo.

•••• Da�ovníci pod�a skupín – triedi da�ovníkov pod�a skupín. V zostave pre tla� sa �alej 
zobrazí: skupina, da�ovník, sídlo/bydlisko.

•••• Da�ovníci pod�a roku a da�ovej povinnosti – triedi da�ovníkov pod�a roku a da�ovej 
povinnosti. V zostave pre tla� sa zobrazuje: da�ovník, rok, druh dane, da�, doplatok, 
záloha, perióda.

•••• Da�ovníci pod�a roku a druhu dokumentov – triedi da�ovníkov pod�a roku a druhu 
dokumentov. V zostave pre tla� sa zobrazuje: rok, druh, da�ovník, formulár, verzia, 
da�, meno dokumentu, periodicita, platba, spis/�íslo jednacie, záloha.

•••• Da�ovníci s preplatkom pod�a rokov – vytriedi zoznam da�ovníkov pod�a roku a 
následne pod�a da�ovníka a druhu dane. V zostave pre tla� sa zobrazuje: rok, 
da�ovník, druh dane, preplatok, formulár, verzia, súbor.

•••• Da�ovníci s nedoplatkom pod�a rokov – triedi zoznam da�ovníkov pod�a roku a 
následne pod�a da�ovníka a druhu dane. V zostave pre tla� sa zobrazuje to isté, iba 
namiesto preplatku je doplatok.

•••• Da�ovníci s minimálnou zálohou – vytriedi zoznam da�ovníkov pod�a druhu dane a 
vyberie tých da�ovníkov, ktorí majú minimálnu zálohu 

•••• Da�ovníci DPPO, založení v priebehu roku 2002 – vytriedi zoznam da�ovníkov na 
tých, ktorí boli založení v priebehu roku 2002.

•••• Da�ovníci pod�a druhu plnej moc – triedi da�ovníkov pod�a druhu plnej moci. 
V zostave pre tla� sa zobrazuje k druhu plnej moci aj dátum jej vytvorenia.

•••• Da�ovníci pod�a dokumentov k vybaveniu – triedi da�ovníkov pod�a dokumentov, 
ktoré sa majú vybavi� v najbližších 5 d�och. V zostave pre tla� sa �alej zobrazí dátum 
vybavenia dokumentu. 

Zostavy záloh (najnižšia úrove� je zoznam da�ovníkov, ktorým vynikla zálohová 
povinnos�, niektorých zostavách je možné aktiva�ným tla�idlom obmedzi� zoznam 



dokumentov len na tie, z ktorých zálohy plynú). 

•••• Zálohy pod�a periódy – triedi zálohy pod�a periodicity. V zostave pre tla� sa zobrazuje: 
perióda, da�ovník, druh dane, výška dane, výška zálohy, rok vzniku.

•••• Zálohy pod�a periódy a druhu dane – triedi zálohy najskôr pod�a periódy a �alej 
pod�a druhu dane. V zostave pre tla� sa zobrazuje: perióda, druh dane, da�ovník, 
výška dane, výška zálohy, rok vzniku.

•••• Zálohy pod�a roku, periódy a druhu dane – triedi zálohy najskôr pod�a roku a �alej 
pod�a periódy a druhu dane. V zostave pre tla� sa zobrazuje: rok, perióda, druh dane, 
da�ovník, da�, záloha.

•••• Zálohy pod�a da�ovníkov, periódy a druhu dane – triedi zálohy pod�a da�ovníka, 
periódy a následne pod�a druhu dane. V zostave pre tla� sa zobrazuje: da�ovník, 
perióda, druh dane, da�, záloha, rok.

•••• Zálohy pod�a da�ovníkov, roku, periódy a druhu dane – triedi zálohy pod�a 
da�ovníka, roku, periódy a druhu dane. V zostave pre tla� sa zobrazuje: da�ovník, rok, 
perióda, druh dane, da�, záloha. 

Zostavy nehnute�ností (najnižšia úrove� je zoznam da�ovníkov, ktorí vlastnia 
nehnute�nosti a vznikla u nich da�ová povinnos� k nehnute�nosti) 

•••• Nehnute�nosti pod�a KÚ – triedi nehnute�nosti pod�a da�ovníkov a �alej pod�a 
katastrálnych území. V zostave pre tla� sa zobrazuje: da�ovník, katastrálne územie, 
da�ový úrad, obec, popis nehnute�nosti, cena, parcela, druh nehnute�ností, výmera.

•••• Nehnute�nosti pod�a DÚ - triedi nehnute�nosti pod�a da�ovníkov a �alej pod�a 
da�ových úradov. V zostave pre tla� sa zobrazuje: da�ovník, finan�ný úrad, katastrálne 
územie, obec, popis nehnute�nosti, cena, parcela, druh nehnute�nosti, výmera.

•••• Nehnute�nosti pod�a da�ovníkov a KÚ – najskôr triedi nehnute�nosti pod�a 
da�ovníkov a �alej pod�a KÚ. V zostave pre tla� sa zobrazuje: da�ovník, katastrálne 
územie, da�ový úrad, obec, popis nehnute�nosti, cena, parcela, druh nehnute�nosti, 
výmera.

•••• Nehnute�nosti pod�a da�ovníkov, DÚ a KÚ – triedi tak ako predchádzajúca zostava, 
ibaže triedenie pod�a KÚ predchádza triedeniu nehnute�ností pod�a da�ovníka a DÚ. 

Zostavy vozidla (obsahuje zostavy vozidiel triedených pod�a da�ovníka alebo 
jednotlivých typov vozidiel)

•••• Vozidlá pod�a da�ovníkov - triedi pod�a da�ovníkov a �alej pod�a druhu vozidiel. 
V zostave pre tla� sa zobrazuje: da�ovník, druh vozidla, ŠPZ, hmotnos�, obsah, popis 
vozidla.

•••• Vozidlá pod�a jednotlivých typov – tak ako predchádzajúca zostava, avšak s tým 
rozdielom, že sa triedi najskôr pod�a druhu vozidla, potom pod�a da�ovníkov.

Zostavy užívatelia (najnižšou úrov�ou je zoznam da�ovníkov, ktorí patria pod 
konkrétneho užívate�a)

•••• Užívatelia a ich da�ovníci – triedi da�ovníkov pod�a užívate�ov. V zostave pre tla� sa 
zobrazuje: užívate�, da�ovník.

Zostavy bankové ú�ty (zostava da�ovníkov a bankových ú�tov)

•••• Bankové ú�ty pod�a da�ovníkov – triedi bankové ú�ty pod�a da�ovníkov. V zostave 
pre tla� sa zobrazuje: da�ovník, názov banky, registrovaná da�, pred�íslie, �íslo ú�tu, 



kód banky.

Zostavy registrácie (najnižšou úrov�ou je preh�ad registrácií pod�a druhu dane a 

alej �lenenie pod�a rôznych kritérií)

•••• Registrácia pod�a da�ovníkov a druhu – triedi registrácie pod�a da�ovníkov a druhu 
dane. V zostave pre tla� sa zobrazuje: da�ovník, druh dane, da�ový úrad, registrovaný 
od, registrovaný do.

Registrácia pod�a druhu registrovaných daní – triedi registrácie pod�a druhu 
registrovaných daní a �alej pod�a da�ovníka. V zostave pre tla� sa zobrazuje: druh dane, 
da�ovník, DÚ, od kedy, do kedy. 

Zostavy (obsahuje najrôznejšie zostavy databáz, ktoré sú v TaxEdite obsiahnuté)

•••• Zostava da�ovníkov – triedi da�ovníkov pod�a ich priezviska �i názvu firmy. V zostave 
pre tla� sa zobrazuje: firma, priezvisko, meno, sídlo/bydlisko, telefón, DI
, da�ový úrad.

•••• Zostava vozidla – triedi vozidlá pod�a ŠPZ a �alej pod�a druhu. V zostave pre tla� sa 
zobrazuje: ŠPZ, druh vozidla, oslobodenie, limity Euro, popis, obdobie, D � – �2, M � – 
�2, získané, predané, STK platná.

•••• Zostava dokumentov – triedi dokumenty pod�a druhu formulára. V zostave pre tla� sa 
zobrazuje: formulár, verzia, súbor, da�, záloha, periodicita.

•••• Zostava daní – zoznam da�ových povinností pod�a druhu dane a roku. V zostave pre 
tla� sa zobrazuje: druh dane, rok, da�, záloha, perióda, registrácia od, registrácia do.

•••• Zostava registrácií – triedi registrácie pod�a druhu dane a následne pod�a registrácie 
platná od. V zostave pre tla� sa zobrazuje: druh dane, registrácia od, registrácia do, 
perióda.

•••• Zostava ú�tov – triedi bankové ú�ty pod�a druhu dane a následne pod�a mena banky. 
V zostave pre tla� sa zobrazuje: druh dane, názov banky, pred�íslie, �íslo ú�tu, kód 
banky, špecifický symbol.

•••• Dokumenty da�ovníkov pod�a druhu dane – triedi dokumenty pod�a da�ovníka a 
následne pod�a roku a druhu. V zostave pre tla� sa zobrazuje: da�ovník, rok, druh, 
druh dane, da�, záloha, rok, formulár, verzia, da�, perióda, ID.

•••• Zostava nehnute�ností – triedi nehnute�nosti pod�a KÚ a druhu. V zostave pre tla� sa 
zobrazuje: kód KÚ, KÚ, druh, �. parcely, výmera, oslobodenie, právny vz�ah, cena, 
koeficient, získaná, predaná, popis, majite�.

Definíciou vlastnej zostavy možno dosiahnu� zmeny usporiadania položiek:

• v ponuke Nástroje vyberte položku Zostavy,

• vyberte ”vlastná”, vyberte databázy, ktoré sa majú použi� (spravidla Da�ovníci a 
Dokumenty),  kliknite na tla�idlo ”�alší”,

• vyberte st�pce databázy, ktoré budú použité pre triedenie (napríklad 
Dokumenty.Formulár a Dokumenty.Rok), kliknite na ”�alší”,

• pomocou tla�idla ”Vybrané” presu�te st�pce do okna ”Radi� pod�a st�pcov”, ozna�te ich 
(vo štvor�eku pred menom st�pca sa objaví zatržítko). Takto zatrhnuté položky 
znamenajú, že pod�a nich sa bude databáza triedi�, pokia� chcete zmeni� poradie 
triedenia, dosiahnete to presunom názvu položky smerom nahor �i dole. Kliknite na ”
�alší”,

• pomenujte zostavu v poli Názov (napríklad ”Moja zostava”) a uložte ju. �alej môžete 



zada� nadpis a upravi� záhlavie a zapätie, ktoré sa budú zobrazova� v zostave pre tla�. 
Teraz môžete kliknú� na tla�idlo ”Dokon�i�”,

• kliknite pravým tla�idlom myši na �avé databázové okno (so stromom) a 
z kontextového menu vyberte položku s názvom Vami vytvorenej zostavy a teraz 
môžete skontrolova� výsledok.

Nástroje

Inštalované šablóny

TaxEdit umož�uje automatizovanú aktualizáciu svojich komponent pomocou Internetu.

Po stla�ení tla�idla Inštalované šablóny sa program chví�u zaoberá preh�adávaním 
pevného disku hostite�ského po�íta�a, na ktorom vyh�adá všetky šablóny formulárov, 
súbory s odvodzovacími filtrami a �alšie komponenty, ktorých �asté zmeny v priebehu 
da�ovej sezóny bežne vyžadujú nieko�ko malých aktualizácií aplikácie.

Potom sa zobrazí dialógové okno Inštalované šablóny a filtre.

Zoznam v tomto okne obsahuje všetky vymenite�né moduly, ktoré je možné aktualizova� 
z Internetu. V každej komponente je okrem názvu vypísaná aj verzia, dátum a �as vzniku, 
meno súboru s komponentov a pri šablónach formulárov ešte platná licencia.

Tla�idlo Test aktuálnosti šablón funguje iba vtedy, ak je na hostite�skom po�íta�i 
k dispozícii pripojenie k sieti Internet. Pokia� je možné pripojenie na Interne, program po 
stla�ení tohto tla�idla vyh�adá server výrobcu programu taxedit.cz a porovná zoznam 
inštalovaných komponent so zoznamom aktualizovaných verzií na serveri.

Pre každú šablónu si môžete necha� zobrazi� jej detailnú históriu.

Pokia� je k dispozícii aspo� jedna aktuálnejšia komponenta, vypíše TaxEdit po�et, celkovú 
ve�kos� a odhad �asu, za ktorý budú novšie verzie nahrané a ponúkne ich stiahnutie.

Komponenty, ktoré môžu by� zo serveru aktualizované, sú v zoznamu zvýraznené 
podfarbením. Množinu takto k aktualizácii ozna�ených komponent je možné ru�ne zúži� 



zrušením podfarbení klepnutím myši na príslušný riadok.

Vlastná aktualizácia je spustená po stla�ení tla�idla Aktualizácia vybraných šablón 
z internetu. Toto tla�idlo môže by� zvolené aj priamo – fáza kontroly aktuálnosti šablón 
a filtrov je potom prevedená automaticky a ak je výsledok pozitívny, je okamžite 
prevedené stiahnutie aktuálnych verzií súborov.

Výsledok aktualizácie je na konci oznámený, priebeh s�ahovania sa zapisuje do súboru 
aktualddmmrr.log v adresári s TaxEditom.

Nástroje

Kalkula�ka... CTRL+SHIFT+K

Spustí aplikáciu kalkula�ky. V prípade, že v Globálnych možnostiach programu nie je 
zatrhnutá vo�ba ”Používa� vlastnú kalkula�ku”, spustí sa kalkula�ka, ktorý je sú�as�ou 
opera�ného systému.

Nástroje

Filtre... CTRL+F

Táto vo�ba otvorí dialógové okno so zoznamom dostupných predpisov k vytvoreniu 
odvodeného formulára. Medzi odvodené formuláre patrí napríklad dodato�né a opravné 
da�ové priznanie, prípadne bankové príkazy.



Obsah dialógu závisí od typu aktuálneho formulára a taktiež na jeho hodnotách – ak je 
napríklad výsledkom da�ového formulára preplatok dane, neponúkne sa bankový príkaz.

Filtre sú jednou zo základných funkcií, ktoré majú zjednoduši� a spríjemni� spracovanie 
da�ových priznaní a súvisiacich dokumentov. 

Nástroje

Export...

Pomocou tohto nástroje môžete exportova� vybrané dokumenty do rôznych formátov 
(napríklad cestná da� do elektronického formulára ministerstva financií pre ú�ely 
elektronického podávania, ktoré je zatia� možné iba v 
eskej republike, alebo napríklad 
dovo�uje exportova� výkazy do textového súboru k následnému na�ítaniu v inom 
programe – napr. MS Excel). 

Nástroje

Poznámky k priznaniu CTRL+K

Textový dokument vytvorený v TaxEdite pomocou funkcie Nový dokument sa po uložení 
vz�ahuje všeobecne k da�ovníkovi. Ob�as môže by� vhodné vytvori� poznámky priamo ku 
konkrétnemu dokumentu. Funkcia komentára slúži k vytvoreniu poznámky priamo ku 
konkrétnemu dokumentu. Po jej vyvolaní je v adresári nastavenom na karte Cesty založený 
nový textový súbor, ktorý sa otvorí vo zvolenom editore.

Poznámka je pod rovnakou klávesovou skratkou Ctrl + K dostupná aj pri zobrazenom okne 
databázy.

Z uvedeného vyplýva, že poznámku je možné vytvori� až po uložení dokumentu do 



databázy. Pokia� dokument nie je uložený a pokúsite sa vytvori� k nemu poznámku, TAXEDIT 
sa ohradí a požiada o uloženie dokumentu.

Nástroje

Zrušenie poznámky k priznaniu

Zruší poznámku, ktorá je naviazaná k danému dokumentu.

Nástroje

Vo�ný spôsob vypl�ovania

Pre riešenie núdzových situácií pri vypl�ovaní priznaní, predovšetkým tam, kde sa 
odborný názor užívate�a rozchádza s názormi výrobcu šablón, je ur�ený vo�ný režim 
vypl�ovania.

V tomto zvláštnom režime sú dostupné všetky polia všetkých formulárov úplne bez kontrol 
a obmedzení.

Zárove� to znamená, že mechanizmus šablón prestáva prepo�ítava� vz�ahy medzi 
prvkami, pretože sa nemôže spo�ahnú� na korektne zadané vstupné údaje.

Pred prechodom do vo�ného režimu vypl�ovania je zobrazené varovanie, pretože tento 
krok je nevratný.

Tip Vo�ný režim vypl�ovania používajte zásadne na kópii skôr vypracovaného dokumentu. Kópiu vytvoríte jednoducho 
použitím funkcie Uloži� ako z ponuky Súbor.

Nástroje

Previes� súbor na anonymný

Ak chcete vyplnené priznanie použi� napríklad v rámci školenia, pre demonštrovanie 
Vášho spôsobu vypl�ovania a podobne, môže by� žiaduce zachova� vyplnené hodnoty, 
avšak vymaza� dáta identifikujúce da�ovníka (meno, adresu, I
O…). Práve k tomu slúži 
vo�ba ”Previes� súbor na anonymný”.  

Nástroje

Zobraz plný �íselník... F8



Nástroje

Prida� sumárnu stranu CTRL+F8

V množstvách prípadov môže by� užito�né rozpísa� jednu položku vo formulári, ktorá sa  v 
skuto�nosti skladá z nieko�kých �astí. Napríklad v priznaniach k dani z príjmov  sa 
vypl�uje položka ”Celková hodnota darov”. Ak chcete v prílohe k priznaniu uvies�, o aké 
dary a v akej výške sa konkrétne jedná, môžete použi� sumárnu stranu:

• Nastavte sa vo formulári do tej bunky, ktorú chcete rozpísa� (kurzor musí by� vnútri 
bunky). 

• Vyberte v ponuke Nástroje/Prida� sumárnu stranu alebo stla�te Ctrl+F8

• Vypl�te pole rozpis k riadku

• Vypl�te prvý riadok

• ak chcete prejs� na �alší riadok, stla�te klávesu ”Šípka dole”

Polia, ku ktorým je už vytvorená sumárna strana, sú ozna�ené �erveným trojuholníkom 
v pravom hornom rohu.     

Ponuka Okno
Táto ponuka obsahuje funkcie slúžiace k manipulácii s oknami dokumentov (jednotlivých 
priznaní) v rámci okna aplikácie TAXEDIT.

Okno

Kaskáda

Zoradí okná na seba. Aktívne okno je na vrchu zoradených okien a je vidite�né celé, 
z ostatných okien sú vidite�né iba titulné riadky.

Okno

Dlaždice vertikálne a Dlaždice horizontálne

Zoradí okná ved�a seba alebo nad seba tak, aby sa neprekrývali.

Tieto funkcie sú praktické predovšetkým pi menšom po�te otvorených okien.

Okno

Usporiada� ikony

V prípade, že chcete udržova� súbežne otvorený vä�ší po�et okien da�ových priznaní, je 
vhodné vä�šinu z nich zmenši� do formy ikony. Tak zostanú stále prístupné na 
jednoduché poklepanie myšou a pritom nezaberajú priestor v okne aplikácie. Funkcie 
Usporiada� ikony zrovná minimalizované okná všetkých priznaní do dolného okraja okna 
programu TAXEDITu.



Okno

Zatvori� CTRL+F4

Uzatvorí aktívne okno (iba jediné).

Okno

Zatvori� všetko

Jednoducho zatvorí všetky otvorené aj minimalizované okná, vrátane okna s databázami.

Okno

Zoznam otvorených okien

Na konci ponuky je za vodorovným pruhom zoznam všetkých otvorených okien. Výberom 
z tohto zoznamu príslušné okno zaktívnite.

Ponuka Pomoc

Pomoc

Pomoc pre program TaxEdit F�

Vyvolá kontextovú pomoc.

Pomoc

Pokyny k formuláru CTRL+F�

Vyvolá pomoc, prislúchajúcu miestu v TAXEDITe, ktoré práve vypl�ujete. V niektorých 
prípadoch sú pokyny sú�as�ou formulára alebo nie sú k dispozícii vôbec, tieto budú 
postupne dopl�ované.

Pomoc

Právna úprava – Konzultant  (Iba �eská legislatíva) SHIFT+F�

Pokia� používate niektorý z kompatibilných právnych informa�ných systémov (knižnica 
právnych predpisov) pre prostredie Windows, zobrazí sa text predpisu, ktorý upravuje 
vyplnenie práve toho miesta v da�ovom priznaní, s ktorým práve pracujete.

Pomoc

Právna úprava - Konzultant pre Internet (Iba �eská legislatíva)     CTRL+SHIFT+F�

Pokia� nemáte inštalovanú knižnicu právnych predpisov, ale máte prístup na Internet, 
pokúsi sa TaxEdit o sprístupnenie online služby Konzultant pre Internet, na ktorej sú 
každý mesiac aktualizované texty všetkých dôležitých právnych predpisov.

Pomoc

O programe ...

Zobrazí informácie o výrobcovi a verzii programu.



V dialógu nájdete tiež informáciu o užívate�ovi, ktorý TaxEdit aktivoval (užívate�ské �íslo, 
aktiva�ný k�ú� a dátum aktivácie.)

Ak je TaxEdit spustený v režime Demoverzie, je v dialógovom okne prístupné aj tla�idlo 
Aktivova�. Toto tla�idlo sa zmení na Deaktivova� v prípade úspešnej aktivácie.

Aktivácia TaxEditu
TaxEdit  sa po inštalácii spúš�a v režime Demoverzie. Aby bolo možné využi� plnú 
funk�nos� aplikácie, je nutné nainštalovanú verziu Aktivova�, podobne ako pri iných 
komer�ných produktoch.

TaxEdit Trial – Skúšobná verzia

TaxEdit je novinou na slovenskom trhu, preto vám prinášame možnos� bezplatne si tento 
program vyskúša�. Doba bezplatného používania je viazaná na nepovinnú registráciu, bez 
ktorej sa bude TaxEdit správa� takto: 

Bez registrácie budete môc� po nainštalovaní neobmedzene pracova� s programom 
30 dní. Po tejto dobe bude každý tla�ový výstup znehodnotený hláškou ”TaxEdit – 
neregistrovaná skúšobná verzia”. 

Po uplynutí 60 dní od inštalácie sa bez registrácie program bude spúš�a� ako demoverzia. 
To znamená, že budete môc� editova� iba prvú stránku formulárov.

Ak sa kedyko�vek do 3�.�2.2004 zaregistrujete, nebude funk�nos� aplikácie obmedzená, 
napriek tomu, že od inštalácie ubehlo viac ako 60 dní.

�alšie výhody registrácie:

- získavate nárok na bezplatnú technickú podporu na telefónnom �ísle 09�5 / 74 44 33 
alebo e – mailom na adrese: hotline@taxedit.sk

- program nebude postupne obmedzovaný. Po registrácii získavate program s plnou 
funk�nos�ou do 3�.�2.2004.



- automaticky získate nárok na bezplatné zasielanie aktualiza�ných balí�kov (service 
pack).

- v prípade zakúpenia plnej verzie programu získavate výraznú z�avu.

Postup Aktivácie

Po prvom otvorení TaxEditu sa spustí Sprievodca aktiváciou. K dispozícii sú štyri spôsoby 
aktivácie:

- elektronická aktivácia pomocou Internetu je najpohodlnejšia a najrýchlejšia, dostupná 
nepretržite 24 hodín denne.

- aktivácia po telefóne v pracovnej dobe je ur�ená pre klientov, ktorí nemajú prístup 
k Internetu.

- aktiva�ný k�ú� si môžete vyžiada� aj pomocou elektronickej pošty *

* Aktivácia skúšobnej verzie el. poštou vyžaduje vyplnenie kontaktných informácií – v liste 



s identifikáciou Vášho po�íta�a  dopl�te prosím bežné kontaktné údaje – Vaše meno, prípadne meno 
spolo�nosti, adresu a kontaktný telefón, z ktorého budete naj�astejšie vola� technickú podporu. Ak 
nebudú informácie dostato�né, nebude možné zasla� aktiva�ný k�ú� pre skúšobnú verziu. 

- ru�nú aktiváciu možno uskuto�ni�, pokia� už máte Aktiva�ný k�ú� pre váš po�íta�.

V každom prípade je aktivácia viazaná na zadanie Aktiva�ného k�ú�a, ktorý je generovaný 
jedine�ne pre Vás pod�a verzie programu a konfigurácie po�íta�a, na ktorom budete 
TaxEdit spúš�a�. V súlade s licen�nými podmienkami je možné aktivova� TaxEdit na 
príslušnom po�te po�íta�ov, �alší pokus o aktiváciu nad rozsah licencie bude systémom 
odmietnutý.

Výberom ktorejko�vek metódy aktivácie Vám sprievodca  vygeneruje 20 miestny kód, 
ktorý bu� odošlete alebo telefonicky oznámite aktiva�nému pracovisku. Pod�a neho Vám 
bude oznámený alebo dodaný �5 miestny Aktiva�ný k�ú�, ktorý uvo�ní všetky funkcie 
aplikácie pod�a Vašej licencie.

Deaktivácia/Reaktivácia TaxEditu

TaxEdit dokáže priamo z prostredia programu zruši� svoju aktiváciu s tým, že na 
registra�nom serveri uvo�ní jednu licenciu. 

Táto funkcia sa taktiež používa pre jednoduchú zmenu aktivácie programu v prípade 
napríklad rozšírenia licencie.

Nie je teda nutné program preinštalova�, posta�í Reaktivácia a zo Simple I môže by�  
Complet III.

Deaktiva�ný sprievodca je podobný ako pri Aktivácii, iba neumož�uje ru�nú alebo 
emailovou deaktiváciu.

Deaktivova� TaxEdit cez Internet  je najpohodlnejšia a najrýchlejšia možnos�, dostupná 
nepretržite 24 hodín denne

Deaktivova� TaxEdit po telefónu je možné v pracovnej dobe, vo�ba je ur�ená pre 
klientov, ktorí nemajú prístup k Internetu.



Posledná vo�ba Aktivova� v inej verzii spustí bežného Sprievodcu aktiváciou so všetkými 
jeho možnos�ami. Slúži však iba pre Aktiváciu v inej verzii, deaktivova� ju teda nemožno.

Platobný kalendár

Platobný kalendár

Platobný kalendár zobrazuje platbu dane z príjmov fyzických a právnických osôb,  cestnú 
da� a da� z nehnute�ností.

Ponuka Kalendár:

Nový... vygeneruje sa nový kalendár z databázy pre naposledy zvolené obdobie.

Otvori�... otvorí sa skôr uložený kalendár

Uloži�... uloží práve otvorený kalendár do súboru.

Uloži� ako... umožní uloži� kalendár ako súbor kalendára, �i do textového súboru alebo do 
HTML súboru a to v aktuálne nastavenom druhu zobrazenia.

Nastavenie tla�iarne... otvorte dialóg s nastavením tla�iarne, zobrazenie v okne sa zmení 
pod�a uskuto�neného výberu.

Tla�... vytla�í sa kalendár.

Koniec... uzatvorí okno kalendára

Ponuka Hodnoty:

Možno tu editova� jednotlivé platby v kalendári. Bu� všetky hodnoty zaraz alebo iba pre 
jednotlivé dane. Zárove� sú tu dve vo�by:

Zobrazova� desatiny... pokia� je vo�ba zatrhnutá, tak sa v kalendári zobrazujú �ísla 
s presnos�ou na dve desatinné miesta. Inak sa zobrazujú hodnoty iba ako celé �ísla.

Zobrazova� približné hodnoty... pokia� je zatrhnutá táto možnos�, tak sa v cestnej dani 
zobrazujú pri jednotlivých zálohách �iastky, ktoré vypo�ítal program. Pretože však tieto 
�iastky môžu by� nesprávne, tak je táto poznámka uvedená na konci stránky a zárove� 
možno potla�i� výpis týchto hodnôt pomocou tejto vo�by. 
iastka môže by� nesprávna 
napríklad v prípade, kedy nie je vozidlo evidované po celý rok, ale iba �as� roku. Túto 
informáciu nemožno z tabu�ky platenia daní zisti�, takže sa predpokladá, že je vozidlo 



vedené celý rok.

Ponuka Obmedzenie:

Obdobie... tu možno nastavi� obdobie, pre ktoré má by� kalendár vidite�ný. Zárove� toto 
obdobie obmedzuje dobu, pre ktorú je generovaný nový kalendár. Pokia� si napríklad 
necháte vytvori� kalendár pre obdobie od  �.�.200�- 3�.�2.2003, tak zmenou obdobia 
mimo tento rozsah sa Vám bez nového vygenerovania kalendár nezobrazí.

Druh dane... Obmedzenie hodnôt pre jednotlivé druhy daní. Hodnoty možno vypína� 
úplne, �i obmedzova� pod�a dátumu.

Ovládacie prvky:

Predošlý/Nasledujúci ... slúži k listovaniu medzi stránkami, pokia� sa vygeneruje 
viacstránkový kalendár.

Lupa... Ur�uje percentuálne zobrazenie kalendára na obrazovke.

Zobrazenie... kalendár možno zobrazi� v dvoch podobách, bu� ako tabu�ku �i ako zoznam 
jednotlivých platieb.

Obdobie... zobrazí vo�bu z Ponuka Obmedzenie -> Obdobie 

Druh dane... zobrazí vo�bu z Ponuka Obmedzenie -> Druh dane

Koniec... uzatvorí okno kalendára.

Zobrazenie Tabu�ka:

Platby v jednotlivých d�och sú zobrazené v riadkoch tabu�ky. Pokia� sa v jednom st�pci 
stretnú dve platby zárove�, tak je táto skuto�nos� znázornená tak, že je �iastka 
vykreslená �ervenou tu�nou kurzívou.

V prípade cestnej dane, ak �iastka nie je platbou, je pri tejto �iastke zobrazený odkaz na 
poznámku na konci stránky (viz Ponuka Hodnota -> Zobrazova� približné hodnoty)

Pokia� je hodnota zobrazená šedou farbou, tak tým chce program nazna�i�, že v tomto 
období už malo by� s najvä�šou pravdepodobnos�ou podané �alšie priznanie, takže 
vypísané hodnoty patria k minulému roku.

Na poslednej strane sú zobrazené �ísla ú�tov, na ktoré sa majú jednotlivé dane plati� a 
údaje o poradcovi, ktoré sa získavajú z tabu�ky užívate�ov, pri�om je použitý popisova� 
Užívate� a telefón, mobil a e-mail.

Zobrazenie Zoznam:

Oproti tabu�ke sa v zozname nemôžu kry� jednotlivé hodnoty, pretože sú pre jednotlivé dni 
zobrazené platby jedna pod druhou, každá na svojom riadku. Šedo zobrazené �iastky 
majú rovnaký význam ako v zobrazení pre tabu�ku.


ísla ú�tov k jednotlivým daniam sú tu zobrazené priamo na každom riadku, v druhej 
polovici stránky.

Podobne ako v Tabu�ke sú na poslednej strane zobrazené informácie o poradcovi.

Poznámka: Nulové a záporné �iastky sa v kalendári nezobrazujú.

Obmedzenie pre jednotlivé druhy dane:

Zatržníky pri jednotlivých druhoch hovoria, �i sa má táto da� vôbec v kalendári 
zobrazova�. Pokia� ich odškrtnete, tak bude v poh�ade tabu�ky st�pec stále vidite�ný, ale 



nebudú v �om žiadne hodnoty. Nasledujúci výber položiek slúži k �asovému obmedzeniu 
zobrazenia.

Zobrazi� vždy... da� je zobrazená bez akýchko�vek �asových obmedzení

Zobrazi� od dátumu... da� bude zobrazená iba od dátumu v nasledujúcom st�pci.

Zobrazi� do dátumu... da� bude zobrazená iba do dátumu v nasledujúcom st�pci.

Nezobrazova� od dátumu až po nasledujúce priznanie... toto obmedzenie dovo�uje 
vynecha� �as� obdobia po�as platieb. Napríklad v prípade cestnej dane, ke� kon�íte 
s jedným vozidlom uprostred roka a od za�iatku roku nasledujúceho máte vozidlo nové, 
tak  polro�ný ”výpadok” možno z kalendára vynecha� v zobrazení práve cez toto 
obmedzenie.

Tla�idlo Editácia hodnôt pri jednotlivých druhoch na konci riadku vyvolajú dialóg Editácia 
hodnôt s obmedzením na daný druh dane.

Editácia hodnôt:

Do platobného kalendára možno pridáva� aj platby, ktoré nie sú v tabu�ke platenia daní 
uvedené. Za týmto ú�elom sú vo�by v Ponuka Hodnoty. Bu� možno editova� všetky druhy 
dane naraz alebo iba jeden druh dane v jednej chvíli. Pokia� sa edituje iba jeden druh 
dane, tak nemožno meni� položku ”K dani”, kde je vždy navolený iba ten druh dane, pre 
ktorý bol dialóg vyvolaný.

Pomocou tla�idla ”+” možno do zoznamu pridáva� akýko�vek údaj, pri�om v poli Zaplati� 
�iastku má by� vyplnené �íslo �i text. Pokia� je vyplnený text, tak je zobrazená pri 
potvrdení k uloženiu informa�ná správa, že nebolo zadané �íslo, ale program toto 
akceptuje a v kalendári namiesto �ísla vypíše text. Pomocou tla�idla ”-” sa odoberie práve 
aktívna hodnota zobrazená v dialógu. 

Jednotlivé záznamy možno prechádza� pomocou nasledujúcich tla�idiel, kde je ”pohyb” 
realizovaný v smere šípok na nich zobrazených. Pretože je navigácia cez tieto tla�idlá 
pomerne náro�ná, preto je pre u�ah�enie možnos� navigácie pomocou doh�adávania 
dátumu platby, kedy vyberiete jeden z dátumov, ktoré sú pre danú da� v kalendári 
uvedené a pomocou tla�idla Nájdi sa pohybujete cyklicky po všetkých platbách 
v navolenom dni.

Hodnoty v kalendári sú uvedené s nasledujúcimi atribútmi:

D�a... dátum, kedy sa má �iastka zobrazi� v kalendári

Zaplati� �iastku... výška �iastky, ktorá sa má v kalendári zobrazi�. Môže by� aj text, viz 
vyššie.

K dani... druh dane, ku ktorej sa �iastka viaže.

Druh �iastky... ur�uje, �i je �iastka Platbou/Doplatkom �i Zálohou. Tato hodnota je použitá 
napríklad v cestnej dani, kde sa Záloha berie ako približná �iastka (viz Ponuka Hodnoty – 
Zobrazova� približné hodnoty).

Už zaplatené... pokia� je zatrhnuté, tak sa �iastka v kalendári zobrazuje preškrtnutá.

Všetky editácie v dialógu je potrebné potvrdi� tla�idlom Ok, ktoré prenesie nové údaje do 
kalendára.

Pretože nové (jednotlivé) platby nemožno zapísa� do tabu�ky platenia daní (táto tabu�ka je 
vyp��aná údajmi o zhotovených priznaniach), takže je potrebné pre zachovanie takto 
dodaných údajov kalendár uloži� na disk, viz Ponuka Kalendár -> Uloži�.



Pri generovaní kalendára z tabu�ky platenia daní sú rozhodné údaje pre aký rok je 
priznanie zhotovené a ktorý de� bolo podané. Pokia� nie je údaj o dátume podania 
vyplnený, tak pri generovaní kalendára je zobrazený dialóg s informáciou o druhu dane 
�iastke a �alších údajoch z tabu�ky platenia daní a je nastavený predpokladaný dátum 
podania, ktorý môžete zmeni�. Vo�by v spodnej �asti hovoria o tom, �i sa má zadaná 
hodnota zapísa� priamo do databázy a �i chcete vždy používa� automatické hodnoty. 
Pokia� túto vo�bu zatrhnete, tak vás už program nebude viac ob�ažova� pýtaním sa na 
dátum podania. Odporú�ame však tieto dátumy vyplni� pod�a skuto�nosti a uloži� do 
tabu�ky platenia daní, pretože pokia� tak neurobíte, tak bude program vytvára� 
nezmyselný platobný kalendár. Pokia� necháte dátumy do databázy zapísa�, program sa 
nebude viac na túto hodnotu spytova�.

Zostavy
Tvorba vlastnej zostavy...

Vlastnú zostavu môžete tvori� bu� úpravou niektorej z existujúcich, �i vytvorením úplne 
novej zostavy. Zostavy dodávané výrobcom však nemožno prepisova�, je potrebné novú 
zostavu premenova�.

Pokia� chcete vytvára� zostavu z niektorej už existujúcej, tak ju vyberte v prvom okne 
sprievodcu a zatrhnite vo�bu ”Upravi�”, �o Vám umožní túto zostavu editova�. Po stla�ení 
tla�idla ”Nasledujúci” sa presuniete do výberu st�pcov, ktoré majú by� v dialógu zobrazené.

Poznámka: ak nie je vo�ba ”Upravi�” prístupná, tak z tejto zostavy nemožno vytvori� inú.

Pokia� chcete vytvára� zostavu úplne novú, tak v hornej �asti okna zvo�te ”Vlastný”, po 
tomto výbere sa okno zvä�ší a dá Vám na výber zo všetkých databáz, ktoré sa môžu 
v zostave zobrazi�. Zatrhnutím jednotlivých polí�ok dávate najavo, že chcete z tejto 
tabu�ky vybera� st�pce do zostavy.

Poznámka: Je skupina tabuliek, z ktorých možno vybra� iba jednu, �o sa prejaví tým, že 



po zatrhnutí jednej z nich sa ostatné stanú neprístupné.

Po stla�ení tla�idla ”�alší” sa dostaneme na výber jednotlivých st�pcov.

Výber st	pcov pre zobrazenie v zostave.

Vo výpise ”Dostupné st�pce” sú zobrazené všetky dostupné st�pce z Vami vybraných 
tabuliek. Jednotlivé st�pce sú ozna�ené menom tabu�ky a menom st�pca navzájom 
oddelených bodkou. Pokia� je pred menom st�pca zobrazený znak výkri�ník (”!”), tak sa 
nejedná o konkrétny st�pec v tabu�ke, ale o popisova�, viz Ponuka Nástroje Popisova�e.

Tento zoznam je kvôli preh�adnosti zoradený pod�a abecedy.

V výpise ”Vybrané st�pce” sú zobrazené jednotlivé st�pce, ktoré ste zvolili pre použitie 
v zostave. K týmto položkám sa vz�ahuje skupina volieb ”Vlastnosti st�pca” a ”Agregácia”.

V oboch výpisoch možno uskuto��ova� takzvaný multiselect – výber viac položiek zárove� 
– pomocou kláves CTRL a SHIFT. Tiež možno položky medzi výpismi pre�ahova� 
pomocou myši – drag&drop. Vo výpise vybraných st�pcoch možno zárove� položky medzi 
sebou presúva� – meni� poradie st�pcov – �o sa prejaví pri tla�i zostavy. Pod�a tohto 
rozmiestenia budú st�pce zobrazené v tabu�ke, pokia� pod�a nich nie je urobené radenie, 
viz ”Radenie a triedenie”.

Pre rýchlejší výber/odobratie st�pcov sú medzi výpismi pomocné tla�idla, ktorých význam 
je zrejmý z ich pomenovaní.

Vlastnosti st	pca:

Názov... názov st�pca, ktorý sa zobrazí pri tla�i zostavy

Použi� vlastný názov... pokia� nie je táto vo�ba zatrhnutá, tak sa v tla�i zobrazuje pôvodný 
názov st�pca. Zatrhnutím docielite zobrazenie textu z položky ”Názov”.

Šírka... �íselný údaj o šírke st�pca, aký sa použije pri tla�i. Šírka je uvedená v bodoch na 
obrazovke – pixloch.



Radi� zostupne... pokia� nie je táto vo�ba zatrhnutá, tak sa jednotlivé st�pce radia 
vzostupne (pod�a abecedy/ve�kosti), zatrhnutím docielite opa�né radenie.

Na novú stranu pri zmene... pri tla�i sa pri zmene hodnoty táto zmena za�ne tla�i� na 
nasledujúcej strane. Poznámka: táto vo�ba zatia� nefunguje.

Obmedzenie hodnôt st�pca... tu sa nastavujú aké hodnoty pre tento st�pec majú vstupova� 
do zostavy, viz Nastavenie obmedzenia pre st�pec.

Agregácia:

Ku každému st�pcu možno tiež zobrazi� jednotlivé agrega�né hodnoty, po rade sú�et, 
po�et hodnôt, priemer hodnôt, minimum �i maximum zo všetkých hodnôt.

Nastavenie obmedzenia pre st	pec:

V tomto dialógu sa nastavuje obmedzenie na hodnotu st�pca. Textový popis je zobrazený 
v poli ”Popis pravidla”; tento text tvorí vetu, ktorá popisuje, ako sa bude program 
k hodnotám v st�pci chova�.

Celé pravidlo je skupina Hodnôt a Spojok, ktoré sa vkladajú pre zmenu, pomocou tla�idiel 
na spodnom paneli.

Jednotlivé tla�idlá:

Hodnota... vloží do pravidla obmedzenie pre hodnotu. V dialógu sa do kolónky ”hodnota” 
zapíše požadovaný údaj a v kolónke ”Operácie” sa zvolí požadovaný druh operácie, ktorý 
sa má v závislosti na hodnote v tabu�ke a v polí�ku ”Hodnota” aplikova�.

Spojka... Po vložení hodnoty možno následne do pravidla vloži� aj spojku. Ta hovorí o 
vz�ahu medzi dvomi hodnotami, ako sa majú medzi sebou aplikova�. Bu� sa majú plati� 
dve susedné hodnoty zárove� �i aspo� jedna z nich. Pri vyhodnocovaní výrazu nie sú 
dané žiadne zátvorky a pravidlo sa vyhodnocuje postupne pod�a poradia zadania, nie 
pod�a obvyklých priorít spojok. Pravidlo nemožno ukon�i� spojkou.

Edit... toto tla�idlo vyvolá dialóg pre nastavenie obmedzenia hodnoty �i spojky pre práve 
vybraný riadok v ”Popise pravidla”. Toto možno docieli� tiež poklepaním na požadovanom 
riadku. V dialógu možno zmeni� dané obmedzenie.



Odstr... odstránenie aktuálne vybraného riadku pravidla. Možno odobera� iba od konca, 
podobne ako sa pridávajú nové hodnoty/spojky iba na koniec.

Vy�isti�... toto tla�idlo odoberie všetky obmedzenia st�pca; predtým je samozrejme 
zobrazený dotaz, �i sa táto operácia má skuto�ne urobi�..

Potvrdením zmien pomocou tla�idla Ok sa obmedzenie uloží k práve vybranému st�pcu. 
Pokia� uzatvoríte nastavenie obmedzení pre st�pec iným spôsobom ako cez tla�idlo Ok, 
tak sa Vami uskuto�nené zmeny k st�pcu neuložia.

Po dokon�ení výberu st�pcov k zobrazeniu v zostavách a nastaveniu poradia zobrazenia 
jednotlivých st�pcov možno pokra�ova� nasledujúcim krokom – pomocou tla�idla 
”Nasledujúci”.

Radenie a zoskupovanie.

Na tejto obrazovke sa volia st�pce, pod�a ktorých sa vo výslednej zostave má radi� a ktoré 
hodnoty sa majú dáva� do skupín.

Všetky st�pce vo výpise ”Radi� pod�a st�pcov” budú v danom poradí použité pre radenie. 
Pokia� niektorý zatrhnete, tak tým dávate najavo, že sa hodnoty tohto st�pca majú dáva� 
do skupín. Tieto st�pce sú vidie� v strom�eku, kde sa dá zostava tiež použi�.

Poradie st�pcov možno meni� iba v rámci st�pcov pre triedenie a pre zoskupovanie. St�pce 
pre zoskupovanie sa použijú tiež pre triedenie, ale majú vždy prednos� pred st�pcami iba 
pre triedenie.

Vzh�ad

Posledným krokom je názov a uloženie vytváranej zostavy a podrobnejšieho nastavenia 
pre tla� zostavy.

Na poslednej strane sú nasledujúce možnosti:

Zobrazova� tiež tabu�ky... tu sa zatrhuje, ktoré tabu�ky maj? by� zárove� s touto zostavou 
zobrazené. Na implementácii tejto vo�by sa pracuje.



Uloženie zostavy... v tejto �asti sa zadáva Názov zostavy, pod akým bude vystupova� 
v programe a Popis, ktorý zobrazuje textovú pomoc, �o daná zostava zobrazuje. Pokia� 
zvolíte názov zostavy zhodný so zostavou od výrobcu, ktoré nemožno prepisova�, tak je o 
tejto skuto�nosti zobrazené hlásenie a o�akáva sa, že svoju zostavu premenujete.

Nastavenie pre tla�:

Tu sa volí podrobné nastavenie pre tla�, ako je Rozloženie a Štýl, v akom bude zostava 
tla�ená.

Rozloženie... aký druh pre zobrazenie dát zostavy sa má použi�, je k výberu jeden zo 
štyroch rôznych rozložení.

Štýl... udáva, akým písmom a farbou má by� zostava tla�ená, opä� sú prednastavené tri 
štýly, a štvrtý je užívate�ský, kde možno meni� nastavenie �ubovo�ne pod�a Vášho priania, 
viz Úprava štýlu.

Náh�ad na zvolený štýl a rozvrstvenie možno docieli� stla�ením tla�idla ”Náh�ad” pod 
položkou ”Štýl”. Tu si môžete meni� rozvrstvenie a štýl pre zostavu na ukážkových dátach, 
kde priamo vidíte, ako bude vyzera� tla� na tla�iarni.

Pokia� potvrdíte zmeny stla�ením tla�idla Ok, tak sa Vami prevedené zmeny prenesú do 
Nastavenia pre tla�. Navolením štýlu ”Vlastný...” sa sprístupní tla�idlo ”Upravi�...”, kde sa 
dá meni� štýl zostavy ru�ne, pod�a Vášho priania, viz Úprava štýlu.

Novú tabu�ku za�a� na novej strane... pokia� je zobrazených viac tabuliek naraz (viz 
Zobrazova� tiež tabu�ky), tak táto vo�ba hovorí o tom, že sa má pri prechode na novú 
tabu�ku za�a� tla�i� na novej stránke. Opä� sa na implementácii pracuje.

Nadpis... je text nad zostavou, ktorý bude v danom štýle zobrazený na každej stránke pri 
tla�i zostavy.

Záhlavie/Zapätie... každá stránka má možnos� definova� jej záhlavie a zapätie. Toto sa dá 
vypnú� v definícii štýlu, viz Úprava štýlu. Upravi� text v Záhlaví/Zapätí možno pomocou 
tla�idiel ”Upravi�”; viz Úprava Záhlavia/Zapätia.

Po dokon�ení všetkých nastavení zostavu uložte a po potvrdení tla�idla dokon�i� zvo�te 
k zobrazeniu v programe, viz ponuka Zobrazi� -> Výber zostavy; prípadne po zvolení 



vytla�i�, viz vo�ba Databáza -> Tla� aktuálnej zostavy a Databáza -> Náh�ad aktuálnej 
zostavy.

Úprava Záhlavia/Zapätia:

Záhlavie a zapätie je rozdelené na tri �asti, na �avú stranu, naprostred a pravú stranu. Do 
každej z týchto �astí možno zapísa� �ubovo�ný text �i jeden zo špeciálnych textov, ktoré 
sa vkladajú do aktívneho po�a, kam práve píšete pomocou tla�idiel v �avom hornom rohu 
dialógu. 

Význam týchto tla�idiel je:

Dátum... vloží dátum, kedy sa bude tla�i�


as... vloží �as tla�e


íslo stránky... �íslo aktuálnej stránky tla�e

Po�et stránok... vloží celkový po�et stránok tla�e

Všetky zmeny, ktoré tu uskuto��ujete, sa okamžite zobrazujú v �asti ”Náh�ad”. 
Potvrdením Ok sa prevedené zmeny na�ítajú do zostavy.

Úprava štýlu:

Celá zostava je rozdelená do nieko�ko základných �astí, kde každá má svoj vlastný štýl, 
akým bude zobrazená pri tla�i. Tieto jednotlivé prvky možno vidie� v zozname ”Položky”.

Rozlišujú sa textové položky a �iary, kde každá má svoje špecifické vlastnosti a pod�a 
toho, aká položka je nastavená sa sprístup�ujú vo�by v pravej �asti dialógu.

Vlastnosti �iary:

Hrúbka... udáva po�et bodov (pixlov), aká má by� �iara široká.

Farba... je zafarbenie �iary

Štýl... je druh �iary, akým sa má vykresli�. 
iaram iného druhu ako plná �iara sa hrúbka 
automaticky nastavuje na jedna.

Zobrazova� �iaru... táto vo�ba hovorí o tom, �i má  by� �iara vidite�ná pri tla�i.

Písmo:

Písmo sa volí cez klasický výber písma vo Windows, kde sa volí typ, rez a �alšie atribúty 
písma.


