
Cenník Humanet
platný do 31.3.2023

Hlavné moduly

Mzdy a personálne údaje

Personálne údaje (bez miezd)

Spracovanie dochádzky

Schvaľovanie neprítomností

Podvojné účtovníctvo

Fakturácia

Doplnkové moduly

Mobilná aplikácia

Stravné lístky

Organizačné riadenie

Cestovné príkazy

Vzdelávanie

KPI

Výkonnostné odmeny

Mimoriadne odmeny

Hodnotenie zamestnancov

Sociálny fond

Sklad

Sklad

0,65 € / spracovaná mzda

0,30 € / aktívna rola

0,30 € / spracovaná rola

0,20 € / spracovaná rola

0,04 € / účtovná položka

0,20 € / doklad v module fakturácia

0,10 € / aktívna rola

0,20 € / aktívna rola

0,05 € / spracovaná rola

0,50 € / spracovaná rola

0,10 € / aktívna rola

0,20 € / hodnotiaci formulár

0,20 € / spracovaná rola

0,10 € / návrh odmeny

0,20 € / hodnotiaci formulár

0,10 € / spracovaná rola

0,04 € / skladová karta

0,02 € / skladový pohyb
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Spracovanou mzdou sa rozumie 
jeden zápis v tabuľke vypočítaných 
výplatných pások. Takýto zápis 
vzniká pre každého aktívneho 
zamestnanca bez ohľadu na typ 
pracovnoprávneho vzťahu (pracovný 
pomer, dohoda, štatutár...). Nový 
zápis vzniká samostatne v každom 
mesiaci spracovania miezd. Jedna 
osoba môže mať v systéme v jednom 
mesiaci evidovaných súčasne viacero 
pracovných pomerov. Pre takúto 
osobu sa za každý jej pracovný 
pomer alebo dohodu vytvára 
samostatný záznam, ktorý je 
samostatne spoplatnený. Uvedená 
cena je bez DPH.

*7 Rola, pre ktorú bol spustený výpočet 
nároku na stravné lístky. Pozn.: Rola 
je pracovnoprávny vzťah zamestnan-
ca. Zamestnanec v hlavnom 
pracovnom pomere so súčasnou 
dohodou o vykonaní práce 
predstavuje dve roly. Uvedená cena 
je bez DPH.

*8 Rola, u ktorej aspoň jeden cestovný 
príkaz postúpil do schvaľovacieho 
procesu. Pozn.: Rola je pracovno-
právny vzťah zamestnanca. 
Zamestnanec v hlavnom pracovnom 
pomere so súčasnou dohodou o 
vykonaní práce predstavuje dve roly. 
Uvedená cena je bez DPH.

*9 Hodnotiaci formulár je účtovaný iba 
v období, v ktorom bol vytvorený. 
Uvedená cena je bez DPH.

*11 Návrh odmeny je účtovaný iba v 
období, v ktorom bol vytvorený. 
Uvedená cena je bez DPH.

*12 Rola, na ktorej v module sociálny 
fond prebehne pohyb na 
individuálnom účte, a to bez 
ohľadu na typ pohybu (prídel, 
strava, výpomoc alebo ostatné). 
Pozn.: Zamestnanec v hlavnom 
pracovnom pomere so súčasnou 
dohodou o vykonaní práce 
predstavuje dve roly. Uvedená 
cena je bez DPH.

*13 Založenie novej skladovej karty. 
Maximálna cena za využívanie 
skladu (skladová karta aj skladový 
pohyb) je 49,00 € za mesiac. 
Uvedená cena je bez DPH.

*10 Rola, ktorá má v časti Pridelené 
�nančné prostriedky hodnotu 
Platné pre VO. Pozn.: Zamestnanec 
v hlavnom pracovnom pomere so 
súčasnou dohodou o vykonaní 
práce predstavuje dve roly. 
Uvedená cena je bez DPH.

*14 Maximálna cena za využívanie 
skladu (skladová karta aj skladový 
pohyb) je 49,00 € za mesiac. 
Uvedená cena je bez DPH.

*5 Účtovná položka je jeden zápis na 
úrovni účtovníctva. Napr. ak ste 
neplatca DPH a vystavíte niekomu 
faktúru, tak vám vznikne v evidencii 
pohľadávok jeden účtovný predpis, 
tzn. jedna účtovná položka. Ak ste 
platca DPH, potom musíte 
samostatne evidovať základ DPH a 
vlastnú sumu DPH. V tomto prípade 
vám vzniknú dva účtovné predpisy, 
tzn. dve účtovné položky. Podobne 
ako vystavené faktúry účtujete aj 
prijaté faktúry v evidencii záväzkov. 
Na rovnakom princípe fungujú 
všetky účtovné evidencie, teda 
pohľadávky, záväzky, pokladňa, 
banka, interné doklady. Pokiaľ 
položky konkrétneho dokladu 
podrobnejšie rozúčtujete z pohľadu 
organizačného alebo iného členenia, 
napríklad na strediská, zákazky, 
zdroje �nancovania a pod., potom 
vzniknú v systéme samostatné 
účtovné predpisy na každé takéto 
rozúčtovanie. Takéto rozúčtované 
účtovné predpisy sú samostatne 
spoplatňované. Skutočný počet 
účtovných predpisov, na základe 
ktorých je počítaná cena za 
Humanet, zistíte v časti Môj 
Humanet/Štatistiky. 
Uvedená cena je bez DPH.

*4 Rola, pre kt. bola v kalendárnom 
mesiaci vystavená aspoň jedna 
žiadanka. Pozn.: Rola je pracovno-
právny vzťah zamestnanca. 
Zamestnanec v hlavnom pracovnom 
pomere so súčasnou dohodou o 
vykonaní práce predstavuje dve roly. 
Uvedená cena je bez DPH.

*6 V module Fakturácia je možné okrem 
faktúr vystavovať aj iné druhy 
dokladov, ako napríklad objednávky, 
dodacie listy, predfaktúry, dobropisy 
atď. Každý takýto doklad je 
spoplatňovaný samostatne. Modul 
fakturácie nie je nutné na 
spracovanie účtovníctva používať. 
Pokiaľ má spoločnosť vlastný 
fakturačný systém, je postačujúce, ak 
vystavené faktúry zaevidujete iba do 
evidencie pohľadávok. 
Uvedená cena je bez DPH.

*2*
Aktívna rola je pracovnoprávny vzťah 
zamestnanca, ktorý aspoň jedným 
dňom spadá do účtovaného 
obdobia. Zamestnanec v hlavnom 
pracovnom pomere so súčasnou 
dohodou o vykonaní práce 
predstavuje dve roly. Uvedená cena 
je bez DPH.

*3 Rola, ktorá má v kalendárnom 
mesiaci v dochádzkovom kalendári 
minimálne jeden spracovaný 
dochádzkový záznam (pracovná 
zmena, prerušenie, príplatok). Pozn.: 
Rola je pracovnoprávny vzťah 
zamestnanca. Zamestnanec v 
hlavnom pracovnom pomere so 
súčasnou dohodou o vykonaní práce 
predstavuje dve roly. Uvedená cena 
je bez DPH.


