
Evidencia liehu  

Prvým januárom 2011 bol upravený predaj spotrebiteľského balenia liehu v daňovom 

voľnom obehu na daňovom území, ktorý hovorí o tom, že každý kto chce v rámci 

podnikateľskej činnosti predávať lieh, musí od 01.01.2011 mať: 

 povolenie na predaj liehu – povolenie na predaj liehu konečnému spotrebiteľovi,  

alebo 

 oprávnenie na distribúciu liehu – oprávnenie na distribúciu liehu inému 

distribútorovi; predajcovi, ktorý má povolenie na predaj a konečnému spotrebiteľovi.  

 
Na základe povolenia je predajcovi liehu pridelené SBL číslo povolenia na predaj liehu alebo 

SBL číslo oprávnenia na distribúciu liehu, ak ide o distribútora liehu.  

V závislosti od toho je potrebné nastaviť program tak, aby bolo možné získať prehľad 

a potrebné údaje týkajúce sa evidencie liehu vyžadujúce colným úradom. 

NASTAVENIE  PROGRAMU  NA  EVIDENCIU  LIEHU 

Prvým krokom nastavenia je cez menu - Firma - Údaje firmy - zadať SBL číslo, ktoré bolo 

podnikateľskej jednotke (užívateľovi programu) pridelené colným úradom              . V prípade, 

že sa jedná o distribútora liehu (má oprávnenie na distribúciu liehu), je potrebné označiť aj 

príznak „Distribútor“                .  Tento príznak sa zobrazí po zadaní SBL čísla (Obr.1). 

 

Obr. 1 



Následne je potrebné v adresári firiem - Firma – Adresár firiem - zadať SBL číslo každému 

odberateľovi a dodávateľovi liehu, ktorý by mal predložiť fotokópiu povolenia na predaj resp. 

oprávnenia na distribúciu podnikateľskej jednotke (Vám)                 . Ak má firma oprávnenie 

na distribúciu liehu, potom je potrebné označiť aj príznak „Distribútor“                .     (Obr. 2).       

 

 
Obr. 2 

 
Prostredníctvom výpisov z adresára firiem je možné vytlačiť zoznam predajcov liehu – Firma 

– Adresár firiem – pravé tlačidlo myši Výpisy alebo Ctrl + V  -  Zoznam obchodných partnerov 

SBL. V prípade, že dôjde k zmene údajov (napr. zoznam obchodných partnerov SBL sa 

rozšíri/doplní o ďalších odberateľov alebo dodávateľov), je povinnosť oznámiť každú takúto 

zmenu údajov a skutočností Colnému úradu. Na základe toho program ponúka možnosť 

v rámci Výpisov vygenerovanie takéhoto oznámenia – Oznámenie o zmene 

dodávateľov/odberateľov SBL.  

Keďže od 01.01.2011 sa stav liehu viaže na EAN čiarové kódy výrobku, v parametroch 

programu je potrebné nastaviť povolenie zadávania čiarového kódu EAN a objemových 

koeficientov. Cez menu -  Nastavenia – Parametre – záložka Sklad 1 a – časť Cenník – 

Používať čiarové kódy (EAN) a Používať objemové koeficienty - sa označí príznak.  

V prípade, že existujú rôzne výrobky s rovnakým EAN-om (napr. Metaxa, ktorá sa predáva 

buď ako fľaša spolu s kartónovým obalom alebo iba samostatná fľaša bez kartónového 

obalu, pričom oba výrobky majú rovnaký čiarový kód EAN), potom je potrebné 

v parametroch označiť príznak – Kontrolovať duplicitu EAN.  

V cenníku je potom potrebné zadať pre každú liehovú cenníkovú položku EAN kód             .                                

a objemový koeficient             (Obr. 3). To znamená, že ak na sklad prijímame vodku 1 l, vodku 

0,7 l a vodku 0,5 l, tak je potrebné v cenníku mať zadané 3 cenníkové položky, pričom každá 

z týchto položiek bude mať svoj vlastný EAN kód.    

 
 



 
Obr. 3 

 
Políčko objemového koeficientu/% liehu pozostáva z troch časti:  

 v prvej časti sa uvádza skutočný objem danej položky (0,5) 

 v druhej časti sa uvádza základná merná jednotka (liter - l) 

 v tretej časti sa uvádza % liehu (40)  

 

Využitie objemových koeficientov má uplatnenie aj pri iných druhoch tovaru, nielen pri 

alkohole. Pokiaľ sa vyplní tretie políčko – políčko % liehu, potom to slúži na sledovanie 

evidencie liehu. Ak sa dané políčko nevyplní, užívateľ má možnosť pri iných druhoch tovaru 

vyplniť objemový koeficient a mernú jednotku. Tým sa mu ponúka ďalšia možnosť a to tlač 

cenoviek s prepočtom ceny  na  základnú  mernú  jednotku cez menu – Cenník – pravé 

tlačidlo myši Výpisy alebo Ctrl + V – Cenovky.  

 

POVOLENIE NA PREDAJ LIEHU – predaj konečnému spotrebiteľovi 

 

Užívateľ, ktorý ma pridelené SBL registračné číslo povolenia na predaj, má v údajoch firmy 

uvedené dané SBL registračné číslo, ale nemá označený príznak „Distribútor“. 

 

Tento užívateľ môže nakupovať lieh len od distribútorov liehu, teda osôb disponujúcich 

oprávnením na distribúciu liehu  a na druhej strane tento lieh môže predávať len konečným 

spotrebiteľom.  

Nemá povinnosť mesačne odovzdávať žiadne výkazy o stave liehu. Je však povinný viesť 

evidenciu liehu za kalendárny mesiac a na požiadanie colného úradu predložiť stav liehu 

k určitému dátumu.  

Stav liehu je možné zistiť cez menu - Sklad – Evidencia liehu – pravé tlačidlo myši Výpisy 

alebo Ctrl + V – uzol Obraty SBL - Stav zásob SBL podľa EAN. Okrem stavu zásob SBL je možné 

zistiť aj obraty predaja a nákupu liehu za zvolené obdobie výberom tlačovej zostavy Obraty 

SBL.  

Ak užívateľ využíva na predaj svojho tovaru registračnú pokladňu, na zistenie stavu liehu je 

potrebné sťahovanie údajov z ERP denne, to znamená, viesť si dennú evidenciu liehu.  

 

 



Nastavenie rozlievaných kalkulácii (reštaurácie) 

 

Pre cenníkové položky, ktoré sú zaradené do tovarovej skupiny „Reštauračné 

kalkulácie/rozlievané“ a je k nej pridelená kalkulácia (cenníková položka, z ktorej sa daná 

položka rozlieva), je potrebné prideliť aj náhradné kalkulácie, t.j. náhradné  cenníkové 

položky (viď návod Používanie a nastavenie modulu Kalkulácií pre reštauračné služby).  

 

Dôvodom preddefinovania náhradných surovín v prípade nulových zásob základnej suroviny 

je povinnosť vykazovania stavu liehu podľa EAN kódov od 01.01.2011, keďže každá fľaša 

výrobku, ktorá má iný objem, má svoj vlastný EAN kód. 

OPRÁVNENIE NA DISTRIBÚCIU LIEHU – distribúcia liehu inému distribútorovi; predajcovi, 

ktorý má povolenie na predaj; predaj liehu konečnému spotrebiteľovi 

 

Užívateľ, ktorý má pridelené SBL registračné číslo oprávnenia na distribúciu, má v údajoch 

firmy uvedené dané SBL registračné číslo a má označený príznak „Distribútor“. 

 

Takýto užívateľ má oprávnenie na distribúciu liehu, môže nakupovať lieh len od iných 

distribútorov a následne tento lieh predávať inému distribútorovi liehu, predajcovi, ktorý má 

povolenie na predaj a konečnému spotrebiteľovi. 

 

Evidencia liehu – výkazy 

 

Užívateľ, ktorý má oprávnenie na distribúciu liehu, má povinnosť mesačne odovzdávať 

výkazy v elektronickej forme o stave liehu colnému úradu. Výkazy je možné zobraziť cez 

menu Sklad – Evidencia liehu – pravé tlačidlo myši Výpisy alebo Ctrl + V – Hlásenie obratov 

SBL. Ďalšie výpisy v ponuke - EAN kódy SBL - sú určené pre výrobcov.  

Na to, aby sa do výkazov preniesli dáta/údaje o stave liehu za zvolené obdobie, je potrebné 

urobiť nápočet údajov z vystavených príjemok a výdajok. Nápočet údajov je možné 

zrealizovať cez menu - Sklad – Evidencia liehu – Nápočet údajov alebo Alt + Y.  

 

V prípade, že distribútor má viac prevádzok/predajní, potom každá z prevádzok má možnosť 

exportovať svoje dáta o stave liehu za zvolené obdobie na hlavnú prevádzku. Tu sa však 

vyžaduje robiť prevody resp. vytvárať doklady - prevodky medzi jednotlivými prevádzkami 

s firmou, ktorá má totožné IČO s IČOM firmy, ktorá disponuje oprávnením na distribúciu 

liehu (hlavná prevádzka a ostatné predajne/prevádzky vytvárajú doklady, na ktorých sa 

uvádza rovnaké IČO). V závislosti od toho sa do výkazu evidencie liehu takéto prevodky 

nebudú zahŕňať. 

 Export údajov je možné vykonať v okne evidencia liehu cez menu - Sklad – Evidencia liehu - 

tlačidlo „Export na centrálu“. Na druhej strane má hlavná prevádzka možnosť importu týchto 



dát. Import údajov sa robí taktiež v okne Evidencia liehu prostredníctvom tlačidla „Import 

z pobočky“.  

 
Obr. 4 

 

Nastavenie daňových dokladov na predaj liehu na faktúru alebo v hotovosti 

 

Na všetkých daňových dokladoch na základe ktorých dochádza k predaju liehu, je potrebné 

aby bolo uvedené SBL registračné číslo povolenia na predaj liehu alebo SBL registračné číslo 

oprávnenia na distribúciu liehu. 

 

Predaj liehu na faktúru:  pri neupravovaných tlačových zostavách faktúr, ktoré je možné 

tlačiť z programu, sa SBL registračné číslo zobrazí automaticky v údajoch odberateľa aj 

dodávateľa.  

Ak bola tlačová zostava faktúry upravovaná (v zozname tlačových zostav je pri danej zostave 

faktúry veľké červené P              ), potom je potrebné obnoviť štandardnú predlohu zostavy 

a následne ju opäť upraviť podľa požiadaviek užívateľa. Ak však na predlohe zostavy bolo 

vykonaných veľa užívateľských úprav, tak SBL registračné číslo Vám na tlačovú zostavu 

faktúry pomôžeme doplniť na tel. čísle 051/7722111. 

 

 

Obr. 5 

 



Predaj liehu v hotovosti: SBL registračné číslo dodávateľa sa zobrazuje v hlavičke bločku, SBL 

registračné číslo odberateľa sa zobrazuje v pätičke bločku. Na zobrazenie SBL registračného 

čísla na bločkoch je potrebné nastaviť parametre hlavičky bločku a údaje odberateľa pre 

jednotlivé typy fiskálnych tlačiarní (napr. PEGAS, FT4000, EFOX, ...).  Nastavenie parametrov 

sa robí na počítači, ktorý je prepojený s fiskálnou tlačiarňou cez menu – Sklad – Fiskálna 

tlačiareň – tlačidlo Parametre, programovanie.  

 

Fiskálny modul typu FPELCOMF (ELCOM pokladnice – pracujúce vo fiskálnom režime, ale 

slúžiace len na tlač bločkov) neponúka možnosť doplnenia SBL registračného čísla na bločky, 

preto sa odporúča k daným dokladom prikladať dodacie listy, na ktorých sú tieto SBL 

registračné čísla zobrazené. 

 


