Kalkulačky ASPI ver. 1.0
KALKULAČKY ASPI ver. 1.0
Program Kalkulačky ASPI slúži na uľahčenie práce s výpočtami úrokov, poplatkov, odmien
a nákladov.
Na úvodnej obrazovke sa nachádza lišta, z ktorej je možné spustiť kalkulačky pre jednotlivé
typy výpočtov.
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Základné menu
Každá kalkulačka obsahuje množinu rôznych výpočtov, medzi ktorými je možné prepínať
pomocou záložiek na spodnom okraji. Prepínanie je obdobné ako prepínanie medzi listami
v programe Microsoft EXCEL.
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Na vrchu každej kalkulačky sa nachádza navigačné menu, ktoré umožňuje prácu so
základnými funkciami.
Nový
Po kliknutí na položku menu „Nový“ sa zobrazí čistý formulár kalkulačky, do ktorého je
možné vpisovať požadované údaje potrebné pre výpočet.
Ulož, Ulož ako
Táto funkcia slúži na ukladanie konkrétnych výpočtov, aby nebolo nutné zadávať dáta
opätovne. Po stlačení tlačidla „Ulož“, program zapisuje výsledky výpočtov do textových
súborov a na miesto, ktoré je definované v základnom nastavení programu, pozri Základné
nastavenie programu. Z dôvodu prehľadnosti sa ako názov súboru odporúča používať názov
klienta, ku ktorému sa daný výpočet vzťahuje. Ku každému druhu výpočtov je priradená
zodpovedajúca prípona. Podľa tejto prípony sa dá ľahko určiť, o aký druh výpočtu sa jedná.
Otvor
Pokiaľ je už výpočet uložený a chceme ho načítať, stačí kliknúť na položku menu „Otvor“
a vybrať konkrétny súbor. Načítajú sa hodnoty, ktoré boli vyplnené, uložené a sú potrebné
pre výpočty, t.j. hodnoty zapísané do „zelených buniek“. Výsledné výpočty sa potom zobrazia
stlačením tlačidla „Výpočet“.
Tlač
Funkcia „Tlač“ umožňuje vytlačiť vypočítané výsledky.
Nastavenie programu pozri Základné nastavenie programu
Kalkulačka Windows
Táto funkcia otvorí bežnú kalkulačku operačného systému Microsoft Windows.
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V prípade, že stlačíte tlačidlo „Výpočet“, a nezadali ste dostatočné vstupné údaje, ktoré sú
potrebné pre výpočet, program vás na to upozorní chybovým hlásením. V takomto prípade je
potrebné chýbajúce údaje doplniť. Potrebné údaje, nevyhnutné pre výpočet, sa zadávajú do
zelených buniek.
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Základné nastavenie programu (pre každý počítač)
Nastavenie programu je rozdelené do dvoch základných častí. V hornej časti sú prednastavené
nevyhnutné údaje pre základné výpočty, a v druhej časti sa nastavujú príslušné adresáre –
miesta na disku, do ktorých sa budú ukladať jednotlivé výpočty.

Pri prvej inštalácii sa ponúka cesta do koreňového adresára pevného disku Vášho počítača.
(spravidla C:\). Stlačením tlačidla „...“ pod textom „Nastav cestu“ si môžeme zvoliť príslušný
adresár (zložku), kam chceme dáta ukladať. Pokiaľ chceme vytvoriť nový adresár, stačí
zapísať jeho názov do textového poľa a stlačiť tlačidlo pod názvom „Vytvor nový adresár“.
Pozor, do textového poľa nie je možné zapísať celú cestu. Najskôr sa musíme nastaviť na
príslušný adresár a potom zapísať názov podadresára, ktorý chceme vytvoriť. Náš adresár sa
potom vytvorí po stlačení tlačidla na pravej strane formulára pre základné nastavenie. Pokiaľ
máme vytvorené všetky adresáre, do ktorých chceme ukladať naše zadania výpočtov,
musíme toto nastavenie uložiť. K tomu slúži tlačidlo „Ulož nastavenie“, ktoré nájdeme
v ľavom dolnom rohu formulára.
Toto nastavenie sa ukladá do registra Vášho počítača.
Ovládanie programu zodpovedá bežným konvenciám pre Windows. Skratkové klávesy sa
objavia po stlačení tlačidla „Alt“.
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Kalkulačka - „Omeškanie“
Táto kalkulačka umožňuje dva druhy výpočtov:
− výpočet úrokov,
− výpočet poplatkov.
„Výpočet úrokov“
umožňuje realizáciu výpočtu úrokov z omeškania v zmysle občianskoprávnej úpravy alebo
obchodnoprávnej úpravy. Súčasne umožňuje zvoliť si občianskoprávnu, resp.
obchodnoprávnu úpravu zákonnú alebo zmluvnú. Pri zmluvnej úprave občianskoprávnej,
resp. obchodnoprávnej je nevyhnutné vložiť zmluvne dohodnutú úrokovú sadzbu do bunky
„sadzba“. V prípade zákonnej úpravy občianskoprávnej, resp. obchodnoprávnej sa táto sadzba
načítava automaticky na základe údaju o dátume splatnosti.
Pri výpočte úrokov z omeškania podľa zákonnej obchodnoprávnej úpravy do 31. 1. 2004 je
nevyhnutné počítať úrok z omeškania podľa zákonnej úpravy v režime zmluvnej úpravy,
nakoľko sa viaže na úroky o 1% vyššie, než je úroková sadzba podľa § 502 obchodného
zákonníka (obvyklé úroky požadované za úvery, ktoré poskytujú banky v mieste sídla dlžníka
v čase uzavretia zmluvy), načo vás program upozorní pri vložení zadania výpočtu.
Výpočet úrokov umožňuje v časti „Úhrady“ započítavať jednotlivé splátky dlžníka.
Po vložení potrebných údajov sa výpočet zobrazí po stlačení tlačidla „Výpočet“.
Anulovanie jednotlivých pohľadávok, úhrad a výsledkov umožňujú tlačidlá „Vymazať
pohľadávky, úhrady alebo výsledky“.
„Výpočet poplatkov“
Umožňuje výpočet výšky poplatku. Sadzba poplatku z omeškania je viazaná ku dňu splatnosti
istiny a dosadená je automaticky na základe vložených údajov. Taktiež je možné zohľadniť
jednotlivé plnenia dlžníka v časti „Úhrady“.

Kalkulačka „Súdne poplatky“
Slúži na určenie výšky poplatkov za jednotlivé úkony uskutočnené na návrh poplatníka.
Jednotlivé sadzby poplatkov sa zobrazia po stlačení rozbaľovacieho menu výberom
konkrétneho poplatku.

Kalkulačka „Odmena advokáta“
Obsahuje viaceré výpočty podľa charakteru vykonávaného úkonu.
„Odmena – oceniteľné plnenia“
Umožňuje výpočet odmeny advokáta za zastupovanie v občianskom konaní a iné úkony
právnej služby, ak je možné hodnotu veci alebo práva vyjadriť v peniazoch.
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„Odmena – neoceniteľné plnenia“
Umožňuje výpočet odmeny advokáta za zastupovanie v občianskom konaní a iné úkony
právnej služby, ak nie je možné hodnotu veci alebo práva vyjadriť v peniazoch.

„Odmena - trestné konanie“
Umožňuje výpočet odmeny advokáta pri zastupovaní klienta v trestnom konaní.

„Odmena – ostatné“
Umožňuje výpočet odmeny advokáta pri jednotlivých špeciálnych, peniazmi neoceniteľných
právnych záležitostiach, na základe výberu z rozbaľovacieho menu.

„Odmena – občianske konanie“
Umožňuje výpočet odmeny advokáta za zastupovanie osoby v materiálnej núdzi za konanie
podľa tretej časti Občianskeho zákonníka, ak predmetom konania je zaplatenie peňažnej
sumy.

„Vyúčtovanie služieb – Špeciálne“
Umožňuje výpočet odmeny advokáta za zastupovanie osoby v materiálnej núdzi za konanie
podľa tretej časti Občianskeho zákonníka, ak predmetom konania nie je zaplatenie peňažnej
sumy. Po vybratí položky z rozbaľovacieho menu sa v pravej časti zobrazí odmena advokáta,
na základe ktorej dosádzame odmenu advokáta.

„Cestovné“
Slúži na výpočet náhrady za stratu času a náhrady vynaložených nákladov na dopravu. Pri
zadávaní počtu kilometrom zo sídla advokáta je potrebné do zelenej bunky zadať počet
kilometrov do miesta výkonu úkonu a systém po stlačení tlačidla „Výpočet“ automaticky
vypočíta aj počet kilometrov späť. Pozri obrázok na ďalšej strane.
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Kalkulačka „Odmena notára“
Obsahuje viaceré výpočty podľa charakteru notárskej činnosti.
„Odmena – zápis o právnom úkone“
Umožňuje výpočet odmeny notára za spísanie notárskej zápisnice vrátane osvedčenia odpisu
notárskej zápisnice ak ide o zmluvu alebo o jednostranný právny úkon (okrem závetu alebo
listiny o vydedení) alebo o osvedčenie iných skutkových dejov alebo osvedčení o vyhlásení.
„Odmena – protestácia zmenky“
Umožňuje výpočet odmeny za úhrn úkonov potrebných na protestáciu zmenky alebo iného
rubopisom prevoditeľného cenného papiera.
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„Odmena – registr. záloh (NCR)“
Umožňuje výpočet odmeny za registráciu záložného práva v NCR záložných práv.
„Odmena – konanie o dedičstve“
Umožňuje výpočet odmeny notára ako súdneho komisára za úkony vykonané v konaní
o dedičstve v zmysle § 13 vyhlášky MS SR č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov
v znení neskorších predpisov.
„Odmena – správa dedičstva“
Umožňuje výpočet odmeny, ak je správcom dedičstva notár a vykonáva správu poručiteľovho
majetku alebo jeho časti.
„Odmena – pevná sadzba“
Umožňuje výpočet odmeny pri jednotlivých úkonoch za činnosť notára pri pevne stanovenej
sadzbe.
„Strata času + cestovné“
Pozri kalkulačka Advokát - „Cestovné“.

Kalkulačka „Odmena exekútora“
Obsahuje viaceré výpočty podľa charakteru vykonávaných činností exekútora.
„Vyúčtovanie služieb – ISTINA“
Umožňuje výpočet odmeny exekútora za výkon exekučnej činnosti pri exekúcii na peňažné
plnenia. Základom pre výpočet odmeny je výška vymáhanej istiny.
„Vyúčtovanie služieb – ŠPECIÁLNE“
Umožňuje výpočet odmeny exekútora za jednotlivé exekučné činnosti. Po otvorení
rozbaľovacieho menu budú jednotlivé exekučné činnosti zobrazené a následne po výbere
konkrétnej činnosti sa v pravej časti bunky zobrazí základ pre výpočet odmeny exekútora,
pozri obrázok.
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„Vyúčtovanie úschova“
Umožňuje výpočet odmeny exekútora za prijímanie do úschovy – peniaze, cenne papiere,
hnuteľné veci.
„Strata času + cestovné“
Pozri kalkulačka Advokát - „Cestovné“.
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Lehoty
Umožňuje vypočítať koniec lehoty po zadaní dátumu rozhodnej skutočnosti a následne
zadaním počtu dní alebo mesiacov, po ktorom sa zobrazí v bunke „lehota končí dňa“ dátum
konca lehoty.

Nastavenie
Pozri základné nastavenie programu.
„O aplikácii“
Vaše pripomienky, návrhy nám môže poslať na emailovú adresu i elektronickou poštou. Stačí
len stlačiť tlačidlo „Odoslať email“.
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