
 
NOVINKY   V PROGRAME   BYTHOS    verzia   2023 
 
 
Verzia 23/07 – 19.04.2023 
 
Testy  
Test č. 1 – doplnenie o kontrolu a následnú opravu ukončeného evidenčného listu (zrušenie 
spôsobu platenia) 
 
Verzia 23/06 – 17.04.2023 
 
Číselník užívate ľov nebytových priestorov 
Oprava kódovania položky BIC 
 
Verzia 23/05 – 28.03.2023 
 
Číselníky 
Doplnenie číselníka stavebných sústav do Inštal – Číselníky (možnosť úpravy údajov). 
 
Verzia 23/04 – 25.02.2023 
 
Eviden čné listy 
Zobrazenie poznámky aj pri súčasnom nastavení zobrazenia účtovného dokladu. 
 
Servis – Rušenie nulových neplati čov 
Úprava funkcie – možnosť nastavenia roku, ku koncu ktorého majú byť nulové zostatky. 
 
Verzia 23/03 – 14.02.2023 
 
Eviden čné listy nájomných bytov 
Možnosť nastavenia upozornenia na ukončené nájomné zmluvy na dobu určitú, prípadne na zmluvy 
končiace za vybrané obdobie (nastaví sa počet dní). Nastavenie sa robí cez tlačítko Nastavenia 
v evidenčnom liste. V predmetnom ev.liste je zvýraznené upozornenie na končiacu zmluvu, pri 
hľadaní sú ev.listy s končiacou zmluvou zvýraznené červenou farbou. 
 
Verzia 23/02 – 17.01.2023 
 
Prevod platieb z výpisov vo formáte xml 
Pred prevodom výpisu za celý mesiac je možné nastaviť kontrolu, či už platby boli prevedené a sú 
zapísané v platbách. Táto kontrola je dôležitá hlavne pri opakovanom prevode. Kontroluje sa suma 
úhrad, ktoré majú v platbách druh platby B (banka) a vyplnený účet BD. Pri prevode platieb je nutné 
zadať druh platby B a číslo účtu sa zapisuje pri prevode úhrady z xml výpisu. Po kontrole sa zobrazí 
výpis, v ktorom sú uvedené účty (domy a názvy súborov), ktoré sú už v platbách zapísané. Potom 
je možné prevod ukončiť a nebudú prevedené žiadne platby alebo pokračovať v prevode len tých 
účtov, ktoré sa v platbách nevyskytujú. 
Prevod platieb SIPO 
Doplnenie čísla dokladu a dátumu úhrady do výpisu neprevedených platieb. 
 
Verzia 23/01 – 09.01.2023 
 
Odosielanie mailov 
Funkcia je rozšírená o možnosť priloženia ďalších 2 príloh vo formáte pdf. Prílohy je možné odoslať 
pri individuálnom odosielaní mailov (jednému vybranému vlastníkovi bytu) cez evidenčný list, 
účtovný doklad alebo evidenciu neplatičov, ale aj v prípade odosielania mailov cez Tlač za celý 
bytový dom, v takomto prípade sú zaslané každému vlastníkovi okrem jeho vlastného dokladu 
(napr. evidenčný list, účtovný doklad a pod.) aj ďalšie prílohy, ktoré sú však pre všetkých adresátov 



rovnaké. Prílohy je možné vytvoriť mimo programu Bythos, uložiť do formátu pdf a je potrebné ich 
uložiť do adresára, ktorý je nastavený v parametroch programu Bythos ako adresár pre exporty. 
Môžu to byť napr. sprievodné listy a pod. Funkcia pracuje rovnako pre  byty ako aj pre nebytové 
priestory. 
Byty – Servis - Zmena záloh 
Doplnenie predvolených filtrov – výpočet nových záloh vybraným užívateľom bytov (napr. len tým, 
ktorí mali nedoplatok z vyúčtovania a pod.)  
Doplnenie výstupov pre porovnanie pôvodných a nových záloh bez potreby prepočtu predpisu 
a zápisu do účtovných dokladov. Použitie týchto výstupov predpokladá vytvorenie zálohy 
pôvodných záloh, čo by malo byť samozrejmosťou pri akomkoľvek výpočte nových záloh. 
Byty – Servis – Rušenie nulových neplati čov 
Táto funkcia umožňuje v novej verzii vymazanie neplatičov z evidencie neplatičov, ktorí mali ku 
koncu predchádzajúceho roka nulové zostatky  aj v prípade, že už je vytvorená evidencia 
neplatičov za mesiace aktuálneho roka.  
Prevod roka     
Po prevode údajov na nový rok sa doporučuje použitie programu BH_CLEAN na vyčistenie 
adresára programu Bythos od nepotrebných súborov. Program BH_CLEAN je súčasťou 
inštalačného súboru bh2023 a po inštalácii sa nachádza v adresári XBYTHOS \  E.  
Program bh_clean sa spúšťa z adresára XBYTHOS \ E. Po spustení vyberte program, nakoľko 
bh_clean je použiteľný pre vyčistenie adresárov programov Bythos, Náklady, Vyuct a Teplo. Potom 
vyberte adresár príslušného roku.  
Postup :  

1. Tvorba zoznamu súborov (vyberie súbory typu DBF, NTX, FRM, TXT, ZOS, PRN a TMP, 
ktoré nie sú súčasťou programu a pracovné súbory, ktoré sa tvoria podľa potreby 
automaticky.) 

2. Zobrazenie obsahu súborov – možnosť úpravy zoznamu súborov, súbory, ktoré chcete 
ponechať v adresári vymažte zo zoznamu. 

3. Presun súborov do adresára BHCLEAN -   súbory vybraného typu sa presunú do adresára 
BHCLEAN, ktorý je vytvorený pod adresárom príslušného roka a sú vymazané z adresára 
programu pre príslušný rok.   

 
 
 
 
Po prevode údajov na nový rok je pre optimalizáciu počtu záznamov v súboroch výhodné cez 
program Bythos- Byty – Servis  v adresári pre nový rok zrušiť záznamy ukončených 
a vysporiadaných dokladov (evidenčné listy, účtovné doklady, matrika, evidencia neplatičov), čím 
sa zrýchlia procesy v programe Bythos a zlepší sa prehľadnosť pri vyhľadávaní údajov. V prípade 
potreby je možné staré údaje prezerať v adresároch minulých rokov.  
Použitím programu bh_clean a funkcií na vymazanie starých záznamov sa podstatne zoptimaluje aj 
veľkosť archívnych súborov, čo má význam hlavne pri zasielaní archívov mailom, pri ktorom neraz 
vznikajú problémy s odoslaním kvôli nadmernej veľkosti archívnych súborov. Hlavne zdôrazňujem 
potrebu vyčistenia súborov v evidencii neplatičov, ktorá kumuluje záznamy z minulých rokov a v 
niektorých prípadoch hlavne súbor rozpisu dlhu obsahuje obrovské množstvo záznamov (súbor 
DLHYNEW), čo je viditeľné pri spustení obnovy súborov, prepočte neplatičov, testoch a pod.)  
Tvorba a úpravy výstupov 
Súčasťou novej verzie je tvorba nových výstupov a úprava existujúcich podľa požiadaviek 
zákazníkov. 
Úpravy programu Bythos pod ľa požiadaviek 
Spracovanie údajov je naďalej otvorené pre nové požiadavky a podnety.  


