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Prehľad noviniek vo verzii 1.8.1.4765 zavedených do Money od verzie 1.7.11.4679 

Účtovníctvo 

 Hlásenie a uzávierky DPH  

o pre Kontrolný výkaz bola pridaná nová transformačná šablóna. Money výkaz 
zostavuje v súlade s aktuálnou XSD schémou podľa platného vzoru zverejneného 
28.12.2016. 

o V CZ legislatíve tlačová zostava Kontrolné hlásenie DPH ponúka pre tlač nový 
dizajn zverejnený finančnou správou. V poli Tlačiť návrh zostavy je možné vybrať 
zostavu Kontrolné hlásenie DPH (tlačivo), ktorá vytlačí kontrolné hlásenie 
na oficiálnom formulári. Toto tlačivo je nastavené ako východzie. V systéme 
zostáva i pôvodná tlačová zostava Kontrolné hlásenie DPH. 

 Interné doklady – s prihliadnutím na zlepšenie práce so zálohami sa teraz pri 
generovaní daňového dokladu k prijatej zálohe zobrazuje okno s detailnými informáciami 
o vykonanej operácii: uvádza sa v ňom číslo hradiaceho dokladu vrátane položky 
bankového výpisu, dátum úhrady, celková cena a sadzba DPH. 

 Bankové výpisy (Banka) – v SK agendách bola na karte Úhrady zmenená funkcia 
tlačidla Dopočítať kurz na nepriamu kotáciu. Eliminuje sa tak veľký rozdiel 
zaokrúhľovania, ktorý v prípade priamej kotácie vzniká pri prepočte slabšej meny na 
silnejšiu. 

 Výdajový pokladničný doklad (Pokladňa) – pre zvýšenie komfortu používateľov bolo 
s ohľadom na Kontrolné hlásenie DPH do výdajového pokladničného dokladu doplnené 
pole Prijatý doklad. Je viditeľné v agendách s CZ legislatívou (v agendách s SK 
legislatívou iba v prípade licencie s Medzinárodnou DPH a to u dokladov, ktoré majú do 
poľa Registrácia k DPH doplnené CZ DIČ). Ide o textové pole s rozsahom 60 znakov, čo 
je maximálna hodnota, ktorá môže v kontrolnom hlásení do odpovedajúceho poľa 
vstúpiť.  

 Poskytnuté/prijaté zálohy (Pohľadávky a záväzky) – nad detailom Pohyby v období 
bola do filtra období pridaná možnosť Nezadané–nezadané, ktorá umožní dohľadať 
záznamy naprieč obdobiami. 

Adresár 

 Karta firmy – u obchodných partnerov z EU je teraz možné v systéme VIES overiť, či 
zadané IČ DPH je, či nie je platné. Každej požiadavke je pridelené pri overení jedinečné 
identifikačné číslo označované ako Unikátne číslo konzultácie, ktoré sa dá použiť ako 
dôkaz o vykonanom overení pri prípadnej daňovej kontrole daňového úradu. Číslo je 
uvedené na adresnej karte zahraničného subjektu v záložke Register DPH v stĺpci 
Unikátne číslo konzultácie. 
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Fakturácia 

 Faktúry prijaté/vystavené – v zoznamoch je nový detail Daňové doklady, v ktorom 
sú zobrazené daňové doklady vygenerované k odpočítaným zálohám.  

Sklady 

 Katalóg  

o V zozname je nová funkčnosť tlačidla Generovať varianty, ktorá umožňuje 
vytvorené varianty automaticky pridať aj do zoznamu Skladových zásob a 
Cenníkových cien. V okne Nastavenie parametra generovania variantov preto pribudli 
možnosti Pridať varianty aj do skladových zásob a cenníkových cien a Zobraziť kartu 
vygenerovanej zásoby/ceny. Táto funkčnosť je obdobou funkcie, ktorá sa zadáva 
v Sprievodcovi nastavením programu v časti Sklady/Cenníky v políčku Automatické 
pridanie novej položky katalógu do skladovej zásoby / cenníkovej ceny voľbou Pridať 
automaticky. 

o Do jednoduchého a pokročilého filtra v zozname bola pridaná premenná 
Kategórie. 

 Položka katalógu – v záložke Kategórie je teraz možné stlačením pravého tlačidla myši 
použiť funkciu Rozbaliť/Zbaliť všetko. 

Objednávky 

 Objednávky prijaté a Položky objednávok prijatých – pre lepší prehľad 
o objednávanom tovare sa v oboch zoznamoch teraz zobrazuje Druh položky 
katalógu. Údaj sa preberá z Položky objednávky prijatej a stĺpec Druh položky je teraz 
dostupný na karte Objednávky prijaté v záložke Položky, v zozname Objednávok prijatých 
v detaile Položky a v zozname Položky objednávok prijatých. V poslednom uvedenom 
zozname bola premenná pridaná aj do jednoduchého a pokročilého filtra. 

 Objednávky prijaté  

o V nastavení skupiny a na karte objednávky je v záložke Poznámka nová voľba 
Zobrazovať poznámku pri vybavení, ktorá zaistí, že sa pri vybavení dokladu 
zobrazí napr. požiadavka zadaná zákazníkom na e-shope. Funkčnosť sa prejaví pri 
jednotlivom i hromadnom vybavení. Do zoznamu bol pridaný aj príslušný stĺpec 
a filter. 

o V zozname bola vytvorená nová funkcia Hromadné objednanie, ktorá rieši proces 
vystavenia Objednávok vystavených pre položky uvedené v Objednávkach prijatých, 
ktoré momentálne nie sú skladom. Funkcia sa uplatní k označeným objednávkam 
alebo k objednávke pod kurzorom. Na karte Hromadné objednanie je možné nastaviť  

− Spôsob preberania 

− Spôsob vytvárania objednávok: 

− Podľa dodávateľov – objednávky vystavené sa vytvárajú pre Hlavných 
dodávateľov, uvedených na zdrojových Položkách katalógu. Pre každú firmu 
dodávateľa sa vytvorí jedna vystavená objednávka obsahujúca všetky položky zo 
spracovávaných prijatých objednávok, ktoré majú v katalógu priradeného daného 
dodávateľa ako hlavného. Jedna spoločná objednávka sa vytvorí pre všetky 
položky, ktoré hlavného dodávateľa určeného nemajú. 
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− Jedna objednávka – vytvorí sa jediná vystavená objednávka, ktorá bude 
obsahovať všetky položky zo spracovávaných prijatých objednávok. 

− 1 : 1 – ku každej spracovanej prijatej objednávke bude vytvorená samostatná 
vystavená objednávka, ktorá bude obsahovať všetky položky z pôvodného dokladu. 

− Pre vybraného dodávateľa – pre vybraného dodávateľa sa vygeneruje vystavená 
objednávka na tovar z prijatých objednávok, kde je tento partner zadaný ako 
Hlavný dodávateľ. Pokiaľ sa dodávateľ nedoplní, objednávka sa vygeneruje pre 
všetok tovar, ktorý Hlavného dodávateľa nemá nastaveného. 

Po dokončení generovania sa zobrazí protokol s možnosťou tlače alebo exportu. Zo 
spracovania sa vynechajú koncepty, vybavené položky a zmazané doklady. Objednajú 
sa iba skladové položky s kladným znamienkom (nie vratky). Z rezervačných prijatých 
objednávok sa spracujú iba tie položky, ktoré majú predpokladaný záporný stav 
rezervácie. Objednajú sa komponenty Sád a Kompletov, nie Výrobok. 

 Ponuky vystavené – do jednoduchých a pokročilých filtrov boli pridané premenné 
Počet položiek, Položka dokladu činnosť, Položka dokladu stredisko, Položka dokladu 
zákazka, Pôvodná cena celkom, Pôvodná jednotková cena a Zmena ceny [%]. 

Zákazky 

 Zoznam zákaziek a Rozpočty zákaziek – v detailoch Rozpad zákazky a Rozpočty 
v Zozname zákaziek a v detailoch Položky rozpočtu a Rozpad rozpočtu v zozname 
Rozpočty zákaziek ponúka miestna ponuka (otvorená pravým tlačidlom myši) novú 
možnosť Zobraziť zoskupené hodnoty, pomocou ktorej sa zobrazia 
rozbalené/zbalené hodnoty okrem poslednej úrovne. Takto je možné ľahšie získať 
prehľadnú verziu detailov. 

Zoznamy 

 Účtovné 

o Členenie DPH – v ponuke zoznamu je nová hromadná operácia, pomocou ktorej 
je možné označeným záznamom nastaviť Platnosť od/do. Funkčnosť využijú agendy 
s individuálne vytvorenými kartami Členení DPH, ktoré sa neaktualizujú 
prostredníctvom pripravených zoznamov – pomocou funkcie je možné ukončiť ich 
platnosť.  

 Skladové 

o Kategórie katalógu – v zozname je nový detail Položky katalógu s prehľadom 
všetkých Položiek katalógu, na ktorých je kategória uvedená. Voľbami miestnej 
ponuky (Opraviť, Kopírovať, Zmazať a pod.) sa príslušná Položka katalógu dá priamo 
v detailoch editovať.  
Pozor! Editácia sa vždy týka zdrojovej Položky katalógu. Pokiaľ teda v detaile 
použijete napr. funkciu Zmazať, vymaže sa označená karta aj zo zoznamu Katalóg. 

 Intrastat 

o Kombinovaná nomenklatúra – pro SK legislatívu bol od 1.1.2017 aktualizovaný 
zoznam kódov. 

o Dodacie podmienky – v agendách vedených v SK legislatíve bol zoznam 
doplnený o hodnoty DAP – s dodaním na miesto a DAT – s dodaním na terminál. 
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 Ostatné 

o Pripojené dokumenty  

− Na karte Pripojeného dokumentu je nová záložka Objekty, v ktorej je možné 
dohľadať všetky objekty (karty záznamov), ku ktorým je daný dokument pripojený. 

− Odteraz nie je možné zmazať ani opraviť dokumenty pripojené k záznamu, nad 
ktorým je spustené Workflow, alebo ktoré boli pridané pred jeho posledným 
spustením. U nezamknutých dokladov je editácia možná bez obmedzení. 

 Kniha jázd a jazdy 

o Náhrady – pre CZ legislatívu platí od 1.1.2017 nová výška náhrad. 

o Stravné tuzemsko – v zozname sú nové sadzby stravného platné pre 
CZ legislatívu od 1.1.2017 a pre SK legislatívu od 1.12.2016. 

Pomôcky 

 Daňový kalendár – bol aktualizovaný daňový kalendár na rok 2017 pre CZ aj SK 
legislatívu. 

Ostatné 

 Preberanie dokladov – k dispozícii je nové preberanie dokladov: 

− Objednávka prijatá do Zálohovej faktúry vystavenej (bez vybavovania, 
s variabilným symbolom) 

− Objednávka prijatá do Zálohovej faktúry vystavenej (s vybavovaním, s variabilným 
symbolom) 

V oboch prípadoch sa z objednávky do faktúry prenesie údaj zapísaný v poli Variabilný 
symbol. 

 Zoznam odkazov – na ikone Money zobrazenej na dolnej lište monitora sa po stlačení 
pravého tlačidla myši objaví miestna ponuka Zoznam odkazov (tzv. Jump List), ktorá 
umožní okamžite vystaviť nový záznam. Ponúka nasledujúce možnosti: 

− Predajka vystavená 

− Predajka prijatá 

− Faktúra prijatá 

− Faktúra vystavená 

− Dodací list prijatý 

− Dodací list vystavený 

− Objednávka vystavená 

− Objednávka prijatá 

− Aktivita  

Pokiaľ agenda nemá licenciu k modulu alebo prihlásený používateľ nemá v danom 
zozname v Používateľskej roli nastavené právo Pridať, potom sa v Zozname odkazov 
ponuka tejto funkcie vôbec nezobrazí. 

Pozn.: Pokiaľ sa ikona Money na dolnej lište monitora nezobrazuje, umiestnite ju tam 
voľbou Windows Pripnúť na hlavní panel. 

 CSWDMT – pri prevode Objednávky prijatej z Money S3 sa preberá nastavenie 
Zobrazovať poznámku pri vybavení.  
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