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MONEY VERZIA 1.7.11.4679 
Prehľad noviniek vo verzii 1.7.11.4679 zavedených do Money od verzie 1.7.10.4641 

Účtovníctvo 

 Interné doklady  

o V Nastavení zoznamu / záložka Kontroly bola doplnená kontrola duplicitného alebo 
prázdneho poľa Prijatý doklad.  

o Pokiaľ bol Interný doklad vygenerovaný funkciou Vytvoriť daňový doklad nad 
Zoznamom záloh, po jeho stornovaní sa zruší väzba na tento zoznam. 

 Daňový doklad k platbe – pri generovaní Interného dokladu cez tlačidlo Vytvoriť daňový 
doklad (v detaile Zálohy v zozname Bankové výpisy, Položky bankových výpisov, 
Pokladničné doklady a Interné doklady, príp. voľbou miestnej ponuky nad zoznamom 
Zálohové faktúry vystavené/prijaté) vykoná Money dve kontroly:  

− či má úhrada nastavené Členenie DPH bez vplyvu 

− či má úhrada nulovú Sadzbu DPH 

V prípade, ak nie sú tieto podmienky splnené, zobrazí sa protokol s hlásením o oboch 
problémoch. 

 Upomienky (Upomienky a penalizácie) – boli upravené tlačové zostavy, ktoré nad 
zoznamom upomienok ponúka tlačidlo Tlač : 

o Tlačové zostavy Upomienka v domácej mene a Upomienka v mene boli upravené tak, 
aby sa tlačili údaje o Odberateľovi (ulica, PSČ, mesto a štát) a v Návrhu formulára je 
možné pridať aj pole IČO odberateľa z dokladu. V tlačovej zostave Zoznam upomienok 
sa tlačí údaj Odberateľ – názov a IČO a do Návrhu formulára boli pridané aj ďalšie 
údaje o Odberateľovi (ulica, mesto, PSČ a štát). 

 Kontrola DPH a Kontrola zaúčtovania DPH – v sprievodcovi tlačou oboch tlačových 
zostáv umiestnených v menu DPH je nová voľba – Tlačiť bez položiek bankového 
výpisu, ku ktorým bol vygenerovaný daňový doklad. Dôvodom je uľahčenie práce 
so zálohami – daňový doklad k platbe sa v Money realizuje prostredníctvom interného 
dokladu, a pokiaľ sa taký doklad generuje k položke bankového výpisu, ktorý je úhradou 
zálohy, musí mať bankový výpis Členenie DPH bez vplyvu, ale súčasne musí mať nastavenú 
Sadzbu DPH a nerozúčtované DPH (inak by nebolo možné interný doklad vygenerovať). 
Zaškrtnutím voľby sa takéto doklady vyradia z tlače v zozname chybne evidovaných či 
zaúčtovaných dokladov. 

 

Adresár 

 Firma  

o V záhlaví karty Firmy sa zobrazuje tiež IČO a názov firmy v tvare „Firma IČO 
Zaradiť ako (názov) – karta“. Napríklad karta firmy, ktorá má v poli Zaradiť ako (názov) 
uvedené meno ABC a v poli IČO číslo 12345678, bude mať v záhlaví karty text: Firma 
IČO 12345678 ABC – karta.  

o Bola upravená funkčnosť kontroly dokladov po oprave DIČ na adresnej karte, 
ktorá bola zavedená do verzie 1.7.4: 
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− Výpis dokladov, na ktorých nesúhlasí DIČ s údajom uvedeným na karte firmy, sa 
teraz zobrazí iba raz a to hneď po zmene DIČ na adresnej karte, či už bola táto 
zmena vykonaná ručne alebo načítaním z databázy ARES.  

− Pre obmedzenie počtu uvedených dokladov boli na kartu Nastavenia firmy (otvorenú 
pravým tlačidlom myši nad položkou Firmy v navigátori) pridané polia týkajúce sa 
kontroly DIČ: Kontrolu obmedziť na aktuálne obdobie a Z kontroly vylúčiť doklady 
s prázdnym DIČ (táto funkčnosť sa využíva pri prechode firmy z neplatcu na platcu 
DPH). 

− Výpis dokladov teraz navyše uvádza aj dátum vystavenia a DIČ dokladu. 

 Aktivity – tlačidlo Hromadné generovanie aktivít sa premenovalo na Generovanie 
opakovaných aktivít. 

 Karta aktivity – na kartu Aktivity pribudla možnosť Vytvoriť/Zrušiť väzbu na 
vyúčtovací doklad. Väzba sa dá editovať prostredníctvom tlačidla v záhlaví karty 
a v súvislosti s touto úpravou bolo pôvodné tlačidlo Vytvoriť/Zrušiť väzbu na doklad 
premenované na Vytvoriť/Zrušiť väzbu na zdrojový doklad. Obe väzby sú na karte uvedené 
v sekciách Zdrojový doklad a Vyúčtovací doklad. 

 

Sklady 

Katalóg – s prihliadnutím na lepší komfort pri práci so stavom zásob, bol v zozname 
sprístupnený nový stĺpec Množstvo zásob na predvolenom sklade, v ktorom sa 
zobrazuje stav zásob v sklade, ktorý je zadaný ako predvolený v Sprievodcovi nastavením 
dokladu / Skladu. Prednosť má Predvolený sklad používateľa pred Predvoleným skladom 
agendy. Podľa tohto stĺpca je možné zoznam aj filtrovať. 

 Položka katalógu  

o V záhlaví karty Položky katalógu sa zobrazuje tiež kód a názov položky katalógu 
v tvare „Položka katalógu Kód Názov – karta“. Napríklad karta položky s Kódom 
ART00001 a Názvom Tovar, bude mať v záhlaví uvedené: Položka katalógu ART00001 
Tovar – karta. 

o V záložkách Príslušenstvo a Alternatívy sú nové stĺpce zobrazujúce Množstvo zásob 
(zostávajúce množstvo na všetkých skladoch), Posledná nákupná cena, Množstvo zásob 
na predvolenom sklade a Predvolená cenníková cena (oba tieto údaje sa vzťahujú k 
Predvolenému skladu a Predvolenému cenníku, ktoré sú zadané v Sprievodcovi 
nastavením programu, pričom má prednosť nastavenie používateľa pred nastavením 
agendy). Stĺpce sú skryté a je ich možné zobraziť na karte Výber stĺpcov, ktorá sa otvorí 
z miestnej ponuky nad záhlavím stĺpcov. 
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 Zaúčtovanie predajok – v menu Skladové doklady / Predajky vystavené/prijaté / 
Zaúčtovanie predajok bola upravená konfigurácia zaúčtovania nasledujúcim 
spôsobom:  

o Pri nastavení Spôsobu vytvárania dokladov na hodnotu Jednotlivo alebo Podľa dátumu 
sa do vygenerovaného Pokladničného/Interného dokladu doplní dátum platby 
z dátumu skladového pohybu uvedeného na Predajke.  

o Pri nastavení Spôsobu zaúčtovania pokladničných dokladov na hodnotu Na položky 
alebo Na skupinu položiek sa do vygenerovaného Pokladničného/Interného dokladu 
doplní na položku Členenie DPH podľa Predkontácie. 

 Výrobky – tlač Kusovníka bol sprístupnený pre Money S4. Funkcia je prístupná pre 
agendy s modulom Sklady plus. 

 

Objednávky 

 Objednávky prijaté – v zozname je nový stĺpec Vybaviť, ktorý pomocou názorných 
ikon upozorňuje na nevybavených dokladoch na prekročenie dátumu Platné do. Pokiaľ je 
tento dátum zhodný s pracovným dátumom Money, zobrazí sa ikona malého budíka. Pokiaľ 
je dátum Platné do prekročený, zobrazí sa veľký budík. Money vždy kontroluje položky 
dokladu a ikony sa zobrazia vo chvíli, keď dátum Platné do dosiahne/prekročí aspoň 
jedna položka. Ikony sa pre jednotlivé položky zobrazujú tiež v detaile Položky a v zozname 
položiek na karte Prijaté objednávky. 

 Objednávka vystavená – nad zoznamom položiek na karte objednávky je možné spustiť 
Hromadnú operáciu určenú k nastaveniu Typu ceny na položkách. Pomocou tejto 
funkcie sa dá zmeniť typ ceny na všetkých označených položkách dokladu s výnimkou 
nasledujúcich prípadov: 

− Na skladových položkách nie je možné nastaviť hodnotu Iba daň  

− Typ ceny nie je možné zmeniť na položke typu Sada 

− Na položke typu Komplet nie je možné zmeniť Typ ceny v prípade, keď sa cena 
určuje výpočtom z jednotlivých komponentov 

 Generovanie objednávok (Riadenie objednávok) – na karte Ponuka požiadaviek, 
ktorá sa zobrazí po dokončení sprievodcu v prípade, ak je na poslednej strane sprievodcu 
zaškrtnuté pole Zobraziť ponuku požiadaviek, došlo v záložkách Položky objednávok 
prijatých a Položky objednávok vystavených k nasledujúcim úpravám: 

− Záložky obsahujú nové stĺpce Číslo dokladu a Prijatý doklad.  

− Zmenil sa obsah stĺpcov Odberateľ/Dodávateľ názov – namiesto Hlavného 
dodávateľa uvedeného na Položke katalógu sa dopĺňa údaj z poľa 
Odberateľ/Dodávateľ názov na karte Objednávky prijaté/vystavené. 

 

Pomôcky 

 Zrýchlené zadávanie dokladov – v tomto režime je možné pridávať položky 
dokladu pomocou Čiarových kódov. Funkčnosť tak umožňuje vytvárať doklady 
jednoduchým zosnímaním čiarových kódov pomocou snímača, napríklad priamo v sklade. 
Položky sa automaticky pridávajú do dokladu bez toho, aby po každom zosnímaní položky 
bolo potrebné akciu potvrdiť. Zrýchlené zadávanie dokladov rešpektuje aj jednotky 
priradené danému čiarovému kódu – tovar je tak možné označiť dvoma kódmi,  prvý 
označuje napr. jeden kus a druhý balenie niekoľkých kusov. 
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Administrácia 

 iDoklad (Výmena dát) – komunikácia s iDokladom bola presunutá z 3D modulu do 
jadra Money. K prevodu dôjde pri aktualizácii a Money potom komunikuje priamo s API 
2.0 iDokladu. Dôvodom je neustále sa rozširujúca funkčnosť iDokladu. Nový modul 
umožňuje: 

− importovať nové firmy z iDokladu do Money 

− aktualizovať karty firiem uložených v Money podľa údajov uvedených na 
importovaných dokladoch 

− importovať do Money faktúry vystavené, vrátane dobropisov a faktúry prijaté 

− exportovať z Money do iDokladu cenníkové položky 

− aktualizovať stav skladu v Money na základe importovaných dokladov 

Režim prenosu dát sa nastavuje na karte Konfigurácia výmeny dát s iDokladom 
individuálne pre každú agendu iDokladu.  

Funkčnosť je viazaná na licenciu iDokladu. Jednotlivé funkcie výmeny dát s iDokladom 
spadajú pod licenciu Sklady a Cenníkové ceny. 

 

Ostatné 

 Dátum uplatnenia DPH na prijatých dokladoch – na Faktúrach prijatých, Položkách 
bankových výpisov, Záväzkových dokladoch, Výdajových pokladničných dokladoch, 
Výdajových položkách bankových výpisov a Interných dokladoch sa  zobrazí 
upozornenie v prípade, ak je Dátum uplatnenia DPH nižší ako Dátum účtovného prípadu.  

 Stromčekové zoznamy – program si u každého používateľa pamätá posledný stav, 
teda akým spôsobom boli jednotlivé vetvy rozbalené. Ide napr. o zoznam Kategórie 
katalógu, Používateľské role... 

 Používateľské role – používateľ, ktorý nemá povolené používateľské právo Správa,  
nemôže mazať ani editovať uložené globálne filtre. Zmenu v týchto filtroch však môže 
realizovať tak, že si kópiu filtra uloží do zoznamu lokálnych filtrov, kde môže uskutočniť 
akúkoľvek úpravu. 


