
 

MONEY VERZIA 1.7.2.4375 
Prehľad noviniek vo verzii 1.7.2.4375 zavedených do Money od verzie 1.7.1.4291 

Vážení zákazníci, 

radi by sme Vás v nasledovnom prehľade previedli novinkami, ktoré sú do novej verzie 1.7.2.4375 

zapracované. 

 

1.1 Účtovníctvo 

• Zmeny v Kontrolnom výkaze k DPH od 1.4.2016 – s účinnosťou  od 1. 4. 2016 sa mení spôsob 

uvádzania prijatých zjednodušených faktúr (ide najmä o doklady z ERP) v Kontrolnom výkaze 

DPH. Po novom budú mať firmy, ktoré si na zjednodušených faktúrach budú odpočítavať 

3000 EUR a viac, povinnosť uvádzať sumy základov a dane za každého dodávateľa jednotlivo.  

Pripravili sme nový vzor kontrolného výkazu. Smerovanie zjednodušených faktúr do oddielov 

Kontrolného výkazu DPH v Členeniach DPH nie je potrebné meniť. Pri zostavení výkazu 

program overí výšku uplatňovanej dane oproti limitu a automaticky zaradí doklady do nových 

oddielov B.3.1 alebo B.3.2. 

Príklad zaevidovania nákupu PHM výdavkovým pokladničným dokladom: 

 

Pri zadávaní údajov na doklad nezabudnite vyplniť údaje IČ DPH a prepínač „Zjednodušený daňový 

doklad“. Pri dosiahnutí limitu 3000 EUR odpočtu DPH, systém automaticky správne uvedie údaje 

v novom oddiele B.3.2: 

 

 



 

• Účtový rozvrh – boli upravené názvy vybraných účtov rámcovej účtovej osnovy pre rok 2016 

• Účtovný rozvrh – kary Účtov boli doplnené o preklad v časti Alternatívne názvy: Jazyk 1 – 

angličtina. 

• Účtovné výkazy – došlo k úpravám v Sprievodcovi tlačou účtovných výkazov. Na strane 1/4 

sa zmenila logika doplnenia dátumu v prípade, keď nie je zaškrtnutá voľba Podľa dátumu 

a Podľa dátumu pre minulé a na strane 3/4  pribudli premenné Účtovná závierka 

(s možnosťami  Riadna, Mimoriadna, priebežná) , Účtovná jednotka ( s možnosťami Mikro, 

Malá a Veľká) a SK NACE. 

• Priznanie a uzávierky k DPH MOSS – z dôvodu zlepšenia funkcionality sa teraz eviduje 

informácia o ručnej editácii (oprave, pridaní, či zmazaní) riadku v priznaní MOSS. Informácia 

sa zobrazuje ako v stĺpcoch  a detailoch k zoznamu Priznanie a uzávierky DPH MOSS, tak aj 

v sprievodcovi na strane 2/3.  

• Priznanie a uzávierky DPH – na poslednú stranu Sprievodcu priznaním a uzávierkou DPH bola 

pridaná už existujúca funkcia umožňujúca Uplatnenie zostávajúcej dane pri ukončení 

zvláštneho režimu uplatňovania DPH zaplatením. Pole sa v sprievodcovi sprístupní v mesiaci, 

v ktorom končí platnosť registrácie k DPH s príznakom Pomerné uplatňovanie DPH z úhrad. 

Rozhodujúcim údajom je dátum Platnosť do zadaný na karte Daňovej registrácie (menu 

Zoznamy/ Účtovné/ Registrácia k DPH) . 

• Bankové výpisy – bola rozšírená možnosť importu a párovania transakcií z nasledujúcich 

bánk: 

o  UniCredit (formát výpisov – txt, csv, xlsx) – položky výpisov z kariet je možné 
párovať podľa: 

- Referenčného čísla -  variabilný symbol 
- Referenčného čísla -  párovací symbol 
- Referenčného čísla -  číslo dokladu 

o  Komerčná banka - položky výpisov z kariet je možné párovať podľa: 
- Čísla transakcie – variabilný symbol 
- Čísla transakcie – párovací symbol 
- Čísla transakcie – číslo dokladu 
- Čísla karty – variabilný symbol 
- Čísla karty – párovací symbol 
- Čísla karty – číslo dokladu 
- Čísla autorizácie – variabilný symbol 
- Čísla autorizácie – párovací symbol 
- Čísla autorizácie – číslo dokladu 

o  Česká sporiteľňa - položky výpisov z kariet je možné párovať podľa: 
-    Referenčného čísla -  variabilný symbol 
-    Referenčného čísla -  párovací symbol 
-    Referenčného čísla -  číslo dokladu 
-   Autorizačného kódu – variabilný symbol 
-   Autorizačného kódu – párovací symbol 
-   Autorizačného kódu – číslo dokladu 

Po spracovaní transakcií importovaných z ktorejkoľvek z uvedených bánk sú vytvorené tri 
druhy položiek bankového výpisu:  

-   Položky úhrad 
-   Položky poplatkov 
-   Korekčná položka  

 



 

1.2 Adresár 

• Firmy – do Výberu stĺpcov zoznamu boli pridané nové stĺpce Záväzky a Saldo 

• Aktivity ( pre licencie s modulom Zákazky a CRM) – klávesové skratky pre pridanie (CTRL+N) 

a kopírovanie (ALT+K) záznamu rešpektujú poslednú variantu tlačidla. Príklad: Pokiaľ bola 

naposledy vybraná funkcionalita tlačidla Pridať zjednodušene, po použití klávesovej skratky 

CTRL+N sa uskutoční táto funkcia. 

 

1.3 CRM 

• Pridelený obchodník – pole bolo pridané do záložky CRM na Predajky prijaté/ vystavené. 
Funkcionalita je rovnaká ako v ostatných dokladoch. 
 

1.4 Fakturácia 

• Šablóny dokladov 
o  V zozname Faktúr vystavených/ prijatých je možné vytvoriť šablónu aj v prípade, 

keď je v skupine Nezaradené aktívna voľba Táto skupina nie je určená pre ukladanie 

záznamov. 
o  Šablóny je teraz možné kopírovať a editovať aj v prípade, keď spadajú do 

uzavretého obdobia DPH. 
 
 

 

1.5 Sklady 

• Katalóg – pri ukladaní zmien na Položke katalógu, ku ktorej sú vytvorené Varianty, sa teraz 

pre jednotlivé polia v záložkách Popisy, HTML popisy a Poznámka na karte Chcete uskutočniť 

zmenu aj vo variantách? rozlišuje o ktorý popis (1,2,3) či poznámky (1,2,3) ide. 

• Nastavenie katalógu – do záložky Kontroly bola pridaná nová kontrola pre doplnenie poľa 

Druh položky katalógu 

• Katalóg a Skladové zásoby – v oboch zoznamoch boli upravené nasledujúce Detaily: 

o  Štatistika predaja – do detailu bol doplnený prehľad za celú históriu a to ako 

posledný riadok nazvaný Od počiatku 

o  Štatistika predaja a Štatistika predaja mesačná – do týchto detailov boli pridané 

stĺpce Zisk, Rabat (%) a Marža (%). Ich hodnoty  sa počítajú podľa nasledujúcich 

vzorcov: 

o Zisk = Predajná cena – Obstarávacia cena 

o Rabat (%) = (Predajná cena – Obstarávacia cena)/ Predajná cena * 100 

o Marža (%) = (Predajná cena – Obstarávacia cena)/ Obstarávacia cena * 100 

• Skladové pohyby - nad zoznamom je nové tlačidlo Skryť fiktívne pohyby. Ak je tlačidlo 

aktívne, v zozname sa nezobrazujú záporné dodávky, ale len reálne. 

• Skladové inventúry – pri zmene Stavu inventúry sa zobrazia čakacie „hodiny“ a uvádza sa 

počet spracovávaných položiek. Akciu je možné ukončiť, vždy však iba vo fáze, kedy sa 

vytvára inventúra a súčasne sa spracovávajú položky. 



 

• Stav zásob po pohyboch (Tlačové zostavy/ Stavy zásob) – nová tlačová zostava vypíše pre 

vybraný okruh zásob všetky skladové pohyby. Pozn.: Fiktívne pohyby sa natlačia. 

 

1.6 Objednávky 

• Nastavenie objednávok prijatých/ vystavených – v rámci zjednotenia funkcionality bola na 

karte Nastavenia v oboch zoznamoch doplnená voľba Upozorňovať na nevybavené položky 

s nasledujúcimi možnosťami: 

o Nie – program na nevybavené položky upozorňovať nebude. 

o Rovnaké položky rovnakého odberateľa/ dodávateľa – program upozorní iba  pri 

zhode partnera a položky, uvedenej na editovanom doklade (predtým hodnota 

Rovnakého odberateľa). 

o Rovnaké položky všetkých odberateľov/ dodávateľov – kontroluje sa zhoda 

nevybavených položiek na doklade bez ohľadu  na uvedeného partnera (predtým 

hodnota Áno)  

o Všetky položky rovnakého odberateľa/ dodávateľa – kontrolujú sa všetky 

nevybavené položky daného partnera bez ohľadu na to, či sú uvedené na 

editovanom doklade. 

 

1.7 Zákazky 

• Zoznam zákaziek – pokiaľ sa v detailoch Jazdy a Cestovné príkazy pridáva záznam 

s vyplnenými kontrolingovými premennými a súčasne tieto údaje vybraný Pracovník nemá 

doplnené, kontrolingové premenné na karte zostanú bezo zmeny. Táto logika chovania bola 

upravená v rámci zjednotenia s ostatnými časťami programu. 

 

1.8 Expedícia 

• Expedičné doklady – teraz je možné uložiť expedičný doklad aj v prípade, že v rade balíkov 
existuje záznam s vyšším číslom. 

 

1.9 Majetok 

• Vlastný majetok – na základe platnej legislatívy bola upravená funkcionalita pre výpočet 
odpisov nehmotného majetku po akejkoľvek zmene ceny  (technickým zhodnotením, 
zvýšením, znížením i čiastočným vyradením). Výpočet odpisového plánu z upravenej ceny 
nehmotného majetku sa vykoná už v mesiaci, v ktorom k zmene došlo. 
 

2.1 Administrácia 

• Používateľské roly (menu Prístupové práva) – na karte Používateľské role je nová voľba 
Povoliť export dát. Pokiaľ nie je táto voľba aktívna, používateľovi sa vo všetkých zoznamoch, 
tlačových dialógoch i detailoch skryje možnosť exportu do XLS, PDF a iných typov súborov. 
Dôvodom je možnosť zakázať export dát zo zoznamov a eliminovať tak nebezpečenstvo 
zneužitia údajov. Všetky existujúce role majú tento export implicitne povolený. 
 



 

2.2  Ostatné 

• InfoBox a RSS čítačka – Money teraz vie čítať RSS správy z www.money.sk/feed a prijímať 
správy z InfoBoxu. Zaslanie informácií priamo do Money zvýši konverziu správ zasielaných 
klientom a zlepší dostupnosť informácií. Money teraz pravidelne zisťuje, či sú dostupné nové 
správy a po prijatí ich zobrazuje (najčastejšie po spustení Money). Pokiaľ nie sú všetky správy 
prečítané, ikona správ je doplnená červeným výkričníkom. Neprečítané správy sú označené 
tučne. InfoBox sa dá aktualizovať tiež ručne. 

• CSWDMT – prevod dokladov v režime MOSS a dokladov vstupujúcich do kontrolného 
hlásenia bol upravený tak, aby doklady z Money S3 do Money S4/S5 prevádzal korektne. 
Kompatibilita bola vyskúšaná od verzie Money S3 16.101 až do verzie 16.201 (zatiaľ 
poslednej) a to pre Sk j CZ verziu. 

 
  



 

Modul Zákazky 
Modul zákaziek prešiel za uplynulé tri verzie výraznými zmenami. Pripravili sme pre Vás sumárny 
prehľad noviniek vo verzii 1.7.2.4375 zavedených do modulu Zákazky od verzie 1.6.11.4218 

 
• Výkaz činností pracovníkov na zákazkách – menu modulu Zákazky obsahuje novú funkciu 

Výkaz činností pracovníkov na zákazkách. Po jej potvrdení sa otvorí sprievodca tlačou zostavy 
a po jeho dokončení ponúka tlačový formulár v poli Tlačiť návrh zostavy tri možnosti: 

o  Výkaz činností 
o  Súhrnný výkaz činností 
o  Príloha výkazu činností 

• Konfigurácia aktualizácie zákaziek – karta konfigurácie bola rozšírená o možnosť zahrnúť 
Výdajové pokladničné doklady do skutočných nákladov zákaziek. 

 
Zoznam zákaziek 

• Rýchly filter – v zozname Zákaziek je nové tlačidlo Moje zákazky/ Vybrané zákazky, ktoré 
umožní rýchle filtrovanie položiek. Voľba Moje zákazky v zozname zobrazí iba karty, kde je 
v poli Zodpovedá zadaný prihlásený používateľ. Voľba Vybrané zákazky  umožní zvoliť 
pracovníka či skupiny pracovníkov podľa pracovnej pozície – ide o obdobnú funkčnosť ako 
v zozname Aktivít. 

• Celkový prehľad zákazky – do ponuky tlačových zostáv nad zoznamom zákaziek pribudla 
nová zostava, ktorá poskytuje komplexný prehľad o zákazke vrátane rozpisu odvedených 
prác a dodaných položiek katalógu. Hodnoty zobrazené v zostave sa nastavujú pomocou 
sprievodcu. 

 
Aktivity 

• Aktivity – nad zoznamom je nové tlačidlo, ktorým sa spustí funkcia Hromadné generovanie 
aktivít. 

• Zjednodušená karta aktivity – pre rýchlejšiu a jednoduchšiu prácu bolo v zozname Aktivít 

rozšírené tlačidlo Pridať na tri nové varianty: Pridať (plná karta aktivity), Pridať 
zjednodušene (zjednodušená karta aktivity) a Pridať podľa šablóny (aktivita vytvorená podľa 
uloženej šablóny). Obdobne bolo upravené tlačidlo Kopírovať.  

• Väzba pracovníka na katalóg – karta Pracovníka bola v záložke Doplňujúce údaje rozšírená 
o možnosť zadania väzby na Položku katalógu typu Služba. Pokiaľ sa na kartu Aktivity vyplní 
taký pracovník do poľa Pridelené, automaticky sa preberie tiež táto služba. Funkcia slúži 
k zjednodušeniu evidencie odvedených prác na zákazkách. 

 
Zoznamy 

• Zoznam sviatkov – zoznam bol presunutý z mzdových zoznamov do menu Zoznamy/ 

Ostatné. 
 

Evidencia nákladov na stroje a dopravné prostriedky. 

• Vozidlo – na karte zoznamu Kniha jázd/ vozidlá bola rozšírená ponuka Druhov vozidiel 

o položku Stroj. U takto definovaného Vozidla je možné okrem najazdených kilometrov 
evidovať tiež odpracované motohodiny a na karte sa preto objaví aj pole Počiatočný/ 

Aktuálny stav motohodín, nákladová cena za motohodinu a Položka katalógu pre 

motohodinu.  

• Jazda – na kartu v zozname Kniha jázd/ Zoznam jázd, ktorá je priradená vozidlu typu Stroj, 

boli pridané údaje Miesto práce, Dátum a čas zahájenia/ ukončenia, Počet motohodín, 

Počiatočný/ Koncový stav motohodín. U ostatných druhov vozidiel tieto údaje nie sú 
viditeľné. Závislosť medzi údajmi Počiatočný/ Koncový stav motohodín  na karte Jazdy 



 

a Aktuálny stav motohodín na karte Vozidla je rovnaká ako medzi údajmi Stav tachometra pri 

odjazde/ príjazde na karte Jazdy a Aktuálny stav tachometra na karte Vozidla.  

• Zoznam jázd – tlačidlo Vytvoriť aktivity umožňuje nad zoznamom jázd spustiť novú funkciu 
generovania aktivít. Po dokončení sprievodcu sa vytvoria dva typy aktivít, pre motohodiny 
a kilometre. Väzba na katalóg a cenník je v aktivitách vytvorená podľa väzieb na katalóg na 
karte vozidla.  

• Konfigurácia aktualizácie zákaziek – bol rozšírený výber aktualizovaných údajov o skutočné 
náklady a výnosy z knihy jázd a podľa cestovných príkazov. Obdobne ako u ostatných 
dokladov je možné použiť filtre. 

• Aktualizácia zákaziek – jazdy a cestovné príkazy ovplyvňujú skutočné náklady a výnosy 
zákaziek. Čiastky nákladov a výnosov jázd sa odvíjajú od položky katalógu, ktorú má 
priradené vozidlo z jazdy. V prípade nákladov to tiež môže byť nákladová cena zadaná pri 
vozidle. Nákladová či výnosová cena je násobkom počtu motohodín/ kilometrov z jazdy 
a ceny. Cena je nastavená v konfigurácii aktualizácie zákazky. 

• Zoznam zákaziek – pod zoznamom sú nové detaily Jazdy a Cestovné príkazy. 
 

 
 

 
 
 

 
  



 

 

DÔLEŽITÉ: Venujte prosím zvýšenú pozornosť tejto informácií 

Systém Money S4/S5 od verzie 1.5.5. využíva najnovšiu verziu .NET 4.5.1 spoločnosti Microsoft. 
Inštalácia tejto verzie .NET sa vykoná automaticky spoločne s aktualizáciou Money. Od verzie 
1.5.5.3474 nie sú podporované nasledujúce produkty: 

• Operačný systém Windows XP 
• Operačný systém Windows Server 2003 (R2) 
• Databázový server Microsoft SQL Server 2005 

 
V prípade nejasností kontaktujte našu technickú podporu na telefónnom čísle 02/49 21 23 44. 
 


