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MONEY VERZIA 1.5.3.3379  
Prehľad noviniek vo verzii 1.5.3.3379 , zapracovaných do Money S4/S5  od verzie 1.5.1.3329 

 

Vybrané novinky verzie 1.5.3.: 

 Z dôvodu zmien spojených s prechodom na jednotnú platobnú oblasť SEPA bolo upravené 

odosielanie príkazov na úhradu a importy bankových výpisov. 

 Pre potreby Kontrolného výkazu DPH boli rozšírené polia Prijatý doklad a Pôvodný doklad na 

faktúrach prijatých / vystavených z pôvodných 20 znakov na 32 znakov. 

 Pre zlepšenie prehľadu o zásobách v režime prenesenej daňovej povinnosti sme doplnili do 

zoznamu Katalógu a Skladových zásob nové stĺpce a filtre Kód RPDP, Kód KN RPDP a Množstvo 

RPDP 

 

 

Upozornenie na ukončenie podpory: 

Systémy Money S4 a Money S5 budú od verzie 1.5.5. (plánované uvoľnenie v júni 2014) využívať 

najnovšiu verziu vývojového prostredia Microsoft .NET 4.5. Inštalácia tejto verzie .NET prebehne 

automaticky po nainštalovaní verzie Money 1.5.5. a vyššej. S touto zmenou súvisí aj ukončenie podpory 

starších produktov spoločnosti Microsoft, na ktorých naďalej nebude možné Money spustiť: 

 Operačný systém Windows XP 

 Opreačný systém Windows Server 2003 (R2) 

 Databázový server Microsoft SQL server 2005 

 

Ak prevádzkujete Money na niektorom zo starších operačných systémov alebo využívate Microsoft 

SQL server 2005, pred inštaláciou Money vezie 1.5.5. a vyššej je nutný upgrade uvedených produktov 

Microsoft na novšiu verziu.  
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1.1  Účtovníctvo 

 Homebanking – z dôvodu zmien spojených s prechodom na jednotnú platobnú oblasť SEPA bolo 

upravené odosielanie príkazov na úhradu a import bankových výpisov 

 Kniha prijatých / poskytnutých záloh (Pohľadávky a záväzky) – do sprievodcu tlačou na str. 4 

pribudol nový prepínač Interné doklady, ktorý Vám umožní do tlačovej zostavy zahrnúť aj zálohy 

z interných dokladov.  

 Stav záloh ku dňu (Pohľadávky a záväzky) – bola upravená tlačová zostava, aby sa správne 

zobrazovali zálohy ku konkrétnemu dátumu. 

 Bankové výpisy  

o  Úhrady dokladov v cudzej mene – zaokrúhlenie prepočítanej čiastky úhrady je 

upravené podľa štandardu Money tak, že prepočítaná čiastka sa najskôr zaokrúhli na 

štyri desatinné miesta a potom na dve. Nedochádza tak k rozdielu čiastky na položke 

a čiastky zaúčtovania. 

o  Položka bankového výpisu – pri úhrade dokladu sa v záložke Podrobnosti zjednotilo 

vyplňovanie údajov o firme a adrese. Záložka sa teraz vyplňuje rovnako pre všetky typy 

úhrad (úhrada priamo z dokladu / hromadná úhrada / párovanie úhrad) 

o  Optimalizovali sme rýchlosť načítania výpisu  

 Zoznam bankových účtov – aj po zadaní položky bankového výpisu s typom ceny Bez dane sa do 

zoznamu bankových účtov v stĺpci Aktuálny stav a v detaile Stav zapíše čiastka vrátane DPH. Na 

položke bankového výpisu sa teraz zobrazuje aj typ ceny. 

 Vzájomné zápočty – bola upravená funkcia Doplnenie optimálnych hodnôt, aby aj v prípade, ak 

sú doklady v cudzej mene program doplnil správne hodnoty. 

 Vzájomné zápočty – realizáciu vzájomného zápočtu nie je možné zrušiť, ak sú interné doklady 

vygenerované týmto zápočtom uzamknuté. Ak potrebujete zrušiť už realizovaný zápočet, je 

potrebné najskôr odomknúť príslušné interné doklady a až potom spustiť funkciu Zrušiť 

realizáciu započítania. Interné doklady sa po tejto akcii zmažú a zápočet sa uloží ako 

nerealizovaný. 

 

1.2  Fakturácia 

 Faktúry prijaté / vystavené  - pre potreby Kontrolného výkazu DPH boli rozšírené polia Prijatý 

doklad a Pôvodný doklad z pôvodných 20 znakov na 32 znakov, čo je maximum, ktoré dovoľuje 

šablóna Kontrolného výkazu DPH.  

 Import z XML – pri importe faktúr vystavených z XML do skupiny, ktorá má v Nastavení (záložka 

Rozúčtovanie) vybraný konkrétny spôsob platby v poli Vytvoriť pokl. doklad pri platbe,  sa 

automaticky vygeneruje pokladničný doklad, ktorý túto faktúru hradí. 
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1.3 Sklady 

 Katalóg a Skladové zásoby – pre zlepšenie prehľadu o zásobách v režime prenesenej daňovej 

povinnosti sme doplnili do zoznamu Katalógu a Skladových zásob nové stĺpce: 

o Prenesenie daňovej povinnosti – Kód,  s názvom stĺpca Kód RPDP 

o Kombinovaná nomenklatúra – Kód,  s názvom stĺpca Kód KN RPDP 

o Množstvo v mernej jednotke s názvom stĺpca Množstvo RPDP  

O tieto premenné boli rozšírené jednoduché aj pokročilé filtre. 

 

 Zaúčtovanie predajok – pri zaúčtovaní predajok je teraz možné zvoliť spôsob vytvárania 

dokladov pre každý doklad samostatne. Na kartu Zaúčtovanie predajok preto pribudli nové 

polia, ktoré sa sprístupnia pri aktívnom prepínači Účtovať nepeňažné platidlá: 

o  Spôsob vytvárania pokladničných dokladov pre hotovosť  

o  Spôsob vytvárania pokladničných dokladov pre ceniny 

o  Spôsob vytvárania pohľadávkových dokladov 

Pole Spôsob vytvárania dokladov platí pre: 

o Pokladničné doklady (hotovosť) v prípade, keď nie je aktívny prepínač Účtovať 

nepeňažné platidlá 

o  Interné doklady  v prípade, keď prepínač Účtovať nepeňažné platidlá je aktívny 

 

 Prepočet obstarávacích cien – bol doplnený text s výpisom chyby, ktorá informuje, že na 

položke dokladu nie je nastavený sklad. Upozornenie teraz obsahuje aj informáciu 

o chýbajúcom sklade na položke dokladu a číslo konkrétneho dokladu. 

 Skladové inventúry 

o  do Excelu je teraz možné exportovať záznamy zo všetkých záložiek na karte skladovej 

inventúry – Inventúrna súpiska, Predbežný výsledok inventúry, Predbežný výsledok 

inventúry všetkých zásob a Výsledok inventúry. Export je možný aj z jednotlivých detailov 

v zozname skladových inventúr. 

o  Tlač skladovej inventúry - do datasetu tlačovej zostavy boli doplnené nové premenné, 

ktoré môžete využiť pri úprave vlastných formulárov skladovej inventúry: Kód skupiny 

skladovej zásoby, Názov skupiny skladovej zásoby, Číslo inventúrneho dokladu položky, 

Kód položky katalógu, Názov položky katalógu, Zkratka12, Zkratka20, PLU, Čiarový kód 

položky, Výrobca, Katalóg.  

Poznámka: Nakoľko zobrazenie čísla inventúrneho dokladu spomaľuje načítanie tlačovej 

zostavy, máte možnosť si vybrať či chcete  alebo nechcete načítavať čísla dokladov. Toto 

nastavenie nájdete v Nastavení tlače skladovej inventúry (cez pravé tlačidlo myši 

v navigátore Sklady / Tlačové zostavy / Tlač skladovej inventúry / Nastavenie) – Načítať 

čísla inventúrnych dokladov 
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1.4 Objednávky 

 Objednávky prijaté – na karte objednávky prijatej je nové pole Variabilný symbol, ktoré sa pri 

preberaní dokladov preberie do Faktúry vystavenej.  

 

1.5 Administrácia 

 Prístupové práva – Používateľské role – ak je v Nastavení prístupových práv / Pole zakázaná pre 

zápis položka Jednotkové vedľajšie dodatočné náklady na poriadenie alebo Celkové vedľajšie 

dodatočné náklady na obstaranie, potom na doklade nie je prístupné tlačidlo Náklady. Platí pre 

doklady Faktúry prijaté, Príjemky, Dodacie listy prijaté a Predajky prijaté.  

Príklad: Ak chcete, aby mal používateľ prístupné tlačidlo Náklady napr. na Faktúre prijatej, musí 

mať v prístupových právach pre Faktúry prijaté povolené právo pre čítanie a zápis pre pole 

Jednotkové vedľajšie dodatočné náklady na obstaranie i Celkové vedľajšie dodatočné náklady na 

obstaranie (na doklade sú to polia Dodatočné náklady a Dodatočné náklady celkom) 

 

1.6 Ostatné 

 Doklady  

o bolo zrýchlené preberanie dokladov 

o na dokladoch v cudzej mene sa v hlavičke zobrazuje použitý kurz. Hodnota kurzu je 

vidieť aj v časti s rozpisom celkovej ceny dokladu pod zobrazením meny. 

o  pri výbere položky do dokladu zo skladu alebo z cenníka si program zapamätá 

nastavenie skladu/cenníka pre každého používateľa aj každú agendu individuálne. 

o  pri výbere položky do dokladu pomocou čiarového kódu bola opravená chyba, kedy 

nedošlo k zobrazeniu voliteľného príslušenstva. Pri prevzatí položky katalógu 

s evidenciou voliteľného príslušenstva sa zobrazí aj príslušenstvo. 

 Typ ceny pre Sadu a Príslušenstvo – došlo k funkčnej zmene nastavenia typu ceny pre Sadu 

a Príslušenstvo. Teraz sa typ ceny preberá z nastavenia cenníka a ak nie je k dispozícii, potom 

z nastavenia skupiny (doteraz sa typ ceny pre Sadu a Príslušenstvo nastavil vždy na hodnotu Bez 

dane).  

o  Funkcionalita sa riadi podľa nastavenia jednoduchej karty (bez zloženia) – ak nadriadená 

položka dokladu nie je uvedená v cenníku, potom sa na dodávateľských dokladoch po 

vložení podriadenej položky dokladu s typom ceny S daňou na nadriadenú položku 

doplní typ ceny Bez dane. 

 Cudzie meny – pri výpočtu ceny na dokladoch bola zapracovaná nová podpora pre získavanie 

krížových kurzov prepočtom cez domácu menu pre prípady, ak v Money neexistuje vzájomný 

kurz dvoch cudzích mien.  

 

 


