
 

1 MONEY VERZIA 1.7.1.4291 
Prehľad noviniek vo verzii 1.7.1.4291 zavedených do Money od verzie 1.6.11.4218 FIX3 

Vážení zákazníci, 

radi by sme Vás v nasledovnom prehľade previedli novinkami, ktoré sú do novej verzie 1.7.1.4291 

zapracované. 

 

1.1 Účtovníctvo 

 Účtovné výkazy pre rok 2015 – boli doplnené účtovné výkazy k účtovnej závierke roku 2015.  

 Osobitný režim uplatnenia odpočtu DPH po prijatí platby – boli doplnené funkcie pre 

automatické generovanie interných dokladov pri úhrade dokladu v osobitnom režime. 

Taktiež funkcie pre hromadné aj dodatočné generovanie interných dokladov. Podrobnejší 

popis fungovania osobitného režimu nájdete v samostatnom dokumente „Osobitná úprava 

uplatnenia dane pri prijatí platby“ 

 Hlásenie a uzávierky DPH -  Sprievodca spracovaním a uzávierkou – pre registrovaných 

platcov DPH v Česku bola na poslednú stranu sprievodcu doplnená tlačová zostava Zoznam 

dokladov pre KV DPH. Pri vykonaní uzávierky sa zostava ukladá ako pripojený dokument 

k uzávierke hlásenia a voliteľne je možné ju pri hľadaní chýb rozšíriť aj na prehľad dokladov, 

ktoré nevstupujú do žiadneho oddielu. V agendách s licenciou na medzinárodnú DPH je 

zostava k dispozícii aj vtedy, ak sú doklady v rámci uzatváraného obdobia v rôznych menách. 

1.2 Pomôcky 

 Zrýchlené zadávanie dokladov (Money S5) – po výbere Firmy sa v informatívnom riadku 

v spodnej časti okna aktualizuje mena zadávaného dokladu podľa meny zadanej na kare 

Firmy v záložke Obchod. 

 Daňový kalendár – bol doplnený pre rok 2016 podľa českej aj slovenskej legislatívy. 

1.3 Administrácia 

 História akcií – odteraz sa loguje aj zamykanie a odomykanie dokladov 

1.4. CSW Automatic 

 Prepočet rezervácií a objednávok – funkcionalita bola rozšírená o nový plugin, ktorý umožní 

v určený čas spustiť automatický prepočet rezervácií a objednávok. 

 

 

 

 



 

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. 
 


