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MONEY VERZIA 1.9.3.5252 

Prehľad noviniek vo verzii 1.9.3.5252 zavedených do Money od verzie 1.9.2.5221 

 

Režim prenesenia daňovej povinnosti (RPDP) 

 

 Funkcia Nastaviť RPDP – pre zjednodušenie práce pri vystavovaní dokladov v režime 

prenesenej daňovej povinnosti je od verzie 1.9.2. na vybraných dokladoch dostupná 

funkcia Nastaviť RPDP, ktorá pri splnení konkrétnych podmienok nastaví na 

potrebných položkách dokladu automaticky Typ ceny na Iba základ a Členenie DPH 

R00_UPDP. Položky spadajúce do RPDP sú potom správne zobrazené na výstupnom 

doklade a správne zaradené do príslušného oddielu Kontrolného výkazu.  

Ak bola pôvodná cena na dokladu vyčíslená S daňou, dochádzalo pri automatickej 

zmene typu ceny k chybnému výpočtu základu DPH. Vo verzii 1.9.3. preto došlo 

k zmene výpočtu Ceny a Ceny celkom na položke a funkcia Nastaviť RPDP nastaví 

cenu správne.  

 

 Faktúry vystavené v RPDP – súčet položiek pre limit RPDP sa od teraz vypočítava 

odlišne pre SK a CZ legislatívu: 

 U slovenského RPDP sa limity sčítajú na jednom doklade podľa kódu RPDP 

a prekročenie limitu sa kontroluje pre každý kód samostatne. Legislatívny 

výklad: Limit sa sleduje samostatne podľa kategórií za každé písmeno §69: 

- MT samostatne (§68, písm.12, h) 

- IO samostatne (§68, písm. 12, i) 

 U českého RPDP sa všetky limity na jednom doklade sčítajú bez ohľadu na kód 

RPDP a prekročenie limitu sa kontroluje pre celý doklad. Legislatívny výklad: 

„Pokud nastane situace, kdy bude na jednom daňovém dokladu uvedeno více 

druhů vybraného zboží (spadajícího v bodě 1 věcně pod více různých písmen 

a až f), budou se základy daně těchto různých druhů zboží pro určení hodnoty 

limitu sčítat.“ 
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Doklady 

 Aby bolo možné jednoducho odkontrolovať, či konkrétny doklad obsahuje adresu 

s väzbou na adresár, väčšina dokladov od teraz umožňuje zobraziť väzbu partnera na 

adresár prostredníctvom dvoch nových stĺpcov Odberateľ – Kód (kód firmy) a Väzba 

na adresár. Nové stĺpce sú dostupné na týchto dokladoch: faktúry, interné doklady, 

doklady pokladničné, pohľadávkové, záväzkové, skladové, objednávkové a ďalšie. 

Stĺpce sú štandardne skryté, zobrazíte si ich z ponuky Výber stĺpcov (pravé tlačidlo 

myši nad hlavičkou stĺpcov). 

Túto funkcionalitu využijete predovšetkým pri komunikácii s e-shopom alebo napr. pri 

tvorbe vzájomných zápočtov.  

  

Adresár 

 Firmy – došlo k úpravám v detaile Predajné ceny: 

 všetky ceny sa teraz zobrazujú s presnosťou na 4 desatinné miesta 

 sú k dispozícii dva nové stĺpce s čiastkami uvedenými na karte Cenníkové ceny 

v poliach Cena položky cenníka a Predvolená cena. 

 Bolo upravené overovanie IČ DPH voči registru VIES. Overovanie je opäť funkčné aj 

pre IČ DPH zahraničného partnera. 

Objednávky 

 Objednávky prijaté – pre jednoduchšie vybavovanie objednávok, ku ktorým existuje 

vystavená zálohová faktúra, je teraz možné v zoznamu prijatých objednávok zobraziť 

informácie o vystavených zálohových faktúrach a ich stave. Ide o tri nové stĺpce: 

 Celkový počet záloh – zobrazuje množstvo zálohových faktúr, ktoré boli 

vytvorené ako nadväzujúci doklad danej objednávky (cez preberanie 

dokladov). 

 Počet uhradených záloh – množstvo zálohových faktúr, ktoré už boli uhradené. 

 Stav úhrady záloh – rýchla vizuálna informácia o uhradených zálohách 
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Zoznamy 

 Kurzové lístky – ak Money pri práci s cudzou menou nenájde k danému dátumu 

prevodný kurz, zobrazuje informatívne okno s hlásením, že použije posledný dostupný 

kurz. Po novom zobrazí aj dátum, ku ktorému bol dosadený kurz platný. 

 Funkcionalita Importu kurzových lístkov ECB bola upravená tak, že pri konfigurácii 

ECB0 (od 1999) je možné nastaviť ľubovoľný časový rozsah importu. 

 

Administrácia 

 Certifikáty v systémovom úložisku – pri ukladaní certifikátov (napr. el. podpis) do 

systémového úložiska sa väzba do Money od teraz ukladá pomocou kryptografického 

otlačku. Zmenu privítajú predovšetkým účtovné kancelárie, ktoré v Money evidujú 

väčšie množstvo agend.  

Doteraz sa certifikáty ukladali podľa poradia certifikátu v systému (väzba bola na 

poradie v systémovom úložisku) a pri vymazaní/vypršaní certifikátu dochádzalo 

k zmene poradia čo ovplyvnilo ostatné certifikáty.   

 


