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MONEY VERZIA 1.9.1.5190 
Prehľad noviniek vo verzii 1.9.1.5190 zavedených do Money od verzie 1.8.11.5116 

Účtovníctvo 

• Priznania a závierky DPH – v rámci úprav slovenskej legislatívy pre rok 2018 boli 
uskutočnené nasledujúce zmeny: 

o Sprievodca priznaním a závierkou DPH – nižšie uvedené úpravy sprievodcu platia pre 
priznania od januára 2018; pre priznania za december 2017 a staršie bola zachovaná 
pôvodná podoba sprievodcu aj štruktúra XML exportu.  

− Strana 1 – Údaje o firme– bolo odstránené pole Fax (v upravenom priznaní sa toto 
spojenie nebude používať) a pole E-maily bolo premenované na Email.  

− Strana 2 – Údaje o oprávnenej osobe – bolo pridané nové pole Email a nová voľba 
Daňový zástupca §69aa. 

o Daňové priznanie Daň z pridanej hodnoty – tlačová zostava má nový design. 

o Štruktúra XML exportu a XSD schéma – aj v štruktúre XML exportu došlo 
k odpovedajúcim úpravám. 

• Režim prenesenia daňovej povinnosti – podľa parlamentom schválenej novely Zákona 
o DPH sa od januára 2018 ruší limit (pôvodne 5 000 €) pre režim tuzemského prenesenia 
daňovej povinnosti pri tovaroch ako sú kovy ako oceľ a železo a polotovary z kovov, ktoré 
patria do kapitoly 72 a do položiek 7301, 7308 a 7314 a kap. 10 a 12 colného sadzobníka. 
V súvislosti s touto zmenou sme upravili kontroly režimu prenesenia daňovej 
povinnosti tak, aby pri fakturácii týchto komodít prebiehali vždy, bez ohľadu na výšku 
fakturovanej sumy. Pre tovary s kódom "IO" (integrované obvody) alebo "MT" (mobilné 
telefóny) naďalej platí limit pre režim prenesenia daňovej povinnosti vo výške 5 000 €. 

• Priznania a závierky DPH MOSS – na strane 3 v sprievodcovi je pole Export do XML 
prístupné bez ohľadu na stav zaškrtnutia poľa Vykonať závierku. Teraz je možné 
v jednom kroku vykonať súčasne závierku aj export do XML. 

 

Adresár 

• Osoby – užívatelia s plnými prístupovými právami k zoznamu Osôb môžu pridávať na 
tieto karty kontakty aj v prípade, keď majú na príslušnú kartu Firmy právo iba na čítanie. 

• Firma – na karte Firmy je v záložke Spojenie nové tlačidlo Vykonať spojenie, ktorým 
je možné pre kartu pod kurzorom ihneď uskutočniť spojenie typu E-mail alebo WWW . E-
mailové správy sa otvoria v prednastavenom poštovom klientovi, webové stránky 
v prednastavenom prehliadači. 
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• Aktivity – voľba miestnej ponuky Prevziať do ponúka možnosť vyúčtovať aktivitu aj 
prostredníctvom Predajky vystavenej. 

Fakturácia 

• Faktúry vystavené – do zoznamu boli doplnené dva nové stĺpce Výška kreditu 
a Používať kredit (hodnoty áno/nie). Tieto údaje sa vzťahujú k odberateľovi a preberajú 
sa z jeho karty Firmy zo záložky Obchod. O rovnaké položky boli doplnené aj filtre 
v zozname. Pozn.: Stĺpce v zozname zobrazíte z karty Výber stĺpcov, ktorú otvoríte 
pravým tlačidlom myši nad hlavičkou stĺpcov. 

 

• Položky faktúr vystavených/prijatých – do oboch zoznamov boli pridané nové 
stĺpce - Dátum vzniku DPH  aj odpovedajúce filtre: 

 

Sklady 

• Rezervácie a blokácie 

Už nikdy Vám nezmizne tovar, ktorý máte zablokovaný pre konkrétneho zákazníka. 
Začnite využívať systém rezervácií a blokácií. Ak napríklad príde objednávka na posledný 
smartphone a vy telefón pre túto objednávku zablokujete, Money nedovolí telefón 
vyskladniť pre iného zákazníka. Táto funkcionalita je súčasťou modulu Riadenie 
a generovanie objednávok. 

Podrobné informácie k tejto funkcionalite sa dozviete v dokumentácii: Rezervácie a 
blokácie 

https://www.money.sk/wp-content/uploads/rezervacie-a-blokacie-zasob-money-s4_web.pdf
https://www.money.sk/wp-content/uploads/rezervacie-a-blokacie-zasob-money-s4_web.pdf
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• Katalóg – zoznam obsahuje nový detail Sadzby DPH, v ktorom je možné zistiť 
aktuálne sadzby Položky katalógu. Zoznam je možné filtrovať podľa nasledujúcich 
hodnôt: 

− Aktuálne platná sadzba DPH – vstup 

− Aktuálne platná sadzba DPH – výstup 

− Štát DPH  

 
 

• Vyhľadanie položiek katalógu podľa kódov – Položky katalógu sa v zoznamoch 
dajú vyhľadávať aj podľa iných než čiarových kódov. Konkrétne sa jedná o Kód položky 
katalógu, Katalóg, Dodávateľský kód a Odberateľský kód. Vyhľadávanie je 
dostupné v nasledujúcich zoznamoch: 

− Skladové zásoby a Cenníkové ceny – horná lišta zoznamov obsahuje nové tlačidlo 
Vyhľadať kód.  

− Doklady – tlačidlo Čiarové kódy na hornej lište zoznamu Položiek bolo rozšírené o 
voľbu Ostatné kódy (prepína sa šípkou na pravej strane tlačidla).  

 

 

• Skladové zásoby 

o  V zozname je dostupný nový stĺpec Výrobca. 

o V detailoch Stav a Súhrnné stavy bola do výberu Období pridaná voľba Bez 
obmedzenia. Túto možnosť program ponúka iba v prípade, keď existuje aspoň jedna 
Skladová uzávierka. 

 

• Cenníkové ceny  

o V zozname sa dajú zobraziť dva nové stĺpce Výrobca a Dodávateľ. 
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o Do ponuky tlačidla Tlač bola doplnená zostava Štítky s čiarovým kódom, ktorá 
ponúka pre označené položky cenníka tlač šiestich rôznych Návrhov zostáv s cenami a 
čiarovými kódy: 

− Štítky s čiarovým kódom (jednostĺpcové) a cenou bez dane 

− Štítky s čiarovým kódom (jednostĺpcové) a cenou s daňou 

− Štítky s čiarovým kódom (jednostĺpcové) s parametrami 

− Štítky s čiarovým kódom a cenou bez dane 

− Štítky s čiarovým kódom a cenou s daní 

− Štítky s čiarovým kódom s parametrami 
Čiarové kódy obsahujú názov položky, katalogové číslo, EAN a cenu.   
 

 
 
 
 

 
 

• Cenové hladiny (Zoznamy / Cenníkové) – v zozname je nový detail Cenníkové ceny, 
ktorý zobrazuje všetky položky cenníka obsahujúce príslušnú cenovú hladinu. Roletová 
ponuka umožňuje výber jednotlivých cenníkov a je doplnená tlačidlom Všetky položky. 
Zoznam sa podľa cenníkových cien dá aj filtrovať. 
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• Tlač skladovej inventúry (Tlačové zostavy) – do sprievodcu bola pridaná možnosť 
výberu triedenia podľa Názvu alebo Kódu. Podľa tejto voľby sa vo výslednej zostave 
Skladová inventúra zo dňa záznamy zoradia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Predajky vystavené – na karte dokladu sa zobrazuje Variabilný symbol. Stĺpec 
s touto hodnotou bol pridaný aj do zoznamu Predajok vystavených a podľa premennej je 
možné zoznam filtrovať. Program dopĺňa Variabilný symbol automaticky a to 
v nasledujúcom režime: 

o Na novo otvorenej karte dokladu sa do poľa Variabilný symbol doplní Číslo dokladu 
(iba jeho číselné znaky). Ak sa predajka vytvorí prevzatím z Objednávky prijatej, 
Variabilní symbol sa doplní z objednávky.  

o Pri Zaúčtovaní predajok sa na Pohľadávkový doklad doplní do poľa Variabilný symbol 
niektorá z nasledujúcich hodnôt: 

− Kód transakcie z Predajky vystavenej, 

− Variabilný symbol z Nepeňažného platidla, pokiaľ Kód transakcie nie je zadaný, 

− Variabilný symbol z Predajky vystavenej, pokiaľ nie sú doplnené predchádzajúce 
hodnoty, 

− Číslo dokladu z Pohľadávkového dokladu (iba číselné znaky), pokiaľ nie je 
k dispozícii ani jedna z vyššie uvedených hodnôt. 

Objednávky 

• Objednávky prijaté – k dispozícii je nová možnosť preberania dokladu z Objednávky 
prijatej do Dodacieho listu vystaveného s textami pred a za cenami. 

• Objednávky vystavené 

o Tlač Objednávky vystavenej je dostupná v novom dizajne Objednávka vystavená 
s dodávateľskými kódmi. Tento design formulára Vystavenej objednávky 
zobrazuje v zozname položiek pod Názvom (označenie dodávky) a Kódom aj 
Dodávateľský názov a Dodávateľský kód položky zvýraznený kurzívou. Takže 
dodávateľom môžete zasielať objednávky s ich kódmi a názvami tovarových položiek. 
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o Potrebujete vedieť váhu objednaného tovaru? Na kartu Objednávky vystavenej bolo 
pridané pole Celková hmotnosť a na kartu Položky objednávky vystavenej aj pole 
Jednotková hmotnosť. Odpovedajúce údaje sa dajú zobraziť aj v stĺpcoch 
zoznamov (zoznam položiek objednávok vystavených, zoznam objednávok 
vystavených) 

 

Zoznamy 

• Kategórie katalógu (Skladové zoznamy) – v záhlaví detailu Položky katalógu je nové 
tlačidlo  Vrátane podriadených, ktoré umožní ľahšiu orientáciu v stromčekovej 
štruktúre. 

• Kombinovaná nomenklatúra (Instrastat ) – v rámci úprav legislatívy pre rok 2018 
boli upravené pôvodné a pridané nové záznamy. 

• Náhrady (Kniha jázd a jazdy) – zoznam náhrad bol aktualizovaný podľa hodnôt platných 
od 1. 1. 2018. 

Pomôcky 

• Zrýchlené zadávanie dokladov – do ponuky vytváraných dokladov boli pridané 
Inventúrne doklady. Výrazne tak môžete ušetriť čas pri spracovaní vstupných položiek 
skladových inventúr.  

• Daňový kalendár – bol aktualizovaný pre rok 2018. 

Administrácia 

• Prístupové práva – pre rýchlejšie vyhľadanie konkrétnej položky v nastavení 
používateľských práv bol na kartu Používateľa a Používateľskej role pridaný nový nástroj, 
ktorý vyhľadáva podľa zadaného textového reťazca, a to na ktorejkoľvek pozícii 
názvu. Pole určené pre zápis textu je umiestnené pod prehľadom Nastavení prístupových 
práv. Je doplnené tlačidlom Ďalší, ktoré posunie kurzor na nasledujúcu položku, ktorej 
názov vyhovuje zadanému textu. 

• Používateľské role – s ohľadom na GDPR bola do nastavenia prístupových práv 
doplnená možnosť spravovať prístup k tlačovým zostavám. Funkcionalitu využijete 
aj v iných situáciách, napríklad sa tak dá kontrolovať prístup používateľov k tlačovým 
zostavám s nákupnými cenami. Tlačové zostavy sa na karte používateľskej role definujú 
prostredníctvom tlačidla Zostavy, ktoré zobrazí prehľad všetkých zostáv dostupných pre 
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daný modul. Pokiaľ používateľ nemá prístupnú danú tlačovú zostavu, pri náhľade alebo 
tlači mu Money oznámi, že mu bol prístup zamietnutý. 

Ostatné 

• Doklady  

o Adresné údaj v hlavičkách dokladov boli rozšírené o nové stĺpce  bankového účtu 
partnera v tvare IBAN / SWIFT. Podľa týchto parametrov je možné v zoznamoch 
dokladov aj filtrovať. Jedná sa o nasledujúce zoznamy dokladov: 

− Faktúry vystavené/ prijaté 

− Zálohové faktúry vystavené/prijaté 

− Pohľadávkové a záväzkové doklady 

o V rámci zjednotenia funkcionality dokladov pribudli do zoznamov Položiek dokladov a 
do Detailov s položkami nové stĺpce Kód cenníka, Názov cenníka, Kód cenovej 
hladiny a Názov cenovej hladiny. V Zoznamoch položiek je podľa novo pridaných 
stĺpcov možné filtrovať. 

o Na vybraných dokladoch bola umožnená zmena šírky karty. Ide o tieto doklady: 

− Faktúry (aj zálohové) vystavené/ prijaté  

− Objednávky, ponuky, dopyty vystavené/ prijaté 

− Všetky druhy skladových dokladov (Dodacie listy, príjemky, výdajky, prevodky, 
predajky, výrobky) 

− Interné doklady 

• Zoznamy položiek dokladov – odteraz je možné editovať položky dokladov 
priamo v zoznamoch položiek. Pri oprave sa otvorí zdrojový doklad a nad ním 
editovaná položka. Funkcionalita je dostupná v nasledujúcich zoznamoch: 

− Položky faktúr vystavených/ prijatých 

− Položky objednávok vystavených/ prijatých 
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− Položky ponúk vystavených/ prijatých 

• Neuhradené pohľadávky po splatnosti – Sprievodca nastavením programu v záložke 
Obchod umožňuje kontrolu odberateľov, ktorí prekročili termín splatnosti pohľadávok. 
Odteraz je do tejto kontroly možné Zahrnúť zálohové faktúry vystavené. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predajňa SQL 

• Inventúrne doklady môžete odteraz vytvárať priamo cez predajňu SQL. Zoznamy 
inventúr sa prenesú z Money do Predajne SQL. Následne inventúrne doklady vytvorené 
v prostredí Predajne SQL sa spätne exportujú do Money.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


