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Prehľad noviniek vo verzii 1.8.4.4889 zavedených do Money od verzie 1.8.3.4855 

Účtovníctvo 

• Interné doklady (iba SK legislatíva) – na karte Interného dokladu bola upravená 
funkčnosť poľa Prijatý doklad, ktoré sa v českej legislatíve využíva pri generovaní 
dokladov pre reverse charge a k evidencii prijatých faktúr. V agendách pracujúcich podľa 
slovenskej legislatívy bolo pole premenované na Evidenčné číslo pre KV a funkčnosť 
bola rozšírená o evidenciu vystavených faktúr. Pri zostavení oddielov kontrolného výkazu, 
ktoré slúžia na evidenciu uskutočnených plnení, platí nasledujúca postupnosť plnení 
hodnôt:  

− Pokiaľ je pole Evidenčné číslo pre KV vyplnené na položke dokladu, preberie sa do 
kontrolného výkazu z položky. 

− Pokiaľ je pole Evidenčné číslo pre KV na položke Interného dokladu prázdne, 
preberie sa z hlavičky. 

− Pokiaľ nie je pole Evidenčné číslo pre KV vyplnené ani na položke, ani v hlavičke 
Interného dokladu, do kontrolného výkazu sa preberie údaj z poľa Číslo dokladu. 

POZOR: Ak sa podáva dodatočný kontrolný výkaz za predchádzajúce obdobie, ktoré 
obsahuje Interné doklady uvedené v skôr podanom kontrolnom výkaze a tieto doklady 
majú v poli Členenie DPH doplnené uskutočnené plnenie a súčasne aj vyplnené pole 
Prijatý doklad (po novom Evidenčné číslo pre KV), sú uvedené ako zmeny.  

• Zoznam dokladov pre DPH (iba SK legislatíva) – v tlačovej zostave, ktorá je dostupná 
na poslednej strane Sprievodcu priznaním a uzávierkou DPH pre slovenskú daňovú 
registráciu, sa teraz zobrazuje koeficient slúžiaci k zohľadneniu plnení, ktoré 
nepodliehajú DPH a platca si z nich teda nemôže uplatniť odpočet. Koeficient sa 
v sprievodcovi nastaví na strane 3/4 – Upresnenie. 

• Príkazy k úhrade (Banka) – pri ukladaní položiek príkazu bola v prípade, kedy je Typ 
platby nastavený ako Zahraničné, odstránená kontrola formátu čísla účtu. Dôvodom 
sú rozdielne formáty bankového spojenia u zahraničných bánk. 

Adresár 

• Firmy  

o V prípade, keď sa pre firmu pridáva zákazka alebo aktivita z miestnej ponuky 
zoznamu Firiem (pravým tlačidlom myši) voľbou Pridať zákazku/aktivitu, Money teraz 
ponúkne výber skupiny, z ktorej má zákazka/aktivita prebrať nastavenie. 

o K dispozícii je nový detail zoznamu s Poznámkou uvedenou v príslušnej záložke na 
karte Firmy. 

• Aktivity – zoznam je teraz možné filtrovať podľa doby vytvorenia záznamu. 
Vzhľadom k tomu, že premenná Vytvorenie záznamu berie do úvahy nielen dátum, ale aj 
čas s presnosťou na sekundy, nedá sa k filtrácii použiť operátor Je rovný, ktorý vyfiltruje 
iba aktivity vytvorené v 0.00 hod. Odporúčame zvoliť napr. operátor Je väčší/rovný.  

• Aktivita – na nástrojovej lište karty Aktivity je s ohľadom na úsporu miesta nové 
rozloženie tlačidiel. Pôvodné tlačidlá Vytvoriť/Zrušiť väzbu na zdrojový doklad 
a Vytvoriť/Zrušiť väzbu na vyúčtovací doklad boli nahradené tlačidlami Vytvoriť väzbu 
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a Zrušiť väzbu, ktoré po „rozbalení“ ponúkajú vyššie uvedené voľby pre zdrojový 
a vyúčtovací doklad.  

Fakturácia 

• Faktúry vystavené/prijaté – v ponuke stĺpcov boli v oboch zoznamoch vykonané 
nasledujúce zmeny: 

− Pôvodný stĺpec Cena so zálohami bol premenovaný na Celkom bez záloh. 

− Pribudli dva nové stĺpce Základ bez záloh a DPH bez záloh. 

• Zálohové faktúry prijaté (iba SK legislatíva) – v agendách pracujúcich podľa českej 
legislatívy nejde vygenerovať daňový doklad na zálohovú faktúru vytvorenú v režime 
prenesenej daňovej povinnosti (s nulovým DPH), pretože daňový doklad bez sadzby DPH 
je daňovým dokladom bez dane a taký doklad k prijatej platbe nemá zmysel vytvárať. 
U agend so slovenskou legislatívou je funkčnosť upravená tak, aby sa dali vytvoriť 
daňové doklady k prijatým platbám aj pre úhradu zálohovej faktúry v režime 
RPDP, teda aj tam, kde je nulová sadzba DPH. 

Sklady 

• Skladové zásoby – zoznam je možné filtrovať podľa nových premenných: 

− Aktuálne množstvo menšie ako poistná zásoba 

− Aktuálne množstvo väčšie ako obratová zásoba 

− Dostupné množstvo menšie ako poistná zásoba 

− Dostupné množstvo väčšie ako obratová zásoba 

• Prevodky (Skladové doklady) – po uložení prevodky sa z hlavičky dokladu teraz 
preberá Poznámka do vygenerovanej Príjemky / Výdajky. 

• Inventúrne doklady (Skladové operácie) – na kartu Inventúrneho dokladu bol do 
zoznamu v záložke Položky pridaný nový stĺpec Kód položky katalógu. Rovnaký stĺpec 
pribudol aj do detailu Položky pod zoznamom Inventúrnych dokladov.  

Administrácia 

• CSWAutomatic – konfigurácia automatickej akcie Expedičné doklady bola pre zásuvný 
modul Zaslanie e-mailu, keď dochádza číselná rada upravená tak, aby bolo možné voliť 
medzi rôznymi typmi šifrovania. 

• Automatické akcie – karta Konfigurácie automatickej akcie S5MailAutomat (Iná 
akcia / modul Ekonomické jadro) bola rozšírená o možnosť odosielať e-maily 
ľubovoľnému príjemcovi uvedenému na doklade, nie iba na kontaktné údaje uložené 
na karte Firmy v adresári. Funkčnosť sa zadáva na karte Nastavenie automatického 
odosielania pošty v poli E-mailové spojenie firmy prostredníctvom novej voľby Použiť 
e-mail konečného príjemcu dokladu. Pošta sa potom odošle na e-mailovú adresu 
uvedenú na doklade v záložke Konečný príjemca. 

Všeobecné 

• Filtre – filtrovanie podľa premennej Skupina, pri ktorom je zaškrtnutá požiadavka 
Vrátane podriadených, bolo upravené tak, že po uložení filtra vždy zostane 
nastavená vybraná skupina.  


