
 

MONEY VERZIA 1.6.4.3929 
Prehľad noviniek vo verzii 1.6.4.3929 zavedených do Money od verzie 1.6.2.3845 

 
Vážení zákazníci, 

radi by sme Vás v nasledovnom prehľade previedli novinkami, ktoré sú do novej verzie 1.6.4.3929 

zapracované. 

1.1. Účtovníctvo 

 Kontrola zaúčtovania DPH a Kontrola DPH - do sprievodcu tlačou týchto zostáv bolo 

doplnené pole pre vloženie Daňovej registrácie. Funkčnosť riešenia je nasledovná: 

- Ak nie je zvolená žiadna registrácia, spracujú sa všetky doklady 

- Ak je registrácia zvolená, spracujú sa iba doklady s touto registráciou 

- Pri voľbe registrácie sa vo výbere obdobia nastaví typ obdobia podľa obdobia 

platcu určeného v konkrétnej registrácií. AK je v sprievodcovi nastavený typ 

obdobia Iné, obdobie ostane bez zmeny. 

 Pri kontrole, zameranej na správnosť výšky percenta sadzby DPH v doklade a aktuálnej 

výške percenta k dátumu zdaniteľného plnenia, sa berie do úvahy stav z registrácie DPH 

na doklade. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 Vysporiadanie upomienok a penalizácií - v menu Upomienky a penalizácie/ Vysporiadanie je 

možné na karte Konfigurácia v poli Percento penále z čiastky za deň z omeškania zadať hodnotu 

s presnosťou na 4 desatinné miesta ( namiesto pôvodných dvoch, kedy dochádzalo k veľkým 

rozdielom).Táto funkčnosť sa týka najmä dokladov v mene EURO a zároveň aj iných cudzích mien. 

 

 Tlačové zostavy - v zostavách Súvaha, Výsledovka, Hlavná kniha, Obratová predvaha, Pohyby na 

účtoch, Účtovné výkazy, Ziskovosť a Výnosy bude možné filtrovať záznamy bez vyplneného 

strediska, zákazky, činnosti. 

 

 Sprievodca priznaním a uzávierkou DPH – na poslednej strane sprievodcu došlo k nasledujúcim 
úpravám v časti Parametre tlačových zostáv Priznania k DPH a Zoznam dokladov pre DPH: 

o  Pole Iba členenie DPH je aktívne v prípade, keď je aktivovaná voľba Formulár 
priznania k DPH a Zoznam dokladov k DPH 

o  Ak je zaškrtnuté pole Iba členenie DPH, do zostáv Priznanie k DPH a Zoznam 
dokladov pre DPH sa preberá nastavenie filtrov na Členení DPH. 

o  Pokiaľ sú zaškrtávacie polia v skupine Parametre tlačových zostáv Priznania k DPH 
a Zoznam dokladov pre DPH neaktívne, ich nastavenie sa v tlačových zostavách 
Priznanie k DPH a Zoznam dokladov pre DPH nezohľadňuje. 

 

 
 

 Kontrola zaúčtovania DPH – v tlačovej zostave bol rozšírený rozsah Skladových dokladov, na 
ktorých sa eviduje zaúčtovanie DPH, ale ktoré do Priznania k DPH nevstupujú. Po novom sa 
prevádza kontrola zaúčtovania DPH aj na dodacom liste prijatom/ vystavenom, predajke 
prijatej/ vystavenej a výrobke.  
Dôvod: Užívatelia často na skladové doklady (výrobka, dodací list prijatý) omylom vyberú 
predkontáciu so zaúčtovaním DPH. 



 

 
 

 Zoznam dokladov pre DPH – nové úpravy v zostave, ktorá sa tlačí z poslednej strany Sprievodcu 
priznaním a uzávierkou DPH, umožňujú rýchlejšiu a prehľadnejšiu prácu so zoznamom dokladov 
vstupujúcich do daňového priznania: 

o Pre riadne SK a CZ priznanie boli v Rekapitulácii doplnené súčtové riadky pre údaje 
Kolónka v priznaní k DPH a Typ plnenia (uskutočnené/ prijaté), uvedené na karte 
Členenie DPH. 

o  Najprv je sumácia vykonaná podľa Kolónky v priznaní k DPH, potom sa riadky 
sčítavajú podľa Typu plnenia a za každý typ sa zobrazujú medzisúčty  všetkých 
číselných stĺpcov.  

o  Najskôr sa tlačia uskutočnené plnenia, potom prijaté plnenia. 
o  Na konci zostavy je súčtový riadok, v ktorom sú uvedené rozdiely hodnôt medzi 

uskutočneným a prijatým plnením. 
 

 

 Tlačové zostavy 
o  Súvaha – tlačová zostava bola upravená tak, aby sa pri aktívnej voľbe Tlačiť 

samostatne (podľa kontrolingových premenných Stredisko, Zákazka, Činnosť) 
a Podriadené položky započítať v rámci hlavných do hlavnej položky započítali 
i analytické účty z podriadenej položky. 

o  Súvaha, Výsledovka, Hlavná kniha, Obratová predvaha – v súčtových riadkoch sú 
vypočítané hodnoty aj v prípade obmedzenia pre protiúčty. 

o  Stav účtov – v sprievodcovi tlačovej zostavy je možné zvoliť tlač medzisúčtov 
syntetických účtov a na konci zostavy pribudol celkový súčet stavov účtov za všetky 
účty vytlačené v zostave.  



 

 Položky bankových výpisov – v zozname pribudol stĺpec s konštantným symbolom. Podľa 
tohto parametra je možné položky výpisov aj filtrovať. 

 Hromadná úhrada bankových výpisov – do zoznamu na karte Hromadné úhrady (Banka/ 
Bankové výpisy/ Bankový výpis/ Položky/ Hromadná úhrada) boli pre lepší prehľad pridané 
nové stĺpce Číslo dokladu a Variabilný symbol.  

1.2. Adresár 

 Aktivity  

o zoznam obsahuje nový detail so zdrojovým a vyúčtovacím dokladom, ktorý slúži 

k zobrazeniu karty dokladu, z ktorého pôvodne aktivita vznikla v respektíve doklad, 

ktorým bola vyúčtovaná. Doklady je možné editovať priamo v detaile 

o  Odteraz je možné aktivity číslovať ručne, alebo výberom z číselnej rady. Číselnú 

radu je možné zadať v šablóne aktivít alebo na karte skupiny. Číslo aktivít je možné 

využiť pre jednoduché určenie konkrétnej aktivity. 

o  Pri výbere vedľajšej jednotky na karte aktivity prebehne prepočet podľa 

nastaveného pomeru medzi jednotkami nastavenými na Položke katalógu. Podľa 

pomeru množstva, ktoré je zadané na karte Aktivity, sa prepočíta tiež plánovaná 

a skutočná Doba trvania. 

 Firmy  
o  V detaile Zoznam cenníkov sa prehľad cenníkov priradených firme zobrazuje 

v rovnakom poradí, v akom je uvedený na karte Firmy. 
o Overenie firmy s DIČ, ktoré nepatrí žiadnemu štátu EU – do kontroly firiem 

v registroch platcov DPH bolo doplnené zobrazenie chybového hlásenia o neplatnom 
DIČ, ktoré nepatrí do Európskej Únie. Pri overení firiem hromadne alebo jednotlivo 
sa v prehľade alebo v informačnom hlásení Money zobrazí upozornenie „ Zadané DIČ 
nie je platné“. 

 
 

 Hromadná zmena v zozname firiem – súčasný Sprievodca hromadnou zmenou v adresári 

(Firmy/ Hromadná zmena) bol rozšírený o Základný vernostný systém. Sprievodcu je 

možné odteraz uložiť a automaticky spúšťať vo viacerých konfiguráciách. Funkcia 

umožňuje skupine firiem vybraných podľa filtra alebo obratu priradiť, odobrať alebo 

nahradiť adresné kľúče, činnosti, cenníky, cenové hladiny, zľavy a kredity. Hromadné 

zmeny sa podľa potreby dajú spúšťať týždenne, mesačne alebo v iných časových 

intervaloch. Vybraným zákazníkom tak môžete hromadne upravovať cenové podmienky 

podľa mesačných obratov, inej skupine zase podľa štvrťročných obratov. Nové cenové 

podmienky je možné voliteľne aplikovať aj na podriadené firmy. Spustenie funkcie je 

možné vykonať formou simulácie a takto získaný návrh skontrolovať, upraviť a potom 

spustiť znovu. 



 

 

1.3. Fakturácia 

 Reverse charge – pri generovaní Reverse charge z Faktúry prijatej sa na generovaný 

Interný doklad z faktúry prenáša variabilný symbol. 

 Nastavenie zoznamov – do záložky Kontroly v nastavení zoznamu Faktúry 

vystavené, Zálohové faktúry vystavené, Faktúry prijaté, Zálohové faktúry prijaté 

pribudli kontroly na pole Stredisko, Zákazka, Činnosť, Spôsob platby a Doprava. 

 Položky faktúr prijatých – v zozname pribudli nové stĺpce Jednotková obstarávacia 

cena a Celková obstarávacia cena. Rovnaké premenné pribudli aj do filtra. 

1.4. Sklady 

 Dodacie listy vystavené – na doklade sa po novom eviduje Variabilný symbol – na 

kartu dokladu preto pribudlo príslušné pole , do zoznamu stĺpec a do filtra premenná. 

Variabilný symbol sa do dodacieho listu preberá z Objednávky prijatej a z dodacieho 

listu sa ďalej preberá do Faktúry vystavenej  

 Prevodky – pri prebraní z Objednávky prijatej alebo Faktúry prijatej sa na kartu 

Položky prevodky automaticky dopĺňa pole Druh položky – príjemka. Pravidlá pre 

vypĺňanie sú rovnaké ako pri ručnom výbere položky, teda: 

- Druh položky katalógu sa preberie zo Skladovej zásoby 

- Pokiaľ na skladovej karte nie je druh položky nastavený, prevezme sa zo Skupiny 

zásob. 

- Ak nie je ani na skupine zásob, program ho prevezme z Nastavenia skupiny 

katalógu. 

- Ak nie je Druh položky katalógu definovaný ani tu, na prevodku sa nedosadí nič. 

 Skladové položky – v zozname pribudli nové stĺpce Zľava, Jednotková obstarávacia 

cena a Celková obstarávacia cena. Rovnaké premenné pribudli aj do filtra. 

 

1.5. Objednávky 

 Objednávky prijaté/ vystavené – v zoznamoch pribudli stĺpce Zľava, Jednotková 

obstarávacia cena a Celková obstarávacia cena. Rovnaké premenné pribudli aj do 

filtra. 

  



 

1.6. Zákazky 

 Stavy zákaziek – pokiaľ si užívateľ v menu Zoznamy / Adresné zmení názvy stavov 

zákaziek, program pri aktualizácii verzie zmeny zachová. Užívatelia si tak môžu 

prispôsobiť stavy zákaziek vlastným potrebám. 

 Zoznam zákaziek – v zozname pribudli nasledujúce funkcie: 

o  v ponuke je nová funkcia Hromadné operácie / Všeobecná zmena, ktorá 

umožňuje hromadne meniť: 

- Vlastnosti: hodnotenie, plánované odovzdanie, plánované zahájenie,   

pravdepodobnosť 

- Objekty: druh zákazky, kľúče zákaziek, konfiguráciu aktualizácie zákazky, 

stav zákazky, stredisko, zodpovedá 

o  Pokiaľ zákazka obsahuje Stredisko, Firmu alebo Kontaktnú osobu vo firme, po 

pridaní dokladu a doplnení zákazky zo skupiny  sa automaticky doplní Stredisko 

a Firma. Pri Aktivitách je chovanie programu rovnaké a navyše sa doplní Osoba. 

o  K Bankovému výpisu sa v detaile Prehľad dokladov zobrazujú položky vzťahujúce 

sa iba k danej zákazke. 

o  V Prehľade dokladov sú doplnené nové stĺpce, vďaka ktorým je možné zobraziť 

aj čiastky v cudzej mene. 

 Nastavenie skupiny zoznamu zákaziek – do nastavenia skupiny je teraz možné 

zadať aj Stredisko, takže u novo založených zákaziek už nie je nutné ho zadávať 

ručne. 

 Rozpad/ rozpočet zákazky – boli vykonané nasledujúce úpravy: 

o  Je definované východiskové rozloženie stĺpcov, ktoré je možné nastaviť 

v miestnej ponuke. Ide o stĺpce: Druh údajov, Číslo dokladu, Firma, Artikel 

kód, Popis, Čiastka, Množstvo, MJ, Dátum, Obdobie mesiac, Obdobie rok 

a Druh zdrojového záznamu, Účet MD, Účet Dal, Číslo účtovného zápisu 

Zobrazené stĺpce si užívateľ môže samozrejme naďalej upravovať podľa 

svojich potrieb. 

o  Pri aktualizácii podľa účtov sa po novom zobrazuje číslo pôvodného 

dokladu. 

o  V detailoch sa zobrazuje horizontálny posuvník. 

o  Pre neskladové položky sa uvádzajú hodnoty v stĺpci MJ 

o  Pre hodnoty Čiastka a Množstvo sa oddeľujú rady (tisíce, milióny) 

o  Pred zmazaním záznamu sa zobrazí upozornenie. 

 Konfigurácia aktualizácie zákaziek 

o  Do časti Plánované/ Skutočné náklady pribudla možnosť Zahrnutie 

zvláštnych  nákladov z Aktivít do Rozpadu zákazky/ Rozpočtu. Pomocou 

zvláštnych nákladov v aktivitách je možné do zákazky vložiť náklady, pre 

ktoré napr. ešte neexistujú doklady. 

o  Do Skutočných výnosov boli zahrnuté aj Aktivity a Dodacie listy vydané 

  



 

 Fakturácia zákazky – V sprievodcovi fakturáciou zákaziek  (v Zozname zákaziek sa 

otvorí tlačidlom Fakturovať) je možné na strane 2/4 Výber dodacích listov 

vystavených zvoliť Typ preberania, ktoré má byť pre fakturáciu použité 

(východiskový alebo s variabilným symbolom). 

 Zoznam skladov – na karte Skladu pribudla možnosť priradiť sklad zákazke. 

 

 Zákazku je odteraz možné nastaviť na týchto miestach programu:  

 

 

o  Zoznam skladov  

- V sprievodcovi Založením nového skladu je na strane 1/3 Identifikácia 

skladu nové pole Zákazka. 

- Na Karte skladu je pole Zákazka v sekcii Identifikácia skladu. 

- V Zozname skladov pribudli stĺpce Kód zákazky a Názov Zákazky. 

- Vo filtroch Zoznamu skladov sú nové premenné Kód zákazky a Názov 

zákazky. 

- Obe premenné Kód zákazky a Názov zákazky sú aj v tlačových 

zostavách Zoznam skladov a Karta skladu. 

o  Skladové zásoby 

- V zozname Skladových zásob pribudli stĺpce Kód zákazky a Názov 

zákazky 

- Vo filtroch sú nové premenné Kód zákazky a Názov zákazky. 

o  Položka dokladu – zákazka sa preberá zo skladu pri výbere položky: 

- Výberom zo zoznamu Skladových zásob 

- Výberom z Katalógu, Cenníkových cien alebo Kategórií podľa 

východiskového skladu užívateľa/ agendy 

- Pri zmene skladu dochádza na položke dokladu k doplneniu/ zmene 

zákazky podľa nasledovného pravidla: na položke dokladu je/nie je 

vyplnený sklad a pri výbere skladu sa prevezme zákazka z vybraného 

skladu. Pokiaľ k nemu nie je priradená žiadna zákazka, tak zostane 

v poli Zákazka na položke dokladu doplnená pôvodná hodnota. 

 

 Detaily zoznamu zákaziek – zoznam ponúka dva nové detaily: 

o  Stav skladu zákazky – zobrazuje zásoby na skladoch, ktoré majú priradenú 

danú zákazku. 

o  Skladové pohyby – prehľad skladových pohybov, na ktorých je daná zákazka 

vybraná. 

  



 

 Zoznam zákaziek 
o  Uzamknutie zákazky – do Nastavenia zoznamu bola pridaná možnosť Použitie 

uzamknutej zákazky v dokladoch, ktorá umožňuje zamedziť vloženiu 
neaktívnej zákazky do dokladu. Podľa potreby je možné vybrať z troch 
možností: 

- Nekontrolovať – pridávanie neaktívnych zákaziek na doklady nie je 
žiadnym spôsobom obmedzené. 

- Upozorniť – východiskovo prednastavená hodnota. Užívateľ je 
upozornený na to, že do dokladu pridáva zákazku v stave, ktorý ju radí 
medzi neaktívne  (stav zákazky Uzavretá, Vyúčtovaná alebo Zrušená) 
a má možnosť vloženie takej zákazky potvrdiť alebo odmietnuť. Pri 
nastavení tejto možnosti je zachované pôvodné chovanie programu. 

- Nepovoliť – pokiaľ má užívateľ nastavené právo na správu Zoznamu 
zákaziek, je chovanie rovnaké ako v prípade možnosti Upozorniť. 
Pokiaľ však toto právo nemá, program mu neaktívnu zákazku vôbec 
nedovolí vložiť do dokladu. 

Táto funkčnosť sa nevzťahuje na Príjmový pokladničný doklad, Príjmovú 
položku bankového výpisu a Interný doklad, kde sa žiadne upozornenia 
nezobrazujú.  

o  Tlačová zostava Zákazka – v Sprievodcovi tlačou zákazky je na str. 2/4 možné 
nastaviť , ktoré súvisiace doklady sa majú tlačiť.  
Pozn.: Doteraz bolo možné iba doklady vynechať, vytlačiť všetky alebo tlačiť 
iba faktúry vystavené. 

o  Fakturácia zákaziek – v sprievodcovi fakturáciou zákaziek je nová možnosť do 
faktúr vystavených prevziať i faktúry prijaté. Funkčnosť umožňuje zvoliť 
Východiskové preberanie (ktoré zdrojovú prijatú faktúru nevybavuje), alebo 
prebratie s vybavovaním (pokiaľ je žiadúce zdrojovú faktúru prijatú rovno 
vybaviť) . V tomto prípade sa do faktúry vystavenej zo zákazky doplní Firma, 
podľa ktorej sa nastavia cenové podmienky. Pokiaľ firma cenové podmienky 
nastavené nemá, alebo nie je zadaná, program použije cenník užívateľa alebo 
cenník agendy. Výsledné ceny je možné na vytvorenej faktúre vystavenej 
upraviť tiež ručne. 

o  Detaily – v detailoch Rozpad zákazky a Rozpočty sa v atribúte Číslo dokladu 
uvádza aj číslo aktivity, z ktorej bola položka vytvorená. Boli tu tiež pridané 
stĺpce Účet MD, Účet DAL a Číslo účtovného zápisu (tieto stĺpce sa plnia 
hodnotami pre účty – hodnoty sa teda neplnia pre Aktivity a Doklady). 

 Rozpočty zákaziek – v detailoch Položky rozpočtu a Rozpad rozpočtu sa odteraz 
v atribúte Číslo dokladu uvádza aj číslo aktivity, z ktorej bola položka vytvorená. 
Pribudli aj nové stĺpce Účet MD, Účet DAL a Číslo účtovného zápisu (tieto stĺpce sa 
plnia hodnotami pre účty – hodnoty sa teda neplnia pre Aktivity a Doklady). 

  



 

 

1.7. Kniha jázd 

 

 Cestovné príkazy – pokiaľ k cestovnému príkazu existuje preplatená záloha 

(pokladničným alebo záväzkovým dokladom), použije sa pre výpočet stravného kurz 

platný ku dňu preplatenia zálohy (dátum vystavenia dokladu). Pokiaľ záloha nie je 

preplatená, použije sa kurz platný ku dňu začatia prvej cesty. 

 

1.8. Ostatné 

 Faktúry vystavené, Faktúry prijaté, Pohľadávkové a Záväzkové doklady – po 
vytvorení karty Dobropis pomocou funkcie Vytvoriť opravný daňový doklad – 
dobropis a zmazaní položky z dokladu, sa zaokrúhľuje cena podľa nastavenia na 
korekcii dokladu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 


