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MONEY VERZIA 1.12.1. 6395 
Prehľad noviniek vo verzii 1.12.1. 6395 zavedených do Money od verzie 1.11.10.6309 

Účtovníctvo 

• Priznania a uzávierky DPH a Kontrolný výkaz a uzávierky DPH (DPH) – v reakcii na 
novelizáciu zákona o DPH, konkrétne zavedenie možnosti uplatniť si v priznaní 
nedobytné/ nevymožiteľné pohľadávky, boli pre potreby formulárov Daňového 
priznania k DPH a Kontrolného výkazu DPH do programu zapracované nasledujúce 
zmeny: 

o Na kartách Členenia DPH v menu Zoznamy / Účtovné je v poli Nedobytná 
pohľadávka aktualizovaná roletová ponuka. K dispozícii sú nasledujúce voľby: 

− §25a ZDPH SK – voľba je určená pre nedobytné pohľadávky, u ktorých je možnosť 
vykonať opravu základu dane a dane, 

 
 

− §53b ZDPH SK – používa sa pri odpočte dane. 

o V rámci synchronizačných zoznamov bolo pridaných do zoznamu Členení DPH 46 
nových členení, tak aby zodpovedali riadkom nového Priznania k DPH. 

o Od roku 2021 platí nový vzor Daňového priznania k DPH a taktiež sa mení 
Kontrolný výkaz DPH. Prvýkrát sa nový vzor použije pri podaní daňového priznania 
k DPH za Január 2021 (tzn. do 25.2.2021). Pri tlači sa už ponúkajú ako východzie.  

• Kontrolný výkaz a uzávierky DPH (DPH) – upravili sme výpočet Množstva vo 
vykazovanej MJ v prípade dobropisu v oddieloch A.2. a C.1. kontrolného výkazu.  

• Súhrnné hlásenie DPH (DPH) – karta Sprievodca elektronickým podaním súhrnného 
hlásenia na strane Osoba oprávnená k podpisu bola aktualizovaná s ohľadom na 
relevantné údaje vo výkaze. Na tejto strane môžete vyplniť pole Email a Telefón, a tým 
si zjednodušiť prácu v aplikácii pre podanie hlásení.  
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Fakturácia 

• Faktúry vystavené – na nástrojovej lište (a tiež na karte faktúry) je dostupné tlačidlo 
Platby. Otvára kartu Platby faktúry, kde sa dá zadať priama úhrada dokladu s 
možnosťou kombinovaných platieb. V rámci zjednotenia s ostatnými časťami programu tu 
bola upravená logika chovania:  

o Na vygenerovanom pohľadávkovom doklade sa nastaví pole Primárny účet podľa 
tohto poradia: 

− Program dosadí vyplnené údaje z poľa Primárny účet pohľadávok z karty 
Nepeňažné platidlá (menu Zoznamy / Ostatné). 

− Pokiaľ predchádzajúci údaj nie je vyplnený, tak program dosadí údaje z poľa 
Primárny účet pohľadávok z karty Firmy (menu Adresár) zo záložky Obchod. 

− Pokiaľ nie je vyplnený ani predchádzajúci údaj, nakoniec program vyberie údaje 
z poľa Primárny účet z Nastavenia skupiny Pohľadávkového dokladu (menu 
Účtovníctvo / Pohľadávky a záväzky / Pohľadávkové doklady). 

o Na vygenerovanom pohľadávkovom doklade sa nastaví pole Firma takto: 

− Najskôr sa doplnia údaje z poľa Vystaviteľ z karty Nepeňažného platidla. Pokiaľ 
tento údaj neexistuje, dosadí sa do dokladu kmeňová firma. 

 

• Zálohové faktúry prijaté – v zozname po vyúčtovaní zálohy sa aktualizujú hodnoty v 
stĺpcoch Celkom vyúčtované, Celkom vyúčtované v CM, Zostáva na odpočet, Zostáva 
na odpočet v CM aj za predpokladu, že je tento zálohový doklad uzamknutý. 

POZNÁMKA: Analogicky to platí aj pre Zálohové faktúry vystavené. 

 

Online Bankovníctvo 

• Konfigurácia online banky 

o Pri nastavenej komunikácii s Fio bankou, došlo na Položke bankového výpisu (menu 
Účtovníctvo / Banky) k týmto vylepšeniam: 

− pole Bankové spojenie je rozdelené na číslo účtu a kód banky (a to platí aj pre už 
stiahnuté bankové výpisy), 

− pole Platiteľ / Príjemca sa plní atribútom Názov protiúčtu v prípade, že protistrana 
nie je uložená v zozname Firiem, 
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− pole Popis sa plní atribútom Komentár (pokiaľ je atribút Komentár prázdny, tak je 
doplnený atribút Identifikácia používateľa), 

− pole Správa sa plní atribútom Správa pre príjemcu. 

Sklady 

• Zoznam skladov – v Zozname skladov na karte Sklad je nové editovateľné pole Typ 
zdroja. Štruktúru už existujúceho skladu, môžete prostredníctvo Typu zdroja aj 
dodatočne zosynchronizovať s katalógom alebo iným skladom. Aby sa zmeny prejavili, je 
nutné následne spustiť funkciu Synchronizovať štruktúru na nástrojovej lište. 

POZNÁMKA: Editovateľné pole Typ zdroja nájdete tiež na karte Cenník (Sklady / Zoznam 
cenníkov). Štruktúru cenníka (skupiny, položky) je možné synchronizovať podľa katalógu, 
skladu alebo iného cenníka. Aj tu platí, že po editácii je nutné spustiť funkciu Synchronizovať 
ceny na nástrojovej lište.  

 

• Katalóg  

o V karte Výberu stĺpcov zobrazený pravým tlačidlom myši nad hlavičkou stĺpcov je 
k dispozícii nový stĺpec Značka. Toto pole je možné vyplniť na karte Evidencia 
názvu položky,  na karte Položky katalógu. Jeho zobrazením sa podporí prehľad v 
značkách tovaru. Tento atribút nájdete v jednoduchom a pokročilom filtri a súčasne 
bola voľba Značka pridaná aj do hromadnej operácie  Všeobecná zmena (tá je 
dostupná v miestnej ponuke, otvorenej nad zoznamom položiek katalógu pravým 
tlačidlom myši). 
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o Do jednoduchých a pokročilých filtrov pribudla možnosť filtrovať zoznam podľa 
Vytvorenia záznamu a Poslednej zmeny záznamu. 

• Protokol o zásobách v mínuse (Tlačové zostavy / Stavy zásob) – v existujúcej tlačovej 
zostave došlo k úprave stĺpca Číslo dokladu, kde sa teraz zobrazuje číslo realizačného 
dokladu, do ktorého bola objednávka prevzatá. 

 

Služby 

• Reklamácie prijaté a Servisné doklady – na záložkách Spotrebované položky, Závady 
a Výmeny (karty Reklamácie prijaté a Servisné doklady) pribudli do miestnej ponuky 
tlačidlá Pridať výberom a Pridať podriadenú výberom. 

 

Zoznamy 

• Štáty (Adresné) – s ohľadom na ukončené prechodné obdobie, kedy Veľká Británia už 
nie je súčasťou EU bol zoznam rozšírený o dva ďalšie záznamy: 

o XI – Veľká Británia (Severné Írsko), 

o XU – Veľká Británia (bez Severného Írska). 

• Kombinovaná nomenklatúra (Intrastat) – do zoznamu bolo v súlade s legislatívou 
pridaných 16 nových záznamov a 6 záznamom bola ukončená platnosť. 

• Sviatky (Ostatné) – do zoznamu boli doplnené sviatky pre rok 2021.  

• Pripojené dokumenty (Ostatné) – do jednoduchých a pokročilých filtrov bola doplnená 
premenná Meno objektu.  

Agenda 

• Sprievodca nastavením programu – k zvýšeniu používateľského komfortu pri založení 
novej agendy prispeje zmenené základné nastavenie pre všetky legislatívy a typy 
subjektov: 

o záložka Účtovníctvo  

− zaškrtnuté pole Globálne nastavenie pre všetky typy dokladov, 

o záložka Obchod časť Vystavenie dokladu – neuhradené pohľadávky po splatnosti 

− všetky doklady majú nastavenú možnosť Upozorniť, 

− zaškrtnuté pole Kontrolovať podľa nadradených firiem, 

− zaškrtnuté pole Zahrnúť do kontroly zálohové faktúry vystavené, 

o záložka Obchod časť Kontrola prekročenia kreditu 

− zaškrtnuté pole Započítať nevybavené Dodacie listy vystavené, 

o záložka Obchod časť Kontrola vzájomného zápočtu 

− všetky polia majú nastavenú možnosť Upozorniť, 

o záložka Sklady časť Automatické pridanie novej položky katalógu do skladovej 
zásoby  

− vybraná možnosť Pridať automaticky, 

o záložka Sklady časť Rozšírená evidencia dátumu skladového pohybu 

− nastavená možnosť Nezobrazovať, 
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o záložka Ostatné časť DPH 

− všetky polia zaškrtnuté, 

o záložka Ostatné časť Číslovanie konceptov 

− zaškrtnuté pole Ukladať koncepty bez čísla dokladu, 

o záložka Ostatné časť Prístupové práva 

− nastavená možnosť Zobraziť otázku, 

o záložka Ostatné časť Pripojené dokumenty  

− nastavená možnosť Databáza, 

POZNÁMKA: Tato zmena nastavenia sa týka iba novo založených databáz, v existujúcich 
agendách nastavenie ostáva. 

 

Administrácia 

• Automatické akcie  

o Akcia S5MessageBoxAutomat (Iná akcia / modul Ekonomické jadro) bola vylepšená 
tak, aby nebola obmedzovaná súbežná práca používateľov. Aktuálne sa Message 
Box zobrazuje iba po dobu 10 sekúnd. Pokiaľ nebude vybraná iná možnosť, tak po 
uplynutí tohto časového limitu bude automaticky zvolené východzie tlačidlo (OK alebo 
ANO) z Message Boxu. 

o  Významným vylepšením je možnosť kombinácie voľby Iná akcia súčasne s ďalšou 
voľbou na záložke Udalosti. Odpadá tak nutnosť vytvárať viac kariet Automatických 
akcií pre jednu definíciu procesu. 

o Bola upravená funkčnosť karty Hromadné spustenie automatickej akcie, ktorá 
sa otvorí voľbou miestnej ponuky (pravé tlačidlo myši) Hromadné operácie / 
Automatické akcie a to tak, že teraz program vykoná aj Automatickú akciu, ktorá má 
na záložke Udalosti zaškrtnutú voľbu Iná akcia. 

o Elektronické obchody (Výmena dát) – na kartu Elektronický obchod do záložky 
Cenníky bol doplnený nový stĺpec Typ cenníka elektronického obchodu. Po 
pridaní záznamu je možné buď cez tlačidlo Opraviť alebo kliknutím na záznam pridať 
Typ cenníka elektronického obchodu. Zoznam aktuálne obsahuje položky Akčné 
ceny, Predajné ceny, Nákupné ceny a Bežné ceny, doplniť môžete ale aj akékoľvek 
ďalšie podľa potreby v menu Administrácia / Výmena dát / Typy cenníkov 
elektronického obchodu. 
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o Priradenie katalógu k elektronickému obchodu – kvôli lepšej prehľadnosti pri 
pridávaní položiek do zoznamu Priradenie katalógu k elektronickému obchodu 
program ponúkne v okne Položky katalógu len tie položky, ktoré zatiaľ neboli 
priradené danému eshopu. 

 

Ostatné 

• E-shop konektor PLUS (3D modul)  

o Pre ľahšiu orientáciu boli do zoznamu Katalógu pridané stĺpce Dostupnosť – je 
skladom, Dostupnosť – nie je skladom a Stav produktu. Viditeľnosť stĺpcov je 
možné nastaviť z karty Výber stĺpcov. Tieto premenné boli pridané aj do filtrov. 

o  Na zozname Katalógu pribudla možnosť Hromadnej operácie E-shop  Môžete tak 
hromadne nastaviť vybrané polia (Spôsob dopravy, Stav produktu apod.) na položke 
katalógu. 

o Pro rýchlejšie zobrazenie dôležitých informácií boli detaily Katalógu rozšírené o tieto 
záložky: 

− Názvy, 

− Cross-sell, 

− Darčeky, 

− Súvisiace, 

− Doplnkové služby, 

− Spôsob dopravy. 

POZNÁMKA: Detaily sú defaultne skryté. Pridať sa dajú pravým tlačidlom myši na záložke 
detailov. 

o Na karte Položky katalógu v záložke E-shop a podzáložke Dostupnosť bolo pridané 
nové pole Typ produktu. Do tohoto poľa je možné vybrať položky z naplneného 
zoznamu Typ produktu (Zoznamy / E-shop), ktorý aktuálne obsahuje položky Nové, 
Repasované a Použité. Podľa potreby si môžete doplniť akúkoľvek inú položku. Typ 
produktu je k dispozícii aj na karte Výberu stĺpcov a tiež ako premenná vo filtroch. 
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o Pre jednoduchšie naplnenie dát bola pridaná možnosť importu z tabuliek Excelu. 
Táto funkcia sa nachádza v menu Administrácia / Výmena dát XLS / XLS import E-
shop údajov. 

Business Intelligence 

• Dátové zdroje – v sprievodcovi Definíciou dátového zdroja Cash Flow sa zmenilo 
formátovanie na číslo týchto namapovaných stĺpcov: 

− Celková čiastka CM, 

− Úhrady CM, 

− Úhrady zostáva CM. 

o Tieto stĺpce analýzy Cash flow sa tak už budú zobrazovať bez meny. 

 

 

Kasa Online 

• Predaj  

o V module Kasa Online zohľadňuje nastavenie poľa Sumovať položky dokladu až 
po uzavretí dialógu pre pridanie položiek na karte Agendy (menu Agenda / 
Sprievodca nastavením agendy) na záložke Ovládanie a chovanie. Za predpokladu, 
že voľba zostane nezaškrtnutá sa po výbere každej položky do dokladu ihneď 
prepočíta cena dokladu a položka sa objaví v zozname položiek, aj keď karta Výber 
položky katalógu ostáva otvorená.  

o Pokiaľ je v Sprievodcovi nastavením programu v záložke Cenníky zaškrtnutá voľba 
Kontrolovať minimálny zisk pri predaji a nastavený Minimálny predajný cenník, takt 
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prebehne kontrola na tieto podmienky pri pridaní položky a pri stlačení tlačidla 
Zaplatiť. 

o Funkčnosť vyhľadávania v názvoch položiek tovaru bola optimalizovaná. Zadaný 
text vo vyhľadávacom riadku nad zoznamom položiek rešpektuje nastavenie v poli 
Predvolený spôsob hľadania v texte (Začína, Končí, Obsahuje, Rovnaké) zvolení 
v Sprievodcovi nastavením programu / Ovládanie a chovanie. 

o Pri práci v module Kasa Online sa aplikujú nastavené práva zadané na 
Používateľskej roli (Administrácia / Prístupové práva).  

o Pro zvýšenie prehľadnosti bola Ponuka položiek rozšírená o stĺpec MJ. V tomto 
stĺpci sa zobrazuje hlavná merná jednotka z karty Položka katalógu (Sklady / 
Katalóg). 

o Pokiaľ nie sú nastavené žiadne ďalšie skupiny v Predajkách vystavených (menu 
Sklady / Skladové doklady), tak pri spustení Predaja v module Kasa Online bude 
automaticky nastavená skupina Nezaradené na karte Nastavenie.  

POZNÁMKA: Ak existuje viac skupín v Predajkách vystavených, je zachovaná štandardná 
funkčnosť. Teda je nutné Skupinu dokladu najskôr vybrať zo zoznamu. 

 

 

Predpokladom pre úspešné nasadenie novej verzie je operačný systém Microsoft Windows 
Server 2012 a novší a databázový server Microsoft SQL Server 2012 a novší. Edície 2008 už 

nie sú podporované. 

 


