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MONEY VERZE 1.12.4.6491 
Přehled novinek ve verzi 1.12.3.6461 zavedených do Money od verze 1.12.4.6491 

Upozornění: Od verze 1.12.9 (předpokládané uvolnění září/říjen 2021) nebude Money ERP 
podporovat provoz na operačním systému Windows Server 2012 (bez R2). 

Účetnictví 

• Aktivní saldo – kvůli lepší orientaci v účtovaných dokladech se v pravé části okna dají 

zobrazit nové sloupce Číslo účtu MD a Číslo účtu Dal. Sloupce jsou skryté, ale v případě 

potřeby si je můžete do aktivního salda vložit prostřednictvím karty Výběr sloupců, kterou 

otevřete pravým tlačítkem myši nad hlavičkou kteréhokoliv sloupce. Nové položky zde 

pak jen stačí přesunout z části Skryté sloupce mezi Viditelné sloupce. 

• Pohyby na účtech (Tiskové sestavy) – slovenská legislativa požaduje pro přepočet 

cizích měn používat kurz platný k prvnímu dni nového účetního období. S ohledem 

na tento požadavek byl pro agendy vedené ve slovenské legislativě upraven výpočet 

kurzu a současně byla v Průvodci tiskem pohybů na účtech na straně 2/3 nahrazena 

volba Podle kurzu ke konci minulého období novou volbou Podle kurzu k začátku 

aktuálního období. 

Pouze SK legislativa 

Adresář 

• Firmy – s ohledem na lepší orientaci v seznamu byly jednoduché a pokročilé filtry 

doplněny novými proměnnými Vytvoření záznamu a Poslední změna záznamu. 

• CSW Automatic – v aplikaci byla rozšířena funkčnost zásuvných modulů, které zajišťují 

ověřování firem v rejstřících:  

o AutoAres – ověření firem v rejstříku ARES bylo doplněno o evidenci zaniklých firem. 

Pokud program při kontrole na takovou firmu narazí, na její kartě zatrhne pole 
Činnost ukončena a doplní datum ukončení. 

o AutoIsir – ověření insolvenčního rejstříku teď používá protokol TLS verze 1.2. 

Sklady 

• Skladové zásoby – filtry obsahují nové proměnné Vytvoření záznamu a Poslední 

změna záznamu. 

Mzdy 

• Mzda – intenzivně pracujeme na úpravě legislativní novinky Stravenkový paušál, tak aby 
částka zadaná na kartě Mzdy v záložce Vyúčtování automaticky vstupovala do nákladů 

a nebylo ji nutné ručně účtovat interním dokladem. Funkčnost bude uvolněna v některé 
z nejbližších verzí. 
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Online bankovnictví 

• Konfigurace online banky – nabízí novou možnost automaticky vytvářet doklady 
k zálohám. Po zatržení pole Spouštět párování plateb program zpřístupní následující 
volby: 

o Automaticky vytvářet doklady k zálohám – jedná se o standardní funkčnost Money, 
kdy program pomocí samostatného interního dokladu vytvoří potřebný daňový 
doklad. 

o Zobrazit kartu nastavení daňového dokladu k platbě – volbu stačí aktivovat jen při 
prvním vytvoření daňového dokladu. Poté ji s ohledem na urychlení práce můžete 

vypnout, protože program bude vždy používat poslední uložené nastavení. 

Tato automatická tvorba daňových dokladů je funkční jak v rámci ručního stahování 
Bankovních výpisů, tak i při použití CSW Automatic.  

• CSW Automatic – konfigurace zásuvného modulu OnlineBankingAutomatic 
obsahuje novou záložku Daňové doklady záloh určenou k výše popsanému nastavení 

daňového dokladu. 

API  

• Ceny – při importu teď stačí zaslat jen jedinou z hodnot Jednotková cena v domácí 
nebo cizí měně (JednCena, JednCenaCM) nebo Celková cena v domácí nebo cizí měně 

(CelkovaCena, CelkovaCenaCM). Program zbývající tři ceny již dopočítá samostatně 
(a funkčnost tak nyní odpovídá importu pomocí XML). Program si poradí i v případě, kdy 
součástí přenosu není žádná z částek – cenu automaticky přebere z: 

1. konkrétního ceníku specifikovaného v dotazu 

2. výchozího ceníku agendy 

• Sazby DPH – i zde došlo k sjednocení s funkčností XML přenosu. Import sazby DPH se 
nyní řídí podle zaslaných hodnot: 

1. druh sazby (DruhSazby) – jedná se o označení, zda jde o sazbu základní, 
nulovou apod.  

2. procentuální výše sazby (DphSazba) 

• Položky dokladů – import podřízených položek dokladu, jako je Příslušenství nebo 
Složení u Položek katalogu typu Sada a Komplet, je nyní nastavený tak, že program zcela 

samostatně na dokladu doplní všechny podřízené položky. 

Rozšiřující moduly 

• 3D Eshop+ 

o Nad Katalogem je na kartě Hromadné operace – e-shop v části Objekty nové pole 

Příznak, pomocí kterého se dají přidávat (editovat) a mazat hodnoty na Položkách 
katalogu v záložce E-shop / Příznaky. 

o Modul byl dále doplněn o srovnávače Favi a Glami. Na Položce katalogu byla 
o tyto dvě novinky rozšířena záložka Srovnávače. 


