
 

MONEY VERZE 1.12.5.6515 
Přehled novinek ve verzi 1.12.5.6515 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 

• Tiskové sestavy – možnosti výběru účtů vstupujících do sestav Rozvaha, Výsledovka, 

Hlavní kniha, Obratová předvaha, Saldo, Stav účtu a Pohyby na účtech byly rozšířeny 

o filtrování účtů podle dalších kritérií: 

− Dle výběru – do pole je možné doplnit z Účtového rozvrhu libovolný výčet účtů. 

− Dle filtru – dá se zvolit některý z uložených lokálních i globálních filtrů Účtového 
rozvrhu, případně jde na místě vytvořit Definici vlastního filtru. 

• Přiznání a závěrky DPH – pro tisk Formuláře přiznání k DPH byl v souladu s platnou 
legislativou doplněn nový návrh tiskové sestavy DPH pro rok 2021 – vzor č. 22. 

Sklady 

• Skladové zásoby – seznam je nově možné filtrovat podle kategorií katalogu, které 
jsou přiřazeny jednotlivým Položkám katalogu v záložce Kategorie. Proměnná Kategorie 
je dostupná ve filtrech pokročilých i jednoduchých (zde je zařazena do oddílu Položka 
katalogu). Skladové zásoby se takto dají filtrovat i v tiskových sestavách Stavy zásob 
a Obraty zásob. 

• Dodací list vydaný (Skladové doklady) – pokud se nová položka dokladu vytváří volbou 
Přidat dokladem, je na kartě Výběr dokladu k převzetí v záložce Položky objednávek 
přijatých k dispozici nový sloupec Čárový kód. Jeho zobrazení se dá aktivovat/potlačit 
na kartě Výběr sloupců (otevře se pravým tlačítkem myši nad hlavičkou sloupce). 

• Ceníkové ceny – v detailech seznamu je nová záložka Obrázek, ve které je vidět 

podoba zboží uložená na kartě Položky katalogu. 

• Intrastat (Tiskové sestavy) – na straně 1/5 Průvodce tiskem výkazu Intrastat je nové 

výběrové pole Daňová registrace, které umožní sestavit výkaz individuálně pro 

jednotlivé registrace DPH. Funkčnost je následující: 

o Pokud pole Daňová registrace zůstane nevyplněné, výkaz Intrastat program sestaví 
jako doposud, tedy pro všechny registrace dohromady. 

o V Průvodci nastavením programu v záložce Agenda je v části Ostatní nastavení nové 
výběrové pole Výchozí daňová registrace pro tisk. Pro každou agendu zvlášť se tak dá 
nastavit výchozí hodnota, kterou bude program v Průvodci tiskem výkazu Intrastat 
automaticky dosazovat do pole Daňová registrace. 
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Majetek 

• Vlastní majetek – pro majetek se začátkem odepisování po 1. 1. 2020 se při výpočtu 
odpisu za první rok v souladu se slovenskou legislativou aplikuje postupné 
zaokrouhlování jednotlivých mezivýpočtů za těchto podmínek: 
− Použitá Odpisová skupina má aktivní volbu Uplatňovat odpisy podle legislativy. 
− Podle nastavení vybraného odpisu se vypočítá výše ročního odpisu, která se 

zaokrouhlí podle nastavení v Odpisové skupině (typicky 0,01 matematicky). 
− Pokud je počet odepisovaných měsíců v prvním roce menší než 12, vypočítá se 

reciproční poměrná část odpisu připadající na 1 měsíc, a ta se nově zaokrouhlí podle 
nastavení zaokrouhlování v odpisové skupině. 

Pouze SK legislativa 

Mzdy 

• Přehled mezd – detail Vyúčtování byl upraven tak, aby graficky odpovídal záložce 
Vyúčtování na kartě Mzdy. 

• Stravenkový paušál – v modulu Mzdy byl rozšířen rozsah funkčnosti: 

o Pokud je na kartě Mzdy u pole Stravenkový paušál uvedena nenulová částka, při 
mzdové závěrce se pro stravenkový paušál vytvoří samostatná položka Interního 
dokladu. 

o Zaúčtování položky program převezme z karty Zaměstnance, kde je pro tento účel 
v záložce Mzda vytvořeno nové pole Nákladový účet pro stravenkový paušál. 

o Stravenkový paušál se nyní zobrazuje i v tiskových sestavách Vyúčtování mezd se 
zaúčtováním, Mzdový list a Vyúčtování mezd za zaměstnance. 

Online bankovnictví 

• Fio banka – při stahování bankovních výpisů Fio banky prostřednictvím rozšiřujícího 
modulu Online bankovnictví se na položky bankovních výpisů nově importuje také 
Specifický symbol. 

Ostatní 

• Časové rozlišení – do prodeje byl uvolněn nový rozšiřující modul, který v menu 
Účetnictví / Závěrkové operace umožňuje vytvářet karty časového rozlišení a na nich do 
jednotlivých položek rozpočítat náklady nebo výnosy podle vybraných časových period. 
Částky pro položky časového rozlišení se vypočítají s přesností na dny. Funkce Zaúčtování 
časového rozlišení potom provede zaúčtování do Interních dokladů. 
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