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MONEY ERP VERZIA 1.13.5 
Prehľad noviniek vo verzii 1.13.5.6919 zavedených do Money ERP od verzie 1.13.2. 6853 

Účtovníctvo 

• Pokladňa – s ohľadom na novú legislatívu platnú od 1. 7. 2022 bolo do systému 
zavedené zaokrúhľovanie hotovostných platieb na päť eurocentov. Využívať ju môžu 
slovenskí aj českí predajcovia v slovenských prevádzkach. V Money ERP sa táto novinka 
prejavila nasledujúcimi úpravami: 

o V menu Zoznamy / Ostatné  / Zaokrúhlenie je k dispozícii nový spôsob zaokrúhľovaní 
0,05_SK použiteľný u platieb v hotovosti. Je prístupný aj na CZ agendách. 

o Toto zaokrúhlenie je potrebné ručne doplniť na príslušných skupinách Predajok 
vystavených/prijatých, Faktúr vystavených s platbami v hotovosti a na skupiny 
Pokladničných dokladov. 

o Na konkrétnych dokladoch je možné nový spôsob zaokrúhľovania zadať tiež na karte 
Korekcie ceny účtovného dokladu. 

o Nové zaokrúhlenie má vlastné zaúčtovanie a je nedaňové. 

o Podrobný popis funkčnosti nájdete v samostatnej kapitole na konci tohoto 
dokumentu. 

Adresár 

o  Firmy – pri načítavaní údajov z registra ARES systém najskôr skontroluje Štát 
zadaný na adresnej karte a až potom načíta príslušné údaje. Eliminujú sa tak 
prípadné chyby spôsobené rovnakým IČO zaevidovaným na rôzne firmy v rôznych 
štátoch. 

 

Kasa Online 

• Predaj 

o V sekcii Ponuka položiek a Účtenka bol umožnený pohyb šípkami a potvrdzovanie 
klávesom enter. Šípkami hore/dole sa pohybujete po položkách zoznamu a šípky 
doprava/doľava presunujú kurzor medzi ponukou položiek a účtenkou. Klávesom 
enter ide zavrieť aj okno Nastavenie. 

o V časti Účtenka je novo povolené editovať čiastky v stĺpci Celkom s DPH. 

o V Ponuke položiek si voliteľne môžete zobrazovať dostupné alebo aktuálne množstvo 
na sklade – viď ďalší bod Nastavenie predaja. 

o U položiek s podrobnou evidenciou (výrobné čísla, série, exspirácia) bola 
zjednodušená práca s čítačkou čiarových kódov umožnením zadania bodky v kóde 
podrobnej evidencie. V okne Detail zásoby je po novom možné načítať aj číslice aj 
bodky. Využitie nájdete napríklad pre čiarové kódy s dátumom jednotlivých exspirácií.             

• Nastavenie predaja – s pohľadu funkčnosti bolo výrazne rozšírené okno Nastavenie. 
V základnej konfigurácii sa už automaticky neotvára pri každom spustení kasy, avšak 
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dopodrobna nastavenú užívateľskú konfiguráciu si kasa natrvalo zapamätá. Je tu nová 
možnosť výberu cenníka a skladu, ktorá má prednosť pred nastavením agendy. Voľby 
nastavenia sú nasledujúce: 

− Používateľ – vždy je doplnený prihlásený používateľ. 

− Tlačová zostava – štandardne sa zobrazuje paragón, je možné zvoliť aj ďalšie 
zostavy. 

− Skupina dokladu – program doplní Nezarazené. 

− Cenník/Sklad – dosadí sa cenník/sklad používateľa, prípadne agendy, pokiaľ nie je 
zadaný. Predajca môže zvoliť ktorýkoľvek iný. 

− Pri opakovanom načítaní položky – štandardne je nastavené Pridať novú, ale ide 
aj Pripočítať jednotku (touto voľbou sa navýši množstvo v položke, ktorá bola 
pridaná skôr). 

− Popis položiek v ponuke – program doplní Názov, ďalšie možnosti sú: PLU, Kód, 
Skratka 12/20, Katalóg a Čiarový kód. 

− Množstvo merných jednotiek pri položkách v ponuke – bežne sa zobrazuje 
Dostupné množstvo, môžete zvoliť aj Aktuálne množstvo. 

− Potvrdzovať (opakovane) načítaný čiarový kód – štandardne povolené. 

− Pri spustení otvárať okno Nastavenia – štandardne zakázané. 

Objednávky 

• Objednávkové doklady – na karte Hromadné operácie je u všetkých typov dokladov 
dostupná voľba Platnosť od/do.  

• Položky objednávok prijatých/vydaných – s ohľadom na lepšiu orientáciu pri 
vybavovaní objednávok pre rôzne pobočky tej samej firmy boli do zoznamov Položky 
objednávok prijatých/vystavených a Položky faktúr pridaných/vystavených a ďalej 
do Detailov (k položke dokladu) u Objednávok prijatých/vystavených a Faktúr 
prijatých/vystavených pridané stĺpce s označením prevádzky. Štandardne sú skryté, 
v prípade potreby si ich v konkrétnych zoznamoch môžete zobraziť prostredníctvom karty 
Výber stĺpcov. Ponuka je nasledovná: 

− Odberateľ/Dodávateľ 

− Prevádzka – názov 

− Prevádzka – ulica 

− Prevádzka – mesto 

− Prevádzka – PSČ 

− Prevádzka – štát 

Kniha jázd 

• Cestovné príkazy – boli upravené výpočty na karte Stravné ku dňu. Výpočty stravného 
aj jeho krátenie sa teraz počítajú podľa platného zákona o cestovných náhradách. 
Výpočty v CZ legislatíve zostávajú bez zmeny. 
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Zoznamy 

• Banky (Bankové zoznamy) – zoznam bol aktualizovaný nasledujúcim spôsobom: 

o V SK legislatíve – k 4. 3. 2022 podľa číselníku NBS 

− 5200 OTPV (OTP Banka Slovensko) bola premenovaná na Československú 
obchodnú banku 

− 6500 PABK (Poštovná banka) bola premenovaná na 365.bank 

− Nové záznamy: 8450 BPKOSA (PKO BP S.A., pobočka zahraničnej banky) a 9954 
KPAA (K-PAY) 

o Zmazané záznamy: 8390 AKCTSA (Československé úverové družstvo, pobočka 
Slovensko) a 9953 NFDS (Payment Institution NFD)  

o V CZ legislatíve k 1. 3. 2022 podľa číselníku ČNB 

− 6100 ICBN (Equa bank) bola premenovaná na Raiffeisenbank 

− 4300 CMZR (Národní rozvojová banka) zmenila SWIFT na NROZCZPP 

− Zmazané záznamy: 8294 GRPU (GrisPayUnion), 8283 QPAY (Qpay), 7940 SPWT 
(kód pre dobeh platieb v prospech Českej sporiteľne) a 8272 VPAY (Viva Payment 
services) 

−  

• Kurzové lístky (Bankové zoznamy) – funkčnosť Importovať kurzový lístok bola pre 
ČSOB doplnená o možnosť editovať na formulári pole Počiatočný/Konečný dátum. 

• Kniha jázd a jazdy – na základe zmeny v SK legislatíve boli s platnosťou od 
1. 5. 2022 doplnené nové karty do nasledujúcich zoznamov: 

o Náhrady – s hodnotami motocykel 0,059, osobní 0,213, nákladní a zvláštne 0,000. 

o Stravné tuzemsko – s hodnotami 5min/max 6,00, 12 min/max 9,00 
a 18 min/max 13,70. 

Administrácia 

• REST API (Výmena dát) – API GraphQL bylo rozšírené o nové objekty: 

o Artikly_ArtiklDodavateľ – zaistí prepojenie ID hlavného dodávateľa z Katalógu na 
Adresár. 

o Adresar_FirmaCenník (CompanyPriceLists) – prepojí adresár s cenníkmi. 

o Objekty modulu CSWSkladoveDoklady určené pre čítanie, zápis a editáciu, ktoré 
rozšíri možnosti práce so skladovými dokladmi: 

− PredajkaPrijata 

− PolozkaPredajkyPrijatej 

− PredajkaVydana 

− PolozkaPredajkyVydanej 

o ReceivedInvoices, ReceivedInvoiceItems – nové objekty pre faktúry prijaté, vrátane 
položiek a ďalších naviazaných objektov.  

o StockDocuments, StockDocumentItems – nové objekty pre príjemky, výdajky a ich 
položky. 

o Nové objekty len pre čítanie:  
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− CSWArtikly – ArtiklJednotka 

− CSWCiselniky – Jednotky 

− ArtiklPrislusenstvo 

− ArtiklAlternativa 

− ArtiklDPH 

− SazbaDPH 

− PovahaSazbyDPH 

− Stat 

− MerpGroups  

o ChangeForm – nový nepovinný argument, ktorý umožňuje dotazovanie na záznamy 
podľa data ModifyDate, príp.. CreateDate, pokiaľ ModifyDate neexistuje. 

o Užívateľské stĺpce – generované podľa inštancie Money ERP, na ktorej je napojené. 
Využijete pri stĺpoch, ktoré obsahujú dáta dôležité pre komunikáciu s externými 
systémami.  

• Integrácia (Výmena dát) – vo všetkých zoznamoch modulu (Konfigurácia klientov 
rozhranie, Šablóny odoslaných správ a Konfigurácie integrácií) bolo s ohľadom na 
zlepšenie používateľského prostredia rozšírené pole Kód na dĺžku 30 znakov. 

• Konfigurácia klientov rozhrania (Výmena dát / Integrácia)  

o Pro REST API klienta bol pridaný nový typ autentizácie NonStandard. Súčasne bolo 
pridané nové nastavenie neštandardnej autentizácie. 

• Konfigurácia integrácií (Výmena dát / Integrácia)  

o Nad zoznamom je prístupné nové tlačidlo Vykonať integráciu. 

o Pre klienta REST API bola doplnená nová metóda odosielania GET. Jedná sa o spôsob 
neštandardného overenia REST API klienta iba pomocou mena a hesla. 

• Externé systémy (Výmena dát) – v menu pribudol nový zoznam využiteľný pre 
integrácie a API, ktorý umožní uchovávať integritu dát voči externému systému. 
Obsahuje jednoduchú kartu so zadaním kódu a názvu a klasickú funkčnosť Money ERP. 

Dátové schránky 

• Dátové schránky – v CZ legislatíve sa v dôsledku zmeny webu dátových schránok po 
novom otvára dátová schránka v samostatnom okne s aktivovaným predvoleným 
internetovým prehliadačom užívateľa. Užívateľ je už automaticky prihlásený do svojho 
účtu. 

Online bankovníctvo 

• Konfigurácia online banky (rozširujúci modul Online bankovníctvo) – bol doplnený 
nový test na vyplňovanie prihlasovacích údajov k zvolenej platobnej bráne / 
bankovníctvu. Test je do sprievodcu implementovaný automaticky pri spustení funkcie 
Stiahnutie výpisu nad Zoznamom konfigurácii. Vďaka novej funkčnosti získate informáciu 
o nedostatočnom doplnení prihlasovacích údajov do platobnej brány – program vám túto 
skutočnosť vypíše v chybovom hlásení.  

• ČSOB (iba CZ) – do modulu bola zavedená nová banka pre sťahovanie bankových 
výpisov z ČSOB. 
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o Pre využitie funkčnosti musíte mať podpísanú zmluvu CEB s ČSOB a súčasne mať 
prístup do svojho klientskeho portálu. V ňom je potrebné nastaviť povolenie služby 
ČSOB Business Connector u zmluvy o využívaní služby CEB. Ďalej musíte získať 
certifikát od certifikačnej autority alebo priamo od banky a vykonať si registráciu 
certifikátu pre použitie v službe ČSOB Business Connector na portáli. Taktiež musíte 
mať konfigurovanú službu ČSOB Business Connector vo svojom portáli. 

o Požiadavky na klienta ČSOB požadujúceho sprevádzkovanie služby ČSOB Business 
Connector sú podrobne špecifikované v 2. kapitole Sprevádzkovanie služby ČSOB 
Business Connector v tomto dokumente: 
https://www.csob.cz/portal/documents/10710/15532355/csob-business-connector-
implementacni-prirucka.pdf. 

o Konfigurácia – ako Klientsky certifikát si nastavte hodnotu CN z Podrobností 
certifikátu. Číslo zmluvy o využívaní služby CEB po prihlásení do klientskeho portálu 
nájdete hneď pod svojím menom. 

• GoPay – v tejto verzii sa sťahujú a párujú aj dobropisy. 

CSW Automatic 

• XML import – funkčnosť sme upravili tak, aby bola čo najmenej zaťažovaná pamäť 
RAM. 

Pomocník 
Pokiaľ si v novej verzii spustíte pomocníka k programu klávesom F1 alebo príslušným 
tlačidlom, na prvý pohlaď zistíte výraznú zmenu. Help sa po novom otvára nielen v inom 
grafickom vizuále, ale aj v  online podobe, teda vo vašom predvolenom internetovom 
prehliadači. Systém práce ostáva rovnaký: ako predtým je dostupný obsah, register aj 
možnosť vyhľadávania konkrétnych výrazov naprieč celým textom. Po novom je táto forma 
helpu verzovaná a primárne sa otvorí vo verzii zodpovedajúcej vašej aktuálnej inštalácii 
Money ERP. Vpravo hore nájdete potom v každom okne roletovú ponuku Verzia systému, 
pomocou ktorej si môžete otvoriť staršiu alebo novšiu variantu pomocníka. 

Pokiaľ nemáte pripojenie na internet, alebo ho máte extrémne pomalé, nezúfajte, program 
vám otvorí offline pomocníka, na ktorého ste boli zvyknutý doposiaľ. Jeho verzia zodpovedá 
vždy poslednej aktualizácii vášho Money ERP bez možnosti výberu iných variant. 

V pomocníkovi po novom nájdete tiež náhľady obrázkov, ktoré si môžete dvojklikom myši 
otvoriť v plnom rozlíšení. Zatiaľ ich uvidíte napríklad v kap. Podrobné návody. 

Detailnejší popis ovládania nového pomocníka nájdete v úvodnom okne Vítajte v Money ERP. 
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Zaokrúhlenie hotovostných platieb  
Len SK legislatíva. Legislatívna úprava daná zákonom Národnej rady Slovenskej republiky 
č. 18/1996 Z. z., o cenách, vstúpi do platnosti 1. 7. 2022. Jej podstatou je povinnosť 
zaokrúhľovať hotovostné platby v eurách matematicky na najbližších päť eurocentov 
(s výnimkou čiastok 0,01 a 0,02 €, ktoré sa zaokrúhľujú na 0,05 €). Nová úprava sa týka 
všetkých firiem, ktoré na Slovensku predávajú tovar alebo služby za hotovosť, a to vrátane 
slovenských pobočiek českých firiem. 

Ako sa táto novinka prejaví v Money ERP? 

Zaokrúhlenie 

V menu Zoznamy / Ostatné / Zaokrúhlenie nájdete novú položku s kódom 0,05_SK. 
Nastavená metóda zaokrúhlenia vyhovuje novej slovenskej legislatíve, ale tento spôsob 
môžete voľne využiť v akejkoľvek legislatíve a pre akúkoľvek registráciu DPH.  

Faktúry vystavené so spôsobom platby v hotovosti môžu už zaokrúhlenie obsahovať, 
u ostatných faktúr stačí vykonať zaokrúhlenie na pokladničnom doklade. Z pohľadu DPH sa 
zaokrúhlenie účtuje ako základ v nulovej sadzbe a takto sa uvádza aj na tlačových zostavách. 

Skupiny dokladov 

S ohľadom na efektivitu vystavovania dokladov je ideálnym riešením nový spôsob 
zaokrúhlenia tesne pred uvedením legislatívy do praxe zadať priamo do Nastavenia skupín 
dokladov, odkiaľ ho program na novo vystavené doklady preberie automaticky. Ako bolo 
uvedené vyššie, zmeny nastavenia je vhodné uskutočniť len v skupinách, ktoré majú 
prednastavený eurový predaj na Slovensku s prednastaveným typom platidla Hotovosť. 
Optimálny postup je nasledujúci: 

• Predajky vystavené/prijaté: V Nastavení skupiny nájdete v záložke Všeobecné nové pole 
Zaokrúhlenie hotovostnej platby. Do neho doplňte vyššie popísané zaokrúhlenie vo 
všetkých skupinách, do ktorých ukladáte hotovostné predajky vystavené. 

• Faktúry vystavené: Aj tu obsahuje Nastavenie skupiny v záložke Všeobecné nové pole 
Zaokrúhlenie hotovostnej platby. U faktúr je však toto pole prístupné len v prípade, kedy 
je v záložke Podrobnosti dosadený spôsob platby V hotovosti. 

• Pokladničné doklady: V tomto prípade si nový spôsob zaokrúhlenia dosaďte v záložke 
Podrobnosti priamo do poľa Zaokrúhlenie celkovej čiastky. POZOR – v tomto prípade 
nezabudnite nastaviť Sadzbu DPH pre zaokrúhlenie na hodnotu Nulová. 

Korekcia dokladu 

V prípade potreby si nový spôsob zaokrúhlenia samozrejme môžete ručne nastaviť aj priamo 
na konkrétnom doklade (v skupinách dokladov, ktoré nemajú vyplnené nastavenia). K tomu 
vám poslúži karta Korekcie ceny účtovného dokladu, ktorú na karte dokladu otvoríte 
tlačidlom Korekcia. Podmienky zadania zaokrúhlenia hotovostnej platby sú rovnaké ako 
u nastavenia skupín.   
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Storno a dobropis 

Čiastka stornovaného/dobropisovaného dokladu vždy zodpovedá pôvodnému dokladu. 

Vratka 

Funkcia Vytvoriť opravný doklad aplikuje rovnaký postup zaokrúhlenia, aký mal pôvodne 
vystavený doklad. Môžu nastať dve situácie: 

• Pokiaľ je vratka vytvorená pre celú čiastku predajky (na ktorej bolo použité nové 
zaokrúhlenie) bez akejkoľvek zmeny položiek, bude čiastka nového dokladu zodpovedať 
čiastke pôvodného dokladu.  

• Ak dôjde k úprave počtu či zloženia položiek pôvodného dokladu, musí obsluha na vratke 
skontrolovať funkciou Korekcia prepočet celkovej čiastky. V takom prípade postačí vybrať 
požadované zaokrúhlenie a stlačiť tlačidlo Výpočet. 

V rámci tejto verzie sme funkčnosť do Money ERP zaviedli s predstihom. Pretože legislatíva 
vstúpi do platnosti až 1. 7. 2022, berte tento text len ako orientačný prehlaď toho, čo budete 
na 30.júna nastavovať. V dohľadnej dobe vám celý problém vysvetlíme v samostatnom 
dokumente, kde doplníme aj názorné príklady. 

 

Predajňa SQL 

Zaokrúhlenie hotovostných platieb je riešené vo verzii Predajne SQL 3.3.3.31052. 
Zaokrúhlenie na 0,05€ sa aplikuje automaticky po spustení programu na PC so systémovým 
dátumom väčším ako 30.6.2022.   

Ak pre hotovostný predaj používate aplikáciu Predajňa SQL, spolu s novou verziou Money 
ERP je potrebné nainštalovať aj novú verziu Predajne SQL. Verzia Money 1.13.5. je 
kompatibilná iba s verziou Predajne SQL 3.3.3.31052 (a vyššou).  
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