
 

MONEY VERZE 1.12.6.6548 
Přehled novinek ve verzi 1.12.6.6548 zavedených do Money od verze 1.12.5.6515 

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 

• OSS – největší legislativní úprava v této verzi se týká zásadní změny zvláštního 
režimu jednoho správního místa (dříve MOSS). Podrobný popis všech úprav najdete 
ve zvláštní kapitole na konci tohoto dokumentu. 

• Hlášení a závěrky DPH – pro případy, kdy došlo k dohodě partnerů o vystavování 

dokladů na odběratele, je k dispozici na dokladech Faktura vydaná, Pohledávkový doklad 
a Příjmový pokladní doklad nové pole Evidenční číslo pro KH. Do něj je možné doplnit 
číslo odběratelského dokladu o max. délce 15 znaků, pod kterým doklad vstoupí do 
kontrolního hlášení. Pokud pole zůstane nedoplněné, doklad do sestavy vstoupí pod 
svým standardním číslem. 

• Přiznání DPH a Hlášení DPH – byla upravena logika tvorby opravných dokladů při 
vykazování nedobytných pohledávek. Částky z dokladů, na kterých je uvedené 
členění DPH pro nedobytné pohledávky, mají nyní nastavená znaménka +/– u základu 
a daně tak, aby částky vstupovaly na příslušné řádky ve výkazech v souladu 
s legislativními požadavky. Úprava znamének se projeví i v tiskové sestavě Opravný 
daňový doklad. Pouze CZ legislativa. 

Fakturace 

• Faktury vydané – pokud do agendy primárně vedené v české legislativě vložíte v rámci 
modulu Mezinárodní DPH na Fakturu vydanou slovenskou Registraci k DPH změní se 
popisky DIČ na IČ DPH. Funkčnost se projeví v tiskových návrzích:  

− Faktura vydaná CSW – barevná 

− Faktura vydaná CSW – obyčejná  

Sklady 

• Katalog – v nabídce sloupců (kartu Výběr sloupců zobrazíte pravým tlačítkem myši nad 
hlavičkou sloupců) byl zrušen nepoužívaný sloupec Evidováno pro výkaz RETELA a místo 
něj jsme přidali dva nové sloupce Kategorie EEZ a Kategorie EEZ název. Podle 
obou hodnot se seznam dá nově i filtrovat.  

• Skladové zásoby – na kartě Výběr sloupců je možné do seznamu individuálně přidat 
nové sloupce Příznak a Komentář. Stejné položky jsou k dispozici i ve filtrech. 

• Přehled podrobné evidence – v tomto seznamu je nový sloupec Druh položky 
katalogu. Odpovídající proměnná byla přidána i do filtrů. 
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Objednávky 

• Objednávky přijaté – s ohledem na lepší komfort vyřizování objednávek byla 
v seznamu výrazně rozšířena možnost na první pohled zjistit, zda je na dokladu nebo 
jeho položkách uvedená poznámka. Funkčnost využijí hlavně e-shopy, které do 
poznámek v objednávkách zapisují informace od zákazníků nebo připomínky 
k objednávce.  

o Do seznamu objednávek se dá z karty Výběr sloupců přidat nový sloupec Poznámka. 

V něm pak program ikonkou zápisníku graficky znázorní přítomnost jakéhokoliv 
textu uvedeného na kartě dokladu v záložce Poznámka. 

o Obdobným způsobem se na kartě dokladu dá do seznamu Položek přidat sloupec, 
v němž se stejnou ikonou označí položky s textem uvedeným v záložce Poznámka na 
kartě položky. Sloupec stačí přidat na jakékoliv kartě Objednávky přijaté a program 
jej pak bude automaticky zobrazovat i na všech ostatních objednávkách. 

o Na kartě Výběr detailů (kterou otevřete pravým tlačítkem myši nad ouškem záložky 
detailu pod seznamem) lze přidat nový detail Položky s poznámkou. V něm pak 
uvidíte plný text poznámky z hlavičky dokladu a přehled všech položek dokladu. 

o Následně si můžete i do tohoto detailu Položky s poznámkou přidat sloupec 

Poznámka, takže zde podle ikonky hned poznáte položky, ve kterých je zapsaný 
text v záložce Poznámka. Poklepáním si tyto položky můžete přímo z detailu otevřít. 

Mzdy 

• Kurzarbeit – na základě nové legislativní úpravy byla do programu zavedena možnost 
uplatnit systém státních náhrad mezd zaměstnanců v krizové situaci. V jeho 
rámci hradí zaměstnavatelé zaměstnancům za dobu, po kterou nemohou z objektivních 
důvodů vykonávat práci, minimálně 80 % mzdy. Následně stát firmám kompenzuje 80 % 
této náhrady (včetně odvodů), a to nejvýše do 1,5násobku celostátní průměrné mzdy. 
Režim není v programu nutné nijak aktivovat, stačí do konkrétní mzdy zadat důvod 
nepřítomnosti Překážka v práci a dodržet přitom následující podmínky: 

o Druhy nepřítomnosti (Mzdy / Mzdové seznamy / Nepřítomnosti) – s platností od 
července 2021 je možné ve mzdách používat novou nepřítomnost Překážky v práci 
(Kurzarbeit) se stejnojmennou Kategorií nepřítomnosti. 

o Zaměstnanec – záložka Doplňující údaje obsahuje nové zatrhávací pole Pracovní 
poměr na dobu neurčitou. Pole je nutné aktivovat u všech zaměstnanců, kterým mají 
být náhrady v rámci programu vyplaceny.  

o Konfigurace mezd – pro rok 2021 a výše je na kartě nový oddíl Kurzarbeit, kam se 
v rámci připravených seznamů automaticky dosazují hodnoty dohodnuté tripartitou 
pro výpočty náhrad. 

o Náhrady mezd při kurzarbeitu (Mzdy / Tiskové sestavy / Přehledy) – do tiskové 
sestavy pak už jen stačí doplnit období a datum odevzdání na úřad práce, zbytek 
přehledu program vygeneruje na základě výše uvedeného nastavení. 

o Tiskové sestavy (Přehledy) – nový Druh nepřítomnosti se zohlední i v sestavách 
Výplatní lístek a Mzdový list.  

Pouze CZ legislativa. 

• Příloha k žádosti o dávku (Tiskové sestavy / Sociální pojištění) – vzhledem k nyní 
používané datové větě NEMPRI20 byla v průvodci na kartách Nepřítomnosti omezena 
možnost vkládat přílohy pouze na formáty DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX, PDF, JPG a TXT.  
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• Slevy na dani (Mzdové seznamy / Pojištění a daně) – na kartě Daňové zvýhodnění 
na vyživované dítě je s ohledem na úpravu legislativy vytvořené nové období platnosti. 
V něm jsou od července 2021 upraveny hodnoty v polích Sleva měsíčně a Sleva ročně, 
a dále je zrušena hranice Maximálního bonusu (resp. je nastavena na maximální hodnotu 
999 999). Pouze CZ legislativa. 

Prodejní místa 

• Platební terminály – do seznamů Faktur vydaných a Prodejek vydaných byl přidán 
detail Komunikace s platebním terminálem, ve kterém se dají zjistit podrobnosti 
o průběhu spojení s terminálem SoNet. 

OSS (zvláštní režim jednoho správního místa) 

Od 1. července 2021 vstupují v platnost nové evropské směrnice výrazně upravující pravidla 
pro odvod DPH při přeshraničním prodeji zboží v rámci zemí EU. Více se o režimu 
OSS dočtete: 

• v článcích na našem blogu Prodáváte do zemí EU? Jak jste připraveni na nová 
pravidla pro odvod DPH? | Money ERP a Připravte si Money ERP na vykazování DPH 
v režimu OSS | Money ERP  

• v záznamu našeho školení DPH do EU – One Stop Shop – livestorm – Learn Money 
ERP 

V Money ERP je pro vykazování DPH v režimu OSS nutné mít aktivovaný modul 
Mezinárodní DPH. Legislativní změny se v programu projeví na celé řadě míst: 

• Registrace k DPH (Seznamy / Účetní) 

− Zatrhávací pole MOSS bylo přejmenováno na OSS – režim EU.  

− Po aktivaci pole OSS se Období plátce automaticky nastaví na Čtvrtletí bez 
možnosti další editace. 

− V seznamu byl přejmenován byl také sloupec OSS a příslušné filtry. 

− Registrace pro OSS funguje stejným způsobem jako předchozí registrace k MOSS.  

• Členění DPH (Seznamy / Účetní) 

o Zařazení OSS – karty Členění DPH byly v sekci Typ rozšířeny o nové pole Zařazení 

OSS, kde si můžete z roletové nabídky vybrat možnosti Není, Služby a Zboží. 

o V rámci připravených seznamů (kromě aktuální verze 1.12.6 jsou dostupné i pro 

verze 1.12.3.6461, 1.12.4.6491, 1.12.5.6515) jsme do seznamu přidali následující 

nová členění:  

− CZ legislativa – zde máme pro režim OSS nachystaná čtyři členění s kódy pro zboží 
19Ř26OSS_Z a 19Ř24OSS_Z a pro služby 19Ř26OSS_S a 19Ř24OSS_S.  

Poznámka: S ohledem na nedořešenou novelu zákona o DPH se doklady v české 
legislativě musí od 1. července až do posledního dne před nabytím účinnosti novely 
zákona (datum neznáme my, ani legislativci) vykazovat v přiznání na řádku 26 –
jedná se tedy o první z výše uvedených kódů pro zboží a služby. Ode dne nabytí 
účinnosti se pak budou veškerá plnění vykazovat na řádku 24. 
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− SK legislativa – na Slovensku je situace jednodušší a zde tedy máme pro vás jen 
dvě nová členění s kódy OSS_TOVAR a OSS_SLUŽBY. 

• Doklady – ve Fakturách vydaných, Pohledávkových dokladech a Příjmových pokladních 

dokladech s doplněnou registrací pro OSS došlo od 1. 7. 2021 k následujícím úpravám:  

o Kontrola nulové sazby – pokud doklad vstupující do OSS obsahuje nulovou sazbu 

DPH, zobrazí se při jeho uložení upozornění „Doklad je vystaven v režimu OSS 

a neměl by obsahovat částky s nulovou sazbou DPH“. Program vám nabídne 

pokračovat buď stiskem tlačítka OK, kterým doklad uložíte ve stávající podobě, nebo 

Storno, kdy se vrátíte zpět na kartu dokladu a chybný údaj můžete opravit. 

o Kontrola členění DPH bez typu Zařazení OSS pro zboží nebo služby – pokud doklad 

vstupující do OSS neobsahuje členění DPH s nastavením OSS pro zboží nebo 

služby, program při pokusu o jeho uložení zobrazí upozornění „Na dokladu je použito 

Členění DPH, které nelze použít pro registraci typu OSS, chcete pokračovat?“, opět 

s možností pokračovat tlačítkem OK nebo Storno. 

o Registrace k DPH – po výběru registrace OSS program na dokladu nabízí k doplnění 

pouze taková Členění DPH, která obsahují Zařazení OSS pro zboží nebo služby. 

o Nové filtry – vzhledem k opravdu výraznému snížení limitu, po jehož překročení je 

plátce povinen podávat přiznání k DPH v zemi koncového spotřebitele, případně této 

povinnosti dostát registrací k režimu OSS (nová hranice je 10 tis. eur za rok), je 

potřeba pozorně hlídat součet částek za zboží prodané do zemí EU. Ve výše 

uvedených seznamech dokladů jsou proto k dispozici tyto nové filtry: 

− Odběratel – plátce DPH: program na dokladech hodnotí doplnění pole DIČ / IČ DPH 
a vyplnění příznaku Plátce DPH v adresáři. 

− Koncový příjemce – vývoz EU: tímto filtrem se kontroluje stát zadaný na dokladu 
(ve Fakturách vydaných v záložce Koncový příjemce, na ostatních dokladech 
v záložce Odběratel).  
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