
 

MONEY VERZE 1.12.9.6660 
Přehled novinek ve verzi 1.12.9.6660 zavedených do Money od verze 1.12.6.6548 

POZOR: Od této verze Money ERP nepodporuje provoz na operačním systému Windows 
Server 2012 (bez R2). 

Velké technologické změny, aneb slovo z vývoje 

Když se dnes podíváte na novinky verze 1.12.9, může se vám zdát, že jich je o něco méně 
než obvykle. Z pohledu inovace se však jedná o jednu z nejzásadnějších změn programu za 
posledních několik let. Myslíme na budoucnost, a proto jsme se v posledních letech zaměřili 
především na technologické osvěžení produktu, tak aby nejen dokázal držet krok s bouřlivým 
rozvojem moderních technologií, ale do jisté míry i jejich vývoj předvídal. V první fázi jsme se 
proto soustředili na část systému, která je uživatelům skryta, nicméně je pro budoucnost 
produktu a celé platformy, její uživatelské přívětivosti, vyšší bezpečnosti a mnohem snadnější 
možnosti propojení na externí programy naprosto zásadní. I přes značnou technickou 
náročnost celého projektu se nám přes léto podařilo zvládnout vše přesně podle plánu. 
Systém tedy dnes již obsahuje nejen část nového technického jádra, ale i mnoho dalších 
vylepšení „na pozadí“. Z pohledu uživatelského rozhraní si pravděpodobně těchto zásadních 
technologických změn zatím ještě nevšimnete. Další fáze rozsáhlé úpravy jádra však povedou 
ke zrodu lepší, rychlejší a spolehlivější aplikace, kterou už určitě oceníte. 

Účetnictví 

• Přiznání a závěrky DPH OSS – program se při generování závěrky i všech souvisejících 
akcí (úprava řádků přiznání, tiskové sestavy, generování XML) řídí rozhodujícím datem 
uzavíraného období: 

o Do 30. 6. 2021 se závěrka uskuteční v původním režimu MOSS bez jakékoliv změny. 

o Po 1. 7. 2021 proběhne závěrka v režimu OSS. Do závěrky budou zahrnuty stejné 
typy dokladů jako do MOSS (Faktura vydaná, Pokladní příjmový doklad, Pohledávkový 
doklad, Interní doklad a Položky bankovních výpisů), které mají nastavenou registraci 
OSS a jejichž datum plnění spadá do uzavíraného období. 

• Přiznání a závěrky DPH (pouze CZ legislativa) – program respektuje nastavení řádků 
podle členění DPH pro OSS a hodnoty načte buď na řádek 26 (členění 19Ř26OSS_Z pro 
zboží a 19Ř26OSS_S pro služby doporučujeme používat před nabytím účinnosti novely 
zákona o DPH) nebo 24 (členění 19Ř24OSS_Z a 19Ř24OSS_S budou platná po nabytí 
účinnosti novely zákona o DPH). 

Sklady 

• Katalog – v seznamu byla rozšířena funkčnost Export do XML (uskutečněná volbou 
místní nabídky nebo v menu Administrace / Výměna dat). Součástí exportu Položek 
katalogu (Artikl) jsou nyní také informace o připojených dokumentech. 

• Skladové zásoby – došlo k následujícím úpravám u zásob oceňovaných váženým 
průměrem: 
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o Na základě uvedeného data exspirace byl výběr dodávek sjednocen se standardní 
funkčností programu. Program nyní dodávky se stejnou exspirací přebírá postupně od 
nejstarších po nejnovější. 

o Byl upraven výpočet odchylky na skladovém pohybu / skladové zásobě. 

POZOR: Pro narovnání všech odchylek je nutné po aktualizaci programu na novou verzi 
spustit v menu Sklady / Skladové operace funkci Přepočet pořizovacích cen. 

Mzdy 

• Slevy na dani (Mzdové seznamy / Pojištění a daně) – zákon č. 285/2021 Sb., 
publikovaný ve sbírce zákonů s platností od 27. 7. 2021, upravuje použití zvýšených slev 
na druhé a další dítě a ruší maximální bonus, avšak s platností od roku 2022. Nové částky 
daňových zvýhodnění na děti se proto použijí retroaktivně až v rámci ročního zúčtování 
daně za rok 2021. 

Administrace 

• REST API (Výměna dat) – program při startu API na základě systémových informací 
nově používá dynamické schéma GraphQL for .NET v3.0.0. V souladu s touto změnou 
jsme upravili i rozsah přístupu k objektům – v modulech Artikly, Číselníky a E-shop 
konektor byly zpřístupněny nové objekty. Přehled všech povolených objektů najdete zde: 
Dostupné entity – Developer Money. 

Online bankovnictví 

• Konfigurace online banky – DŮLEŽITÉ: Money ERP se k platební bráně GoPay nově 
přihlašuje přes novější komunikační protokol REST API. Pokud tento typ komunikace 
využíváte, musíte si na podpoře GoPay vyžádat přidělení následujících přihlašovacích 
údajů: 

− Client ID 

− Client secret 

Bez zadání těchto údajů na kartě Online bankovnictví nebude komunikace s GoPay 
fungovat. Na kartě se objeví i další změny, které však již nevyžadují uživatelskou 
spolupráci: 

− URL adresa – novou adresu program doplní automaticky.  

− ID uživatele (GoID) – tento údaj je shodný jak pro starší protokol SOAP, tak i pro 
nově zavedený REST API a na kartě tedy zůstává beze změny. 

− Šifrovací klíč – původní přihlašovací údaj podle protokolu SOAP byl z karty 
odstraněn. 

Poznámka: Návod na získání přihlašovacích údajů na komunikační protokol REST API 
najdete zde: Kde získám údaje ClientID a ClientSecret? (gopay.com). 

Ostatní 

• Tiskové sestavy – došlo k aktualizaci programu DevExpress sloužícího k úpravě 
tiskových sestav v editoru formulářů Report Designer, který je dostupný z menu Agenda 
/ Nastavení tiskových sestav / Karta tiskové sestavy / Návrh formuláře. Report 
Designer tak získal řadu nových funkčností.  
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POZOR: Pokud používáte vlastní uživatelsky upravené tiskové sestavy, doporučujeme 
zkontrolovat ty, ve kterých jste použili funkci překrytí dvou vrstev. Za určitých okolností je 
s ohledem na viditelnost všech vrstev nutné upravit jejich pořadí. Pokud s tímto krokem 
potřebujete pomoci, vyžádejte si servisní zásah.  
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