
 

 

MONEY ERP VERZE 1.13.1 
Přehled novinek ve verzi 1.13.1.6819 zavedených do Money od verze 1.12.11.6732 

Adresář 

• Firmy – SK legislativa – v souladu s legislativními změnami platnými od 1. 1. 2022 mají 
slovenští odběratelé před úhradou dokladu za povinnost zkontrolovat, zda má domácí 
dodavatel bankovní účet zavedený do registru plátců SK DPH. V agendách se slovenskou 
registrací DPH proto byla zprovozněna automatická kontrola bankovních účtů: 

o Na kartu Firmy se slovenským DIČ je v záložce Bankovní účty možné vložit tlačítkem 
Načíst účty z registru DPH všechny úředně registrované účty dané firmy. 

o V Průvodci nastavením programu byla do záložky Online služby přidána volba 
Automaticky ověřovat spolehlivost v registru plátců DPH SK. Po její aktivaci se účty 
ověří při každém použití karty Firmy (jejím otevření či vložení do dokladu). 

o Není-li automatické ověřování nastavené, dá se spolehlivost ověřit ručně poklepáním 
na ikonu DPH vedle účtu uvedeného na kartě firmy nebo na dokladu. 

o Při ověření se Money ERP spojí s registrem plátců DPH SK a zjistí aktuální platnost 
účtu. Výsledek indikuje barvou ikonky umístěné vedle pole s účtem (na kartě firmy, 
daňového dokladu, bankovního spojení, příkazu k úhradě, případně ve sloupcích 
některých seznamů):  

− Zelená znamená, že účet je zveřejněný a ověřený. 

− Červená značí účet, který buď není v registru uvedený, nebo tam bylo jeho 
zveřejnění ukončeno. 

− Šedá barva indikuje, že datum kontroly neodpovídá aktuálnímu datu a ověření je 
tedy neplatné. 

− Pokud ikona chybí, účet firmy v registru ještě nikdy ověřován nebyl. 

o Po najetí myší nad ikonu program zobrazí rychlou slovní informaci o stavu účtu a datu 
jeho ověření. 

Fakturace 

• Položky faktur – na kartě Hromadná operace / Obecná změna, otevřené nad 
seznamem položek na kartě faktury, je k dispozici možnost změnit/nastavit Sazbu DPH. 

Sklady 

• Intrastat (Tiskové sestavy) – z nařízení Evropského parlamentu a Rady EU se od 
1. čtvrtletí roku 2022 pro výkaz Intrastat zavádí nové povinnosti: 

o Stát původu se musí uvádět i na vývozních dokladech. 

o Stát odeslání byl nahrazen označením Stát vývozu. 

o Stát určení je nově Státem dovozu. 

o Ve výkazu se povinně uvádí u odběratele DIČ (v agendách vedených v CZ legislativě) 
nebo IČ DPH (agendy v SK legislativě). 

o Změnil se systém zaokrouhlení měrných jednotek. 
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o V agendách vedených v SK legislativě s ohledem na národní legislativní úpravy přibyla 
na dokladech v záložce Výkazy dvě nová pole pro situace, kdy dodavatel nezná 
IČ DPH odběratele: 

− Vývoz bez IČ DPH – z roletové nabídky si vyberete typ odběratele, na jehož základě 
program doplní do pole Iné IČ DPH legislativou požadovaný zástupný identifikátor 
s platným prefixem.    

− Iné IČ DPH – vygenerované zástupné IČ DPH můžete navíc ručně přepsat. 

• Seznamy – v menu Seznamy / Intrastat byly aktualizovány záznamy pro rok 2022: 

o Kombinovaná nomenklatura 

− V souladu s SK legislativou byla k 31. 12. 2021 ukončena platnost 348 kódů a od 
1. 1. 2022 nabylo platnosti 592 nových kódů. Čtyřem stávajícím záznamům byly 
upraveny měrné jednotky. 

− Ke stejnému datu byla pro CZ legislativu ukončena platnost 3768 kódům 
a nastavena platnost novým 4010 kódům. 

o Povaha transakce  

− V SK legislativě skončila platnost 22 kódům a začalo platit nových 18 nových kódů.  

− Pro CZ legislativu bylo zneplatněno 25 kódů a doplněno 17 nových kódů. 

Služby 

• Servisní doklady – byla upravena tisková sestava Servisní list. Nově se v ní u položek 
s podrobnou evidencí rozepíšou všechny kusy s individuálními evidenčními údaji (výrobní 
číslo, série, exspirace). 

Mzdy 

• Konfigurace – CZ legislativa – v seznamu je nový záznam s platností od 1. 1. 2022 
s Minimální mzdou ve výši 16 200 Kč.  

• Zaměstnanci – pro seznam byla upravena tisková sestava Životní a pracovní jubilea. 
Nyní se v ní uvádí datum nástupu a výstupu zaměstnance a doplní se i přesný výpočet 
odpracované doby. 

• Přehled nepřítomností (Hromadné zadávání) – CZ legislativa – na kartě Nepřítomnost 
je nové zatrhávací pole Zahraničí mimo Slovenska, přístupné jen v případě, kdy je Druh 
nepřítomnosti evidovaný jako Nemoc. Údaj požaduje ČSSZ uvádět na formuláři Hlášení 
zaměstnavatele při ukončení pracovní neschopnosti.  

• Mzdové seznamy – CZ legislativa – na základě legislativních změn platných od ledna 
2022 byly upraveny následující záznamy: 

o Příplatky (Mzdové složky) – příplatek Pracovní prostředí byl zvýšen na 9,64 ؘKč. 

o Sociální pojištění (Pojištění a daně) – nová hodnota Maximálního základu je 
1 867 728 Kč. 

o Daň ze závislé činnosti (Pojištění a daně) – v záložce Sazba zálohová daň je nový 
záznam daňového pásma 23 % platný pro částky nad 155 644 Kč. 

o Slevy na dani (Pojištění a daně) – hodnota Základní slevy na poplatníka a Základní 
slevy na poplatníka – starobního důchodce byla navýšena na 30 840 Kč. 
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o Redukční pásma (Nepřítomnosti) – seznam obsahuje novou položku se sazbami 
90 % do částky 227,15 Kč, 60 % do částky 340,55 Kč a 30 % do částky 681,10 Kč. 

• Tiskové sestavy – CZ legislativa – do tiskových formulářů byla přidána řada nových 
sestav, které si před tiskem můžete vybrat v poli Tisknout návrh sestavy: 

o Přehled sociálního pojištění (Sociální pojištění) – podle aktuálního vzoru byl 
v sestavě Přehled o výši pojistného – I/2021 vyměněn podkladový obrázek. 

o Hlášení při ukončení pracovní neschopnosti (Sociální pojištění) – na kartě 
Nepřítomnost (ukončení pracovní neschopnosti)  je nové zatrhávací pole Zahraničí 
mimo Slovenska. S ohledem na tuto novinku byla změněna i verze datové věty 
HZUPN20, v níž přibyl element <zahranicni>. Pro tisk hlášení je k dispozici nový 
formulář Hlášení při ukončení pracovní neschopnosti vzor I/2021.  

o Potvrzení o zdanitelných příjmech – zálohová daň (Daně) – pro tisk potvrzení 
jsme připravili dvě nové sestavy: Potvrzení o zdanitelných příjmech 2022 vzor č. 30 
a Potvrzení o zdanitelných příjmech 2022 vzor č. 30 (neomezený počet dětí). 

o Potvrzení o zdanitelných příjmech – srážková daň (Daně) – nový design 
Potvrzení o zdanitelných příjmech SD vzor č. 9. 

o Roční zúčtování daně (Daně) – kvůli zrušení superhrubé mzdy a maximální hranice 
pro daňový bonus byly v průvodci upraveny karty Roční zúčtování daně, přístupné ze 
Seznamu zaměstnanců na str. 1. K tisku sestavy je doplněn nový design Výpočet 
daně a daňového zvýhodnění – vzor č. 26. Pro rok 2021 byla v průvodci také vypnuta 
kontrola překročení limitu pro Solidární daň. 

o Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti (Daně) – připravili jsme dvě nové 
tiskové sestavy: Vzor č. 24 – 2021 a Příloha č. 1 Počet zaměstnanců vzor č. 21 – 
2021. 

o Prohlášení poplatníka, žádost o roční zúčtování (Daně) – zde je nová sestava 
Prohlášení poplatníka a žádost o zúčtování – vzor č. 26, 2. 

Kniha jízd 

• Seznamy – CZ legislativa – v menu Seznamy / Kniha jízd a jízdy jsou nové záznamy 
platné od 1. ledna 2022: 

o Náhrady – do seznamu byla vložena karta s hodnotami náhrad pro použití 
soukromého vozidla Motocykl 1,300, Osobní 4,700, Nákladní 9,400 a Zvláštní 9,400. 

o Stravné tuzemsko – aktuálně platná karta obsahuje následující hodnoty MIN/MAX: 
5 = 99/118, 12 = 151/182 a 18 = 237/283. 

o Stravné zahraničí – v seznamu byly pro rok 2022 upraveny náhrady států na výši: 
Francie 50 €, Chorvatsko, Maďarsko a Rumunsko 40 € a Lichtenštejnsko 65 €. 

Prodejní místa 

• POS – upravili jsme způsob zaokrouhlení částek, které jsou v CZ agendách s registrací 
ke slovenskému DPH při úhradě platební kartou v eurech přepočteny na české koruny 
a následně zpět na eura pro účely registrace v FCU. Počet desetinných míst zaokrouhlené 
částky nyní odpovídá požadavkům slovenské finanční zprávy. 
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Seznamy 

• Svátky (Ostatní) – do seznamu byly doplněny národní svátky platné v roce 2022. 

Pomůcky 

• Daňový kalendář – pro CZ i SK legislativu jsme připravili přehled daňových událostí 
roku 2022. 

Administrace 

• Uživatelské role API (Přístupová práva) – volba uživatele Zpřístupnit vše byla rozšířena 
na volitelný modul E-shop konektor PLUS. 

• GraphQL (Výměna dat / Rest API) – možnost propojení Money ERP na externí aplikace 
byla výrazně rozšířena: 

o Kvůli lepší použitelnosti pro e-shopy bylo zpřístupněno 30 nových objektů 
(EshArtiklCrossSell, EshArtiklDarek, EshArtiklDoplnkovaSluzba…). 

o Do schématu pro Objednávky přijaté jsme přidali sloupce Příznak a Komentář 
s možností čtení a zápisu. 

o Byly zpřístupněny nové objekty Reklamace přijatá (čtení, zápis a editace) a Položky 
reklamace přijaté (čtení). 

o Na objekt Zásoba (WarehouseStock) byly doplněny informace Předpokládané 
množství a Dostupné množství. 

o Je k dispozici nový objekt Stav zásoby (WarehouseStockStatus). 

o Ke čtení jsou zveřejněny objekty WorkflowProcesyDefiniceStav 
a WorkflowProcesyStavObjektu pro čtení stavu dokladů. 

• Import z XML (Výměna dat) – pro import dokladů a jejich katalogových položek byl 
upraven systém doplňování údajů Intrastat, tak aby chování odpovídalo ručnímu přidání 
dokladu: 

o Pokud samotné XML neobsahuje žádné údaje o Intrastatu, program je do přenesené 
položky dokladu automaticky doplní z příslušné Položky katalogu. 

o Jestliže importovaný doklad neobsahuje XML údaj <IntrastatDoklad>, kterým se 
v hlavičce dokladu nastaví volba Vstupuje do výkazu Intrastat, program zkontroluje 
údaj <AdresaStát_ID>. Příznak Vstupuje do výkazu Intrastat pak zatrhne tehdy, když 
je importováno ID státu z EU, v opačném případě příznak nechá nezatržený. Pokud 
XML neobsahuje ani údaje o Intrastatu, ani o státu adresáta, volbu Vstupuje do 
výkazu Intrastat program na dokladu nezatrhne. 

• Automatické akce – do výběru modulů dostupných pro Jiné akce byl přidán nový 
modul Integrace, který umožní automatické spuštění konkrétních Konfigurací integrací. 
Nastavení automatické akce odpovídá standardnímu chování Money ERP. 

E-shop konektor PLUS 

• Integrace – v menu Administrace / Výměna dat najdete zcela nový uzel Integrace, 
s jehož pomocí si můžete nastavit propojení Money ERP na systémy a služby třetích 
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stran. Výrazně jsme tak rozšířili funkčnost exportů a importů, které jsou součástí modulu 
E-shop konektor PLUS. V uzlu Integrace jsou pro vás připraveny tři seznamy: 

o Konfigurace klientů rozhraní – zde si definujete rozhraní pro připojení a 
komunikaci s technologií externího systému. Aktuálně je na výběr Integrační klient 
souborového systému nebo REST API klient. Po výběru klienta je potřeba nastavit 
cestu, kam se bude výsledek integrace ukládat. REST API klient nabízí následující 
Typy autentizace: 

− BasicAuth – základní autentizace definovaná přihlašovacím jménem a heslem. 

− OAuth2 – tento typ je s metodou ověření Client Credentials, ke které je dále nutné 
nastavit adresu pro získání tokenu, klienta ID, klienta ověření a oblast přístupu. 

o Šablony odchozích zpráv – pomocí šablon si definujete podobu zpráv, které má 
program odesílat v průběhu integrace jednotlivých objektů. Pro Formát zprávy 
můžete využít JSON. Text šablony se dá definovat ručně nebo načtením ze souboru, 
ev. i pomocí zástupných znaků. Na kartě šablony je k dispozici tlačítko Test, s jehož 
pomocí vyzkoušíte funkčnost šablony vůči vybranému formátu. 

o Konfigurace integrací – v tomto seznamu se nastavuje vlastní definice integrace 
pro konkrétního klienta rozhraní. Pro výběr objektu můžete použít vlastní nebo dříve 
nastavený filtr. Součástí nastavení je i definice jména souboru, který se vygeneruje 
podle cesty zvolené v klientovi rozhraní. Pro REST API klienta se navíc zpřístupní 
doplňující nastavení pro výběr metody odeslání (POST, PUT) a zadání koncového 
bodu. Provedená integrace se zapisuje do historie akcí. 

o Integrace se dají spouštět pomocí Automatických akcí a aplikace CSW Automatic, 
podrobnosti najdete dále v textu.  

o V následujících verzích programu plánujeme další rozšíření funkčnosti modulu. 

Ostatní 

• CSWAutomatic  – do aplikace byla přidána nová funkce určená pro spouštění integrací. 
Knihovna CSWAutoIntegrations obsahuje zásuvný modul Automatické spouštění 
integrace. Nastavení je podobné jako pro export do XML – stačí vybrat Konfiguraci 
integrace a pro akci upřesnit platnost, interval spouštění a denní plán. 

• Balíčky připravených seznamů – s ohledem na množství změn jsme pro vás postupně 
uvolnili tři legislativní balíčky s úpravami číselníků. Jejich podrobný popis najdete v tomto 
dokumentu u jednotlivých modulů: 

o Balíček I  

− Mzdy – úpravy související s vyhláškou o průměrné mzdě č. 356/2021 Sb. 
(maximální vyměřovací základ a limit pro pojištění, redukční pásma pro výpočet 
náhrad mzdy za dobu pracovní neschopnosti, hranice příjmu pro stanovení 
solidárního zvýšení zálohové daně) 

− Mzdy – zvýšení slevy na poplatníka 

− Mzdy – nové formuláře tiskových sestav Vyúčtování daně z příjmů a Potvrzení 
o zdanitelných příjmech (srážková daň) 

− Státní svátky roku 2022 

− Cestovní příkazy – změna sazeb zahraničního stravného pro rok 2022 

o Balíček II  
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− Cestovní příkazy – změna sazby základní náhrady za používání silničních 
motorových vozidel a stravného 

− Mzdy – nový formulář tiskové sestavy Potvrzení o zdanitelných příjmech (zálohová 
daň) 

− Daňový kalendář pro rok 2022 

− Intrastat – 1. část přepracovaných číselníků pro SK 

o Balíček III  

− Intrastat – přepracované číselníky pro CZ i SK 
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