
 

MONEY ERP VERZE 1.13.2 
Přehled novinek ve verzi 1.13.2.6853 zavedených do Money ERP od verze 1.13.1.6819 

Účetnictví 

• Hlášení a závěrky DPH (SK legislativa) – kvůli snadnějšímu vykazování DPH v RPDP 
pro potřeby KV jsme rozšířili možnosti nastavení následujících dokladů: 

o Funkce Párování úhrad na Bankovním výpisu byla upravena tak, že se položky úhrad 
Zálohových faktur vydaných nyní rozpadají nejen podle sazby DPH, ale i podle 
Přenesení daňové povinnosti a Kombinované nomenklatury. 

o Na kartě Zálohové faktury vydané je v záložce Výkazy nové zatrhávací pole Rozpad 
úhrady při párování podle RPDP. Je-li pole zatržené, položky úhrad se na bankovním 
výpisu rozpadnou podle výše uvedeného algoritmu. Stav můžete konfigurovat 
v Nastavení skupiny.  

o Položka zálohové faktury vydané byla na záložce Výkazy v části Přenesení daňové 
povinnosti rozšířena o údaje RPDP. Má-li položka vazbu na katalog, všechna pole se 
z něj doplní automaticky. 

o Do záložky Výkazy na Interním dokladu a v kartě Odpočty záloh na Faktuře vydané 
a na Pohledávkovém dokladu bylo přidáno nové zatrhávací pole Uvádět množství v MJ 
do KV. Program jej automaticky nastaví na opačnou hodnotu, než jaká je na daňovém 
dokladu k platbě, tento stav však můžete ručně změnit. 

• Export daně z příjmů, rozvahy a výsledovky (Tiskové sestavy) CZ legislativa – 
s ohledem na změny v aplikaci EPO byl průvodce exportem rozšířen o možnost odeslat 
účetní závěrku spolu s přiznáním k dani z příjmů: 

o Na straně 1/10 je nové pole Žádost o zveřejnění účetní závěrky, dostupné jen 
v případě, kdy jsou požadované oba typy exportu (Rozvaha a výsledovka i Daň 
z příjmu). Z roletové nabídky si poté můžete vybrat příslušnou vyhlášku.  

o V adresních údajích na straně 5/10 bylo pole Fax nahrazené polem E-mail. Program 
do něj automaticky doplní elektronickou adresu kmenové firmy. 

o Na stranu 6/10 byly přidány tři nové zatrhávací volby: 

− Zákonná povinnost sestavení účetní závěrky podle mezinárodních účetních 
standardů 

− Údaje vychází z účetní závěrky, která nebyla schválena 

− Údaje vychází z účetní závěrky, která nebyla ověřena auditorem 

o Po aktivaci volby Žádost o zveřejnění účetní závěrky (na str. 1/10) se v průvodci 
objeví nová strana 8/10, určená pro vkládání povinných příloh. Zde máte možnost 
vložit předepsané či obecné přílohy. Použitelné formáty jsou DOC, DOCX, RTF, XLS, 
XLSX, PDF, JPG, TXT a CSV. Dále jsou k dispozici formáty PKCS#7 pro podepsané 
a ZIP pro komprimované soubory. V těchto případech vám program umožní nahrát 
vždy jen jeden podepsaný, nebo jeden komprimovaný soubor. Typ předepsané 
přílohy si volíte z roletové nabídky, kde je k dispozici: 

− Příloha účetní závěrky 

− Přehled o peněžních tocích 

− Přehled o změnách vlastního kapitálu 

− Účetní závěrka podle mezinárodních standardů 
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o Do Validačních schémat (menu Seznamy / Ostatní) bylo pro zdaňovací období od roku 
2021 včetně doplněno nové schéma DPPO2021. Pro zdaňovací období do roku 2020 
se používá předchozí validační schéma TaxEdit2016. 

Adresář 

• Firmy – v agendách s SK registrací DPH byla rozšířena funkcionalita ověřování 
bankovních účtů uvedených v registru plátců SK DPH: 

o V Průvodci nastavením programu (menu Agenda) je na záložce On-line služby v části 
CSW registr plátců DPH SK nová volba Automaticky načítat bankovní účty. Po její 
aktivaci se program při každém použití karty firmy spojí se slovenským registrem 
plátců a ověří v něm, zda jsou účty firmy platné. 

o Stav ověření bankovních účtů v registru plátců DPH SK se pomocí názorných ikonek 
nově zobrazuje také v seznamu firem, na kartě bankovního spojení a na daňovém 
dokladu.  

o Funkčnost při ověření je podobná jako ověřování v CZ registru. Jediným rozdílem je, 
že SK správa nesděluje datum zveřejnění a ukončení platnosti zveřejnění daného 
účtu.  

o Možnost kontrolovat stav slovenských bankovních účtů byla přidána i do zásuvného 
modulu Hromadné ověření firem v aplikaci CSWAutomatic.  

Fakturace 

• Faktury vydané – nad seznamem byla zprovozněna tisková sestava Kniha faktur 
vydaných v cizí měně.  

Sklady 

• Položka katalogu – seznam v záložce Alternativy nově zobrazuje také sloupec Katalog. 
Důvodem je snadnější orientace v nabízených položkách. 

• Dodací listy vydané (Skladové doklady) – při hromadném přebírání dodacích listů do 
Faktury vydané funkcí Hromadné vyřízení byla zrušena kontrola množství zásob na 
skladu. 

• Intrastat (Tiskové sestavy) SK legislativa – na poslední straně průvodce tiskem je nová 
volba Exportovat do XML souboru pro rok 2022. V souladu s legislativními požadavky se 
v takto exportovaném souboru vykazuje IČ DPH odběratele a stát původu. Úprava byla 
zpětně zavedena i do verze 1.13.1.6819 FIX1. 

Objednávky 

• Objednávka přijatá – nad seznamem položek na kartě objednávky byla upravena 
funkčnost tlačítka Přidat dokladem. Program nyní v okně Výběr dokladu pro 
převzetí nabízí seznam dokladů filtrovaný podle stavu tlačítka Jen nevyřízené. Pokud 
tlačítko deaktivujete, v seznamu se zobrazí i vyřízené doklady.  
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Mzdy 

CZ legislativa 

• Žádost o vrácení částky daňového bonusu (Tiskové sestavy / Daně) – v průvodci 
tiskem byly pro období od ledna 2021 provedeny úpravy týkající se měsíčního i ročního 
bonusu. Pro tisk sestavy byly přidány dva nové designy, oba rozšířené o přílohovou část: 

− Žádost o vrácení částky daňového bonusu vzor č. 12 

− Žádost o vrácení částky ročního daňového bonusu vzor č. 12 

o Od roku 2021 včetně byla upraveno generování XML v části Věta S (element 
typ_prevedeni) a Věta J (element j_typ_prevedeni).  

o Byla upravena Validační schémata (menu Seznamy / Ostatní) EPO-DPZDB1 a EPO-
DPZMB1. 

• Zdravotní pojištění (Mzdové seznamy / Pojištění a daně) – s platností od ledna 2022 
byl do seznamu přidán nový záznam, který obsahuje aktuálně platný Limit státu na 
zdravotním pojištění ve výši 14 570 Kč. Záznam je od února dostupný v rámci 
připravených seznamů také pro verze 1.12.11 a 1.13.1 a upravená hodnota platí i pro 
lednové mzdy. POZOR: Důrazně doporučujeme zkontrolovat letos odvedené zdravotní 
pojištění u všech osob, kterých se nový limit týká, tj. mají na kartě zaměstnance Typ 
pracovního poměru, kde je Zdravotní pojištění nastavené na hodnotu Limit + plátce stát 
(příkladem je pracující důchodce). 

• Oznámení o nástupu/výstupu do/ze zaměstnání (Tiskové sestavy / Sociální 
pojištění) – pozměňovacím návrhem k novele zákona o zaměstnanosti č. 248/2021 Sb. se 
rozšiřují oznamovací povinnosti zaměstnavatele při ohlášení ukončení zaměstnání. 
Tiskopis obsahuje nové údaje, důležité pro nárok a výpočet podpory v nezaměstnanosti. 
V Money ERP proto došlo k následujícím úpravám: 

o Do menu Mzdové seznamy / Pracovní poměry jsme doplnili dva nové číselníky Důvod 
neposkytnutí podkladů pro ÚP a Důvod ukončení pracovního poměru. Oba jsou 
určené pro plnění údajů do tiskové sestavy Oznámení o nástupu/výstupu do/ze 
zaměstnání.  

o Na kartu Zaměstnanec byl do záložky Doplňující údaje přidán nový oddíl Údaje 
k výstupu ze zaměstnání, který obsahuje pole: 

− Důvod neposkytnutí podkladů pro ÚP 

− Důvod ukončení pracovního poměru 

− Náleží odstupné 

− Odstupné (§ 67 odst. 1 ZP) – násobek příjmu 

− Odstupné (§ 67 odst. 2 ZP) – násobek příjmu 

o Tyto nové údaje jsou k dispozici také ve sloupcích a filtrech seznamu Zaměstnanci.  

o V Konfiguraci mezd bylo na záznam platný od 1. 1. 2022 do záložky Validace 
elektronického podání přidáno nové validační schéma Oznámení o nástupu/výstupu 
do/ze zaměstnání s kódem CSSZ-ONZ22. 

o V průvodci tiskem sestavy Oznámení o nástupu/výstupu do/ze zaměstnání byly 
provedeny následující změny: 

− Byla zavedena nová datová věta ONZ2022. 

− Před elektronickým odesláním a exportem probíhá validace XML proti schématu 
XSD (na základě nastavení na kartě Konfigurace). 
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Seznamy 

• Kombinovaná nomenklatura (Intrastat) CZ legislativa – do seznamu bylo 
k šesti kódům (27079999, 27101943, 27101967, 27102011, 29011000 a 38260090) 
přidáno celkem 12 nových statistických znaků. 

• Celní úřady (Organizace) – karta celního úřadu byla rozšířena o Číslo účtu včetně 
možnosti doplnit kód banky z nabízeného seznamu. Oba údaje se dají funkcí Výběr 
sloupců zobrazit v seznamu. 

Administrace 

• REST API (Výměna dat) – API GraphQL bylo rozšířeno o poskytování uživatelských 
sloupců generovaných podle instance Money ERP, na které je napojené.  

• Konfigurace integrací (Výměna dat / Integrace) – do části Doplňující nastavení jsme 
přidali zástupný znak pro Koncový bod, který se nabízí pro objekt odchozí zprávy. Na 
záznamu objektu je tak možné volat konkrétní záznam. 

mailto:moneyerp@solitea.cz
http://www.moneyerp.com/blog
https://podpora.moneyerp.cz/

