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MONEY ERP VERZE 1.14.1 
Přehled novinek ve verzi 1.14.1.7174 zavedených do Money ERP od verze 1.13.11.7121 

Účetnictví 

• Aktivní saldo – s ohledem na lepší pohodlí při práci jsme vytvořili možnost 
maximalizace okna na celou obrazovku. 

Sklady 

• Intrastat (Tiskové sestavy) – na straně 4/5 Průvodce tiskem výkazu Intrastat jsou 
v sekci Doplnit z katalogu dvě nová zatrhávací pole Povaha transakce pro dovoz/vývoz. 

• Přepočet pořizovacích cen (Skladové operace) – po spuštění přepočtu se nově 
zachovává vazba mezi fiktivním pohybem a dodávkou s vyšším datem skladového 
pohybu, která ho vyrovnává. 

• Skladové pohyby – detaily k seznamu byly doplněny o novou záložku Zaúčtování, kde 
pro každý skladový pohyb uvidíte jeho podrobné zaúčtování. 

Kasa Online 

• Prodej 

o Modul si po uzavření kasy nově zapamatuje úpravy uživatelského nastavení 
(např. řazení či rozvržení sloupců). 

o Při vyhledávání položek je nyní respektováno uživatelské nastavení (např. řazení 
podle abecedy). 

Expedice 

• Přepravní služba – pro potřeby mezinárodní balíkové přepravy služby PPL jsme do 
seznamu Konfigurace produktu PPL pro zahraničí, který se v záložce PPL otevře tlačítkem 
Nastavení typu produktu, doplnili další státy. 

• Expediční doklady – byly upraveny tiskové sestavy pro PPL (standardní Tisk štítků PPL 
i Tisk štítků PPL 4 na A4). Nově obsahují PPL Smart Label štítky, které v sobě nesou 
informaci o doručovacím depu. 

Mzdy 

• Sleva na sociálním pojištění – zákonem č. 216/2022 Sb. se od února 2023 zavádí 5% 
sleva sociálního pojištění placeného zaměstnavatelem pro určité kategorie zaměstnanců 
při splnění stanovených podmínek. Slevy nelze uplatnit pro dohody mimo pracovní 
poměr. V souvislosti s touto změnou došlo v Money ERP k následujícím úpravám: 

o V menu Mzdy / Mzdové seznamy / Pojištění a daně je nový seznam Kategorie pro 
slevu na SP. 

o Karta Typ pracovního poměru (Mzdové seznamy / Pracovní poměry) má nové 
zatrhávací pole Uplatňovat slevu na SP. Důvodem je legislativní požadavek, že 
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vykonává-li zaměstnanec u jednoho zaměstnavatele více zaměstnání v pracovním 
poměru, může se sleva na sociálním pojistném uplatnit jen v jednom z nich. 

o Kategorie pro slevu na SP se dá doplnit na kartě Zaměstnance do záložky Mzda, kde 
je nový oddíl Sleva na SP (přístupné pouze v případě, kdy karta zaměstnance 
obsahuje Typ pracovního poměru s povoleným uplatněním slevy). Slevě musíte 
přiřadit časové období platnosti a pro dané období vždy může existovat jen jeden 
záznam. 

o Karta Sociální pojištění (Mzdy / Mzdové seznamy / Pojištění a daně) byla doplněna 
o nový oddíl Konfigurace slev. 

o Sleva je dále evidována na kartě Mzdy v záložce Vyúčtování, sekce Pojistné, a je také 
zahrnuta do výpočtu mzdové závěrky. 

o Vypočtené slevy na sociálním pojištění se projeví i v tiskové sestavě Přehled 
vyměřovacích základů SP (Tiskové sestavy / Sociální pojištění). 

• Konfigurace – do seznamu byl přidán nový záznam s platností od 1. 1. 2023 
s nastavenou minimální mzdou 17 300 Kč. 

• Mzdové seznamy – přibyly nové seznamy platné pro rok 2023 s parametry upravenými 
podle platné legislativy: 

− Sociální pojištění (Pojištění a daně)  

− Zdravotní pojištění (Pojištění a daně) 

− Daň ze závislé činnosti (Pojištění a daně) 

− Redukční pásma (Nepřítomnosti)  

• Příplatky (Mzdové seznamy / Mzdové složky) – do konfigurace příplatku Pracovní 
prostředí jsme přidali nový údaj Leden 2023 s hodnotou 10,38 Kč. 

• Potvrzení o zdanitelných příjmech – zálohová daň (Tiskové sestavy / Daně) – na 
kartu Tisk sestavy byl do pole Tisknout návrh sestavy přidán nový design Potvrzení 
o zdanitelných příjmech 2023 vzor č. 31. 

• Potvrzení o zdanitelných příjmech – srážková daň (Tiskové sestavy / Daně) – zde 
je nový návrh tiskové sestavy Potvrzení o zdanitelných příjmech SD vzor č. 10. 

• Roční zúčtování daně (Tiskové sestavy / Daně) 

o Tisk nabízí nový design Výpočet daně a daňového zvýhodnění – vzor č. 27. 

o V průvodci byl na str 1/2 upraven editovatelný formulář Roční zúčtování daně. Do 
sekce Slevy na dani přibyla položka 11 Za zastavenou exekuci s možností zadání 
částky, která se poté přičítá do pole Slevy na dani celkem. Nové pole a zadaná částka 
se promítnou i v designu tiskové sestavy vzor č. 27.  

• Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti (Tiskové sestavy / Daně) – byl 
doplněn nový design Příloha č. 1 „Počet zaměstnanců“ vzor č. 22 – 2022. 

• Prohlášení poplatníka, žádost o roční zúčtování (Tiskové sestavy / Daně) 

o Pole Tisknout návrh sestavy nabízí nový design Prohlášení poplatníka a žádost o roční 
zúčtování – vzor č. 26, 3. 

o V průvodci tiskem na str. 2/3 byla na editovatelnou kartu Prohlášení poplatníka, 
žádost o roční zúčtování – zaměstnanec přidána nová sekce Zastavená exekuce, která 
obsahuje pole pro zadání částky a popis Výše exekutorem přiznané náhrady. Zadaná 
částka se pomítne do nově upraveného designu tiskové sestavy Prohlášení poplatníka 
a žádost o roční zúčtování – vzor č. 26, 3. 
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Kniha jízd 

• Stravné tuzemsko (Seznamy / Kniha jízd a jízdy) SK legislativa – do seznamu byl 
přidán nový záznam s platností od 1. 1. 2023 a hodnotami: 

− 5 min/max = 6,80 

− 12 min/max = 10,10 

− 18 min/max = 15,30 

• Náhrady (Seznamy / Kniha jízd a jízdy) CZ legislativa – v seznamu je nová karta platná 
od 1. 1. 2023 s následujícími údaji: 

− Motocykl = 1,400 

− Osobní = 5,200 

− Nákladní = 10,400 

− Zvláštní = 10,400 

• Stravné tuzemsko (Seznamy / Kniha jízd a jízdy) CZ legislativa – od 1. 1. 2023 platí 
záznam: 

− 5 min = 129 

− 5 max = 153 

− 12 min = 196 

− 12 max = 236 

− 18 min = 307 

− 18 max = 367 

• Stravné zahraničí (Seznamy / Kniha jízd a jízdy) CZ legislativa – seznam byl doplněn 
o záznamy: 

− Austrálie 65 USD 

− Dánsko 60 EUR 

− Finsko 55 EUR 

− Izrael 60 USD 

− Polsko 45 EUR 

− Švédsko 60 EUR 

Seznamy 

• Svátky (Ostatní) – do seznamu jsme přidali aktuální svátky pro rok 2023. 

• Banky (Bankovní) SK legislativa – seznam bank byl aktualizován podle údajů NBS: 

− PANX 9955: nový záznam Unifiedpost Payments, organizačná zložka 

− COBASA 8050: smazáno 

− OTPV 5200: smazáno 

• Banky (Bankovní) CZ legislativa – seznam bank byl aktualizován podle údajů ČNB: 

− JTBP 5800: název byl upraven na J&T BANKA, a.s. 

− DZKR 8240: přejmenováno na Družstevní záložna Kredit, v likvidaci 

− VBOE 6800: přejmenováno na Sberbank CZ, a.s., v likvidaci 

− DRES 4000: nový název Max banka a.s. 

− BOTK 2020: smazáno 

• Předčíslí účtů celních úřadů (Organizace) CZ legislativa – do seznamu byly přidány 
následující záznamy: 

− 14701 Příslušenství daně z hazardních her 
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− 2866 Paušální daň a paušální veřejná pojistná 

− 4810 Pokuty za porušení povinností souvisejících s kontrolním hlášením 
(z. č. 235/2004 Sb.) 

− 4829 Pokuty za neoznámení osvobozeného příjmu (z. č. 586/1992 Sb.) 

− 4837 Pokuty a náklady řízení za porušení povinností při elektronické evidenci tržeb 

− 5856 Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – Ministerstvo pro místní 
rozvoj 

Pomůcky 

• Daňový kalendář – seznam byl aktualizován na rok 2023. 

Administrace 

• Typy zpráv – s ohledem na lepší zabezpečení citlivých údajů jsme na kartě Typ zprávy 
použili novou komponentu pro pole Heslo. Nyní lze heslo zadané v šifrované podobě 
zobrazit přes ikonku očička na konci řádku a nově je ukládáno do databáze v zašifrované 
podobě. 

• Integrace (Výměna dat) – pro komunikaci se Shoptetem jsme vyvinuli nový zásuvný 
modul S5CSW_IntegrationsShoptetClient. Funkčnost se projeví v těchto seznamech: 

o Konfigurace klientů rozhraní – na kartě Konfigurace klienta obsahuje pole Klient 
položku Shoptet API klient. Po jejím výběru se zpřístupní tabulka, kde zadáte Seyfor 
server a spojení. 

o Konfigurace integrací – pro Shoptet klienta se zpřístupní doplňující nastavení, které 
obsahuje pole Metoda odeslání, Koncový bod, Parametry http hlavičky a Maximální 
počet volání, než nastane chyba. 

Ostatní 

• Money ERP Launcher  

o Na přihlašovací obrazovce se nyní uvádí název agendy, např. MOJEFIRMA, přičemž 
jméno databáze agendy, např. S4_Agenda_MOJEFIRMA, se zobrazí nad obrazovkou 
až po najetí myší. 

o Systém načítání agend respektuje nastavení SQL uživatele a jeho nastavení přístupu 
k databázím.  

• Skupiny seznamu – na kartě Nastavení skupin seznamů Faktury vydané/přijaté 
a Pohledávkové/Závazkové doklady je nová záložka ODD. Jejím prostřednictvím je možné 
zajistit automatické ukládání opravných daňových dokladů do jiné skupiny s vlastními 
přednastavenými parametry. Funkčnost umožní výběr, zda má být pole DUZP přebíráno 
z původního dokladu, nebo se má použít aktuální pracovní datum. Dále lze doplnit 
hodnoty do polí Členění DPH, Předkontace, Předkontace zaokrouhlení a Primární účet. 
Jestliže tato pole zůstanou prázdná, systém vytvoří dobropis na základě údajů zdrojového 
dokladu. 

• E-shop konektor Plus – uživatelé modulu mají k dispozici zcela nový nástroj pro 
překlad jazykových mutací, který zprostředkuje překlady vlastních textů do mnoha 
jazyků. Karta Položka katalogu nyní v záložkách E-shop / Názvy a E-shop / Popisy 
obsahuje interaktivní popisy polí. Po jejich aktivaci (stiskem myši) se zobrazí integrovaný 
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překladač DeepL, kde stačí vybrat jazyk a přeložený text se pak automaticky přenese do 
Money ERP. Funkčnost je aktivní i pro volný účet DeepL, který zdarma přeloží půl milionu 
znaků měsíčně. 
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