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Aktuality – květen 2016
Novela zákona o DPH 

Novela DPH zákonem č. 113/2016 Sb., 

kterým se mění některé zákony 

v souvislosti s přijetím zákona o evidenci 

tržeb, mimo jiné přesně definuje možné 

formy elektronického podání a zároveň 

z ní vyplývá, že chyba struktury nebo 

chyba formátu daňového podání 

znamená, že podání je neúčinné, neboli 

nebylo učiněno, a to se všemi důsledky, 

které z toho vyplývají. Tato změna je 

platná od 1.5.2016, takže se poprvé týká 

kontrolního hlášení za květen 2016. Proto 

znovu opakujeme naše doporučení, abyste 

před podáním kontrolního hlášení nebo 

přiznání vždy jej předem prověřili 

načtením a kontrolou v aplikaci EPO.  

Stravenky 

Připravili jsme propojení modulu Mzdy 

s moduly MIS a POS při generování 

elektronických stravenek. V programu 

MIS je možno vytvořit soubor stravenek 

ze mzdových dat a po odsouhlasení 

spustit Import dobití zaměstnaneckých 

stravenek na zákaznické karty. Tyto lze 

poté exportovat do Pokladního systému. 

Složenky 

Aby mohlo pokračovat zpracování 

projektu Složenky beze změn pro 

uživatele i po ukončení smlouvy mezi 

AutoCont a ČSOB, uzavřeli PORS a 

ČSOB smlouvu o funkci technologického 

procesora. Od 1.7.2016 bude tedy 

probíhat zasílání dat přímo z projektu 

MIS do ČSOB. 

Likvidace faktur v CIS 

Modul Přímé dodávky, který je součástí 

ekonomického softwaru CIS, je propojen 

s modulem Finance a následně Účetnictví. 

Jeho rozvoj probíhá především v oblasti 

elektronického zpracování faktur, kdy 

stále zvyšujeme počet dodavatelů, kteří 

zasílají data v podobě souborů různých 

formátů. Data modulu lze použít následně 

pro moduly Inventury a samozřejmě POS. 

Výstupem je i velké množství sestav, 

které na žádost zákazníka i nadále 

rozšiřujeme.  

Centrála COOP 

Jako první dodavatel IS pro spotřební 

družstva dokončujeme testování nové 

komunikace pomocí webových služeb 

s firmou CGI. Již brzy budete moci 

vyzkoušet výhody tohoto řešení. 

Na požádání COOP Centra, EDITELU 

a CGI jsme testovali soubory elektronické 

fakturace a elektronických plateb pod 

novým SW vybavením na COOP Centru. 

Proběhla schůzka, kde byl vyhodnocen 

současný stav. Vše probíhá bez 

závažných problémů a na straně našich 

uživatelů nebude muset dojít k zásadním 

programovým úpravám. 

V současné době je na všech VO, kde je 

používán software CIS, spuštěna funkce 

EDI objednávky. Po dohodě s firmou CGI 

jsme doprogramovali požadované úpravy, 

ale zůstaly ponechány veškeré kontroly, 

které byly použity v minulých verzích pro 

firmu AutoCont. 


