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Obecné 

 Byla přidána možnost šifrovat přenášená data. Implicitně je tato možnost zakázaná. Povolení 
provedete přidáním „sifrovani_pripojeni = true“ do sekce „[Program]“ v souboru CIS.INI. 

 Při tisku sestav se tiskovým jobům přiřazuje název. Tato úprava se týká i tisku do PDF (pomocí 
nástrojů 3. strany). 

Finance 

 Upraveno číslování pokladních dokladů, pokud je pásmo opraveno až po zahájení roku. 

 Do seznamu pokladních dokladů doplněna identifikace, zda doklad má vazbu na fakturu. 

 Doplněn pokladní deník s rozpisem částek základů a DPH 

 Pokud je v hlavičce obecného dokladu vybrán partner, nabízí se ORG a ODJ v řádcích ObD, 
dotáhne se i do řádků účetního dokladu. 

 Při pořízení přijatého dobropisu či ODZ bude nově doplňován „náhradní“ účtovací předpis za 
této podmínky:  
(Pokud účetní období je menší než daňové období) a zároveň (datum uskut. zd. plnění je stejný 
měsíc jako daňové období) a zároveň (k účtovacímu předpisu na FD existuje „náhradní“ účtovací 
předpis), pak se při uložení dobropisu dosadí účtovací předpis náhradní. Ten následně posune 
(pomocí AO) účtování o DPH do dalšího období. 

 Platební kalendář – Pohledávky – sestava č. 10 – tisk Splátkového kalendáře / DD – doplněna 
možnost textu pro doklady s osvobozeným plněním. 

Stále ještě kontrolní hlášení: 

 Upraveno načítání položek a kontrola pro zrychlení u databází s velikým množstvím položek, 
upraveno rolování detailu KH. 

 Do řádků KH, které se týkají faktur, jsou pro lepší kontrolu doplněny údaje: celková částka faktury 
ORG a začátek názvu partnera. 

 V kontrolním hlášení vygenerovaném z FIN v oddílu B2 je do údaje Poměr doplněna hodnota 1 
tehdy, pokud na přijaté faktuře v Daňovém režimu je část plnění na vstupu označena „Bez nároku 
na odpočet“. 

 Umožněno udělat kopii kontrolního hlášení včetně položek. Pro možnost opravy zkopírovaného 
KH použijte tlačítko „Edit uložených řádků“. 

 V KH generovaném z UCT je upraveno zařazení položek s celkovou hodnotou přesně 10 tisíc Kč. 

 Při přesunu z A5 do A4 se doplňuje kód PP. 

 Při účtování na daňové účty z banky je (při sestavení KH z UCT) ošetřen test na 10. tis. 

 Pro konkrétního uživatele upraveno zařazení duplicitních položek (FD s dvojím krácením) do 
stejného oddílu podle celkové částky faktury pro možnost sloučení ve výstupu EPO. Zároveň mají 
tyto položky údaj Poměr = 1.  

Přímé dodávky 

 Byl upraven import Karlovy pekárny pro Velké Meziříčí. Datum dodání se bere z jiného údaje. 

 Pro COOP Hořovice byl upraven import z Pekárny Fridel. 

Maloobchod 

 V importu Dl z Vo Hořice pro Kostelec se zohledňuje předzásobení v akci na 7 kalendářních dní. 

 V importu Dl z Vo Chotěboř pro Svitavy se zohledňuje předzásobení v akci na 5 pracovních dní. 

 Nad prohlížečem ceníků je tlačítko Tisk cenovek, které umožní pro zboží v ceníku poslat nové 
ceny na pokladnu. Je to stejná funkce, jako nad prohlížečem akcí. Součástí funkce je i případné 
založení nových skladových karet. Pokud si nepřejete zakládat nové skladové karty, ale jen 
poslat zboží na pokladny (tedy pošle se pouze zboží, které již má skladovou kartu) odpovězte na 
dotaz Ne. Tohoto rychlého poslání se využije např. v případě, kdy po spuštění nové prodejny 



nebyl k dispozici ceník, a je nutné jej okamžitě poslat na prodejnu, aniž by se provádělo 
kompletní plnění. 

 Pro COOP Hořovice byl upraven import El. dod. listů z Neofytu podle jejich požadavků. 

 Pro SD Kamenice nad Lipou je upraveno dohledávání původního data dodání u dobropisů ze 
Soběslavi. Nyní se omezuje navíc ještě číslem prodejny. 

 Při importu pohybů z POS jsou potlačeny dialogová okna na výběr sk.koeficientů. Zůstávaly pak 
viset naplánované úlohy. 

 V exportu akcí do POS je zajištěno pro Jednotu Svitavy, aby se v případě, kdy neexistuje 
návratová cena v odpovídající hladině použila návratová cena z hladiny 0. 

 Pro Jednotu Svitavy bylo zajištěno, aby se po inventuře založily všechny již dříve existující karty. 

Členská evidence 

 Sestavy CE_57H a CE_58H byly rozšířeny o údaj „Rok vyřazení“ a provedeny drobné úpravy 
textu. 

 Byla vytvořena nová sestava CE_01H Opis členské základny s datem narození. 

 Sestava CE_59H byla upravena tak, aby mohla být filtrována datem vyplacení, popřípadě jeho 
nenasazením. 

 Byla vytvořena nová sestava CE_59H1 Rekapitulace nevyplacených členů za střediska. 

 Byla vytvořena nová sestava CE_35H1, která obsahuje aktuální hodnoty nákupů.  

Mzdy 

 Oprava Potvrzení odborových příspěvků – pokud měl zaměstnanec v 12/2014 zadán výstup 
v tomto období, pak se výše odborového příspěvku zaplacená ve 12/2014 nezahrnovala do 
Potvrzení. 

 Oprava sestavy Doplatků čistých mezd –nestránkovaná (pro SD Rakovník) – větší odskoky mezi 
řádky, ze sestavy odstraněn sloupek Stravování. 

 Oprava sestavy Čtvrtletní odměna za produktivitu – pro COOP Hořovice (kvůli práci na více 
prodejnách v rámci 1 měsíce). 

 Vlastní číselníky-Lékařské prohlídky – přibyl nový údaj Perioda opakování. 

 Evid.listy – u důchodců po dovršení důchodového věku – doby odečtu se odečítají od údaje Dny 
(vloni ke konci roku při nějaké úpravě EL nám toto odečítání přestalo fungovat, takže nyní to bylo 
znovu obnoveno) 

 Při opravě nároku dovolené nebo zůstatku z loňska – dochází k automatické opravě zůstatku 
dovolené a též záložního údaje zůstatku dovolené před zpracováním aktuálního měsíce. Pokud 
ručně změníte zůstatek dovolené, tak se zadaná hodnota dostane též do záložního údaje 
zůstatku dovolené před zpracováním aktuálního měsíce. 

 Odstraněny problémy s mazáním kódu zdrav.pojišťovny – při více prac. poměrech (např. 
HPP na prac. poměru 0, DPP na 1) se po výpočtu za všechny zam. změnil kód ZP na „nepočítat 
pojistné“ 

 Statistika ISPV- od 1.Q 2016 je rozšířena struktura věty MI.TXT o 4 nové položky sesčítané za 
čtvrtletí – odměny z dohod o provedení práce, hodiny odpracované na DPP, odměny členů stat. 
orgánů společností a družstev, odchodné a odstupné při skončení prac.poměru. 

MTZ (06) 

Upraven tisk dokladu v případě šestimístného čísla partnera. 


