
Uživatelské novinky ve verzích CIS
(novější verze jsou výše)

Verze CIS 4.57.00 k 28.4.2016 

Údržba
 Nová možnost Rušení vybraných partnerů (v menu Data).

Finance
 Účetní doklady – Zaúčtuj. Při zaúčtování dokladů FD, FV, Pok., Banky i ObD, je k dispozici nové

tlačítko  „Vyrovnej“.  Při  jeho  použití  se  na  konci  dokladu  doplní  nový  řádek  s vyrovnávací
hodnotou, bez účtu, MD nebo Dal podle toho, kterou stranu je potřeba dorovnat. Z předchozího
řádku je přenesen pouze datum účetní položky.

 Obecný doklad – Pořízení/Oprava. Tlačítko „Vyrovnej“ je nově aplikováno i na ObD. Funkce se
dá použít pouze pro doklad nedaňový, bez účetního předpisu v hlavičce nebo v řádku dokladu a
bez vyplnění SÚ/AÚ v hlavičce dokladu.

 Bankovní  výpisy  –  Pořízení/Oprava.  Nově  doplněna  kontrola  na  případné  duplicitní  platby
v jednom bankovním výpise. Na tlačítku připojení vazby na Fa, a to jak při jednotlivém připojení
(F12), tak i při hromadném připojení (F11), je kontrolováno, zda na jeden doklad není vícená-
sobná úhrada.  Pokud je  tato  zjištěna,  pak  je  uživateli  signalizována zprávou,  a  v položce  je
v částce červeně podbarvena. Tato zpráva je pouze informativní,  slouží  pro případné ověření
správnosti „spárování“, a není na překážku k zápisu BV do databáze. 

 Splátkový kalendář – Opis daňových dokladů s EČDD.  Na tlačítku „Tiskárna“ na seznamu
splátkových kalendářů je připravena nová sestava č.11-Přehled splátkových kalendářů s doklady.
Za každý kalendář je vytištěn řádek hlavičky, v dalších řádcích jsou pak položky dokladů vze-
stupně  podle  pořadí  vygenerování:  Pořadí,  Interní  číslo  faktury,  Datum  vystavení,  Datum
splatnosti,  Částka celkem, Uhrazeno a EČDD. Sestava není při  zadání omezena výběrem, je
možno filtrovat na sestavě. Výstup sestavy je možný pro jeden vybraný kalendář, nebo pro všech-
ny vyfiltrované kalendáře v seznamu. 

 Opis faktur s EČDD.  Na okně Přehledy/Opravy faktur je nově na tlačítku „Tisk“ nová možnost
sestavy č.6-Výpis z KFA s DPH a číslem daňového dokladu.

 Kontrolní  hlášení  – oddíly A4xA5  a B2xB3.  Pro lepší  orientaci  v oddílech bylo  sjednoceno
pořadí sloupců, kdy oddíl A5 byl přizpůsoben oddílu A4 a oddíl B3 oddílu B2.

 Rozšíření souboru P04*.INT.  Do souboru je doplněn nový sloupec „Datum uskutečnění zdani-
telného plnění“ na 10 míst. Nová délka věty je 351 znaků.

 Zápočet. Do nabídky pro závazky i pohledávky se nově nabízí ke zpracování i daňový doklad ze
splátkového kalendáře (DDk).

 Středisko na dokladech FaV, Pok a ObD. Při pořizování dokladů je do řádku automaticky plně-
no středisko podle přihlášeného uživatele. Tato skutečnost některým uživatelům nevyhovovala,
proto byla doplněna možnost, plnění střediska nastavit. Nastavení se provede na okně přístupo-
vých práv modulu FIN pro konkrétního uživatele, na záložce Číselníky. Implicitně je nastaveno na
„Ano“. 

 V menu Export - Prohlížení účetních položek z FIN (nebo přes novou rychlou volbu – ikonku) je
nově  připravena  možnost  prohlížení  účetních  položek včetně  vyhledání  jakéhokoliv  údaje
z účetních dokladů z Financí (zaúčtováno ve FIN) a následně možnost tisku.

 Obecný doklad – Importy dokladů – Import z prg. WinDomy – Zúčtování záloh – došlo k rozší-
ření struktury importního souboru (K), import je dle nájemníků.

 Obecný doklad – Importy dokladů – Import z prg. WinDomy – Vyúčtování nákladů dle nájemní-
ků – nová úloha, import je z rozšířeného souboru (K) dle nájemníků. 

 Import nájemníků z Windomů (Systém – Import a export dat – Import – Obchodní partneři – Ná-
jemníci) – vstupní soubor WNA rozšířen o DIČ, noví partneři se plní s DIČ, je-li uvedeno.



Mzdy
 ELDP – u zaměstnání malého rozsahu, kdy má zaměstnanec příjem, který podléhá odvodu soc.

pojištění  v nějakém pozdějším měsíci  než  je  jeho  datum nástupu,  pak  se  nám tam správně
posunuje na EL „datum od“, v předešlých měsících se likvidují křížky a nyní bylo ještě doplněno
odečtení těch předchozích měsíců od údaje „Dny“.

 Periodika-Měsíc-Čisté  doplňky –  na  záložce  DPN  dochází  k zásadní  změně  při  zadávání
nemoci,  a  to  ,  že  po  zadání  počátku  a  konce  nemoci  se  automaticky  doplní  prac.  dny  do
3.prac.dne a od 4.prac. dne včetně svátků a taktéž se přepočítají na hodiny dle úvazku. Také bylo
zpřesněno nabízené Pokračování nemoci – ukazují se tu dny jak kalendářní, tak i pracovní, které
již zaměstnanec promarodil  z minulého měsíce.  Bylo  doplněno i  propojení  mezi  DPN a nem.
dávkou od 15. kal. dne nemoci a dochází tím pádem ke správné kumulaci kal. i prac. dnů nemoci,
což se zobrazuje na pracovních poměrech na záložce Mzdy1.

 Periodika-Měsíc-Jednorázové-  přibyl  nový  jednorázový  program  Naplnění  kumulací  dnů
nemocí  v PP  –  tento  program  si  spusťte  v jakémkoliv  aktuálním  období  po  zpracovaných
mzdách.  Vychází  se  tu  z tabulky  nemocí  –  ti  lidé,  kteří  v akt.  období  mají  zadanou  nemoc
pokračující z minula, tak tam se vždy dočteme až k počátku nemoci. Při dalším čtení od počátku
nemoci až k aktuálnímu období provádíme nové kumulace kal. a prac. dní nemoci a tato nová
čísla zapisujem do prac. poměrů. Tím by se měly tyto údaje spravit a budou se moci dále využít
při automatickém krácení dovolené z důvodu dlouhodobé nemoci.

 Číselníky-Matrice –  záložka Srážky –  přibyly  nové údaje  pro další  možnosti  při  zpracování
zákonných srážek-exekucí. U položky Uplatnit nezabavit. částku došlo k rozšíření možností na:
ano-zákl., ne, ano-indiv. V případě, že povinnému budou exekuce sráženy od více plátců mzdy,
může exekutor nařídit jednotlivým plátcům mzdy, jakou část nezabavitelné částky mají uplatňovat.
Tato  částka  se  pak  vepíše  do  políčka   -  indiv.  a  má  přednost  před  zjištěnou  základní
nezabavitelnou částkou. Přibyla též nová volba: Exek. přikázáním pohledávek Ano/Ne.  Pokud
se zadá Ano, pak za takovou pohledávku je mimo jiné považován i daňový bonus nebo přeplatek
na dani a tyto musí být celé odeslány exekutorovi.

 Výjimka pro firmu Storex  – úprava, aby se zadaná částka do hrubých – volitelný text 1 pro
odměny – přepočítávala odpracovanýma hodinama.

 Ve sbírce zákonů vyšla pod číslem 125 změna zákona č.586/1992 Sb.  o daních z  příjmů -
daňové zvýhodnění ve výši 13 404 Kč ročně na jedno dítě (zůstává stejné), 17 004 Kč ročně na
druhé dítě a 20 604 Kč ročně na třetí a každé další dítě (u 2.,3. a dalších dětí bude počínaje
1.5.2016 změna!!!)

 Upozornění!!! – Od 15.4.2016 bylo avizováno ostré spuštění nového formátu NEMPRI16 –
bohužel to někde zadrhlo a zatím to nefunguje.  Proto jsem se musela vrátit též ke starému
formátu odesílání a rozhodla jsem se najetí posunout až na období 6/2016, neboť několik měsíců
po najetí by měli duplicitně umět přijímat oba 2 formáty. Takže nejpozději až přejdete ve mzdách
do 6/2016 ,aby Vám vše správně fungovalo, musíte mít staženou novou verzi PVS komunikátoru
minimálně 4.30 (která podporuje nový formát NEMPRI16).

Maloobchod
 Pro zaúčtování pokladních pohybů z MIS je možno nastavit způsob účtování za prodejnu a den

nebo v souhrnných částkách za prodejnu a měsíc.
 Export  návrhu  na  stravenky  byl  upraven  tak,  aby  se  daly  využít  i  srážky  pro  zaměstnance,

kterému ještě nebyla přepočítána mzda. Pokud již byla mzda přepočítána, použije se hodnota
z údaje SUMA. Pokud ještě přepočítány nebyly, anebo je údaj SUMA = 0, použije se hodnota
z údaje AV2 dané srážky. Je tak možno zajistit generování stravenek ještě dříve, než proběhnou
výpočty mzdové uzávěrky.

 Pro plnění vah DIGI se v případě, že není nastaven údaj Spotřebujte do, v popiskách etiket plní
datum spotřeby o jeden den vyšší, než je datum balení. Dříve byl datum spotřeby stejný, jako
datum balení. Pokud je vyplněn, použije se odpovídající datum.

 Byl upraven algoritmus vyhodnocování cen v konfliktním zboží. Pokud se cena určuje ceníkem a
výrobek dodávalo více dodavatelů, z nichž některý již zboží nedodává, je u tohoto zboží sníženo
pořadí vyhodnocování o jeden stupeň. Takže neovlivní  po ukončení platnosti ceníku cenu pro
zbývající registry od ostatních dodavatelů. Dříve, pokud cena v ukončeném ceníku byla nejvyšší,
a cenu nebylo možné zjistit jiným způsobem, platila stále tato nejvyšší cena, i když ve zbývajících
cenících  od ostatních  dodavatelů  byla  ceníková  cena nižší.  Muselo  se to  tedy  řešit  změnou
priority v konfl. zboží,  nebo vylistováním registru. Nyní se cena z tohoto ceníku použije pouze
tehdy, když nejsou platné ani jiné ceníky od ostatních dodavatelů.



Přímé dodávky
 Byl upraven import Pekárna Vacov pro Jednotu Vimperk. Pro správnou funkčnost nastavte ZUN

importu na 33.
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