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Obecné 

 Na okno sestav bylo přidáno nové tlačítko pro přidání prázdného místa, které se zobrazí jen u 
sestav, které jsou na šířku. Důvod je zakládání sestav do šanonu. 

 Upravena rutina pro zjišťování nespolehlivých plátců DPH vč. zveřejněných účtů.  

Finance 

 Novinka: Banka – Výpis z ČSOB-ERA. Je připraveno zpracování vstupu bankovního výpisu 
z ČSOB – ERA - Poštovní spořitelna ve formátu XML. Definice cesty k uloženému souboru 
v souboru Import.ini je stejná jako pro soubory STA, např.:  
04i_banvyp_csob1=c:\cis\banka\vypisy\csob. 

 Opravena příčina chybové hlášky na záložkách Práv uživatelů. 

 Umožněno vytváření více souborů s příkazy k úhradě v jednom dni v případě, že není zadána 
věta v číselníku Banky – dopl. údaje.  

 Při exportu do UCT plněna pomocná tabulka pro daňové sestavy v UCT. 

 V importu vyúčtování nákladů z Windomů ošetřena délka názvu partnera. 

Přímé dodávky 

• Byl upraven import PrAVE Rakovník na strukturu EDI. Pro správnou funkčnost nastavte ZUN 
importu na 200, Kódové stránky jsou 0. 

• Byl upraven import Pekárna Ivanka. Nyní se již přenáší i číslo dodacího listu. 
• Byl upraven import JOHAPEK pro Hořovice. Číslo DL se skládá z dne dodání a čísla prodejny. 
• Pro SD Nová Paka je upraven import BonoBijou. Pro správnou činnost nastavte ZUN = 200, 

kódové stránky 0, a načítat ceny po slevě. 

Mzdy 

 Příloha k žádosti o… – u nemocí by se měla vždy vytvářet na záložce DPN na zadání počátku 
nemoci, aby se vygenerovalo správné rozhodné období. 

 Výpočet DPN – u zaměstnanců, kteří pracují v 1 měsíci na více úsecích (prodejnách), byla 
opravena chyba zdvojení hodin i Kč za DPN, která tam byla zanesena opravou v minulé verzi. 

 Číselníky-Závody-Účty – přibyly nové položky Účet závodu 1 a Účet závodu 2. Sem se 
jednorázově vyberou účty závodu, ze kterých se platí mzdy (spoření) a odvody. 

 Periodika-Měsíc-Integrace HP do financí - do podmínkového okna před spuštěním programu, 
kde vybíráte účty a data splatnosti, se Vám nyní dotahují automaticky účty závodu a sběrný účet 
pro Českou spořitelnu, pokud je máte předem vybrané a uložené v Číselníky-Závody-Účty. Poté 
je lze samozřejmě změnit, pokud byste mimořádně chtěli platit z jiného účtu. 

 Číselníky-Závody-Příplatky – u sobot a nedělí přibyla sazba 2, na které se vážou Hodiny SO 
(NE) ze sazeb 2 v hrubých na záložce Odpracovaná doba II (Pro COOP Hořovice toto neplatí, 
mají tam individuální výpočet dle jejich požadavku). 

 Srážky exekuční a insolvenční – pokud zadáte „indiv. nezabavitelná částka Ano“ a ponecháte ji 
nulovou, pak to znamená, že se má zabavit celý čistý příjem (dle vyjádření exekutora), takže 
zaměstnanci nezůstává ani ta povinná třetina. Pokud zadáte „nezabavitelná částka Ne“, znamená 
to, že se neuplatní žádná nezabavitelná částka, ale zaměstnanci se ponechá ta jedna třetina. 

 

Maloobchod 

Byl naprogramován import zásob z prodejen POS, které si evidují zásobu samostatně. Pro správnou 
činnost si vytvořte naplánovanou úlohu import_zas.cmd. Do dávky doplňte následující řádky: 
c: 
cd c:\cis 



c:\cis\cis26.exe cis jmeno heslo import_zas 

Účetnictví 

Na vyžádání jsou k dispozici nové volitelné sestavy nákupu zboží podle dodavatelů. Dosavadní 
sloupce Měsíc, Čtvrtletí, Rok jsou nahrazeny sloupci Měsíc nákupní cena, slevy a Rok nákupní cena a 
slevy.  


