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Obecné 

 Jelikož dojde k přesunu webové služby pro zjišťování nespolehlivých plátců DPH na HTTPS, je 
nutné, abyste nakopírovali soubor C:\CIS\CRT\postsignum.cer do stejného umístění na server, 
kde běží SQL database CIS (netýká se uživatelů, kteří instalují CIS z oficiálního instalátoru přímo 
na serveru). Pokud tento soubor nebude na serveru, nebude zjišťování plátců fungovat !!! 

Finance 

Kontrolní hlášení: 

 Do seznamu KH doplněn sloupec Řádky (Nepřipojeny / V pracovní tabulce / Uloženy). 
Připomínáme, že v pracovní tabulce, v níž jsou umožněny opravy či přesuny, může být vždy 
pouze jedno kontrolní hlášení. 

 Umožněno vyexportování pracovní tabulky (KHL) – např. pro dočasné uložení rozpracovaného 
stavu. 

 Odstranění nadbytečné chybové hlášky při uzavírání okna KH. 

 Při sestavování kontrolního hlášení z UCT ošetřeno rozmístění duplicitních záznamů do oddílů. 

 Umožněn opis duplicitních záznamů na klapce Duplicity?. 
Kontrola nespolehlivých plátců a zveřejněných účtů: 

 Upozornění: Došlo ke změně v rámci poskytování webové služby Registru plátců DPH, je nutno 
provést určité nastavení – viz Obecné. Prověřte si proto zhruba do týdne od nainstalování nové 
verze, že se potřebné informace do vaší databáze pravidelně stahují (zjistíte to v Základních 
číselnících – Partneři – Obchodní partneři – tlačítko Tiskárna – sestava Informace od webové 
služby – v údaji Datum musí být u všech položek aktuální den). Pokud tomu tak není, obraťte se 
na kolegu M.Medunu. 

Další: 

 Zrychleno načítání obecných dokladů a vyhledávání. 

Mzdy 

 Pro COOP VelMez – upraven výpočet smíšené mzdy dle požadavku (tarif musí být zadán do 
měsíční i do podílové mzdy na prac.poměrech na Mzdy2). 

 Vlastní číselníky – přibyla nová položka Pásma zaměstnanců dle činností. Pokud novým 
zaměstnancům přidělujete čísla v několika pásmech podle oboru činnosti, ve kterém budou 
pracovat, pak si tyto údaje zadejte v tomto číselníku. V další verzi pak bude při zadávání nového 
člověka do matrice vloženo nové tlačítko pro výběr oboru činnosti a na základě výběru se 
automaticky doplní číslo o 1 vyšší než je poslední zabrané. (prázdné mezery v pásmech, pokud 
byste někoho staršího smazali, nebudeme doplňovat). 

 Hrubé doplňky- na záložce OON byly doplněny kolonky pro zadávání DPP a DPČ z rozdělení 
dle obratu prodejen. Pokud byste chtěli mít přehled, kolik dělají dohody sazbou nebo předem 
stanovenou částkou a kolik dělají dohody na prodejnách z podílu na obratu prodejen, tak je 
musíte zadávat odděleně. 

 Sestavy-Měsíc-Rozbory-Podklady pro rozbory -  do sestav Dle činností a úseků, Dle úseků – 
byly přidány nové sloupky pro dohody z rozdělení dle obratu prodejen. 
 


