
Uživatelské novinky ve verzích CIS
(novější verze jsou výše)

Verze CIS 5.00.00 k 22.12.2016 

Obecné
 Elektronická  evidence  tržeb:  V programech  CIS  i  MIS  jsme  připravili  možnost  zasílání  a

přijímání zpráv EET. Pro zahájení této funkce je nutno nainstalovat placený modul, který se stará
o  samotnou  komunikaci.  Modul  bude  uvolněn  během  ledna  2017  formou  samostatného
instalačního  balíčku.  Spolu  s tím  bude  ještě  nutné  nainstalovat  novou  verzi  CIS,  která  bude
uvolněna  ve  stejném  termínu.  Jakmile  budete  připraveni  ověřovat  funkčnost  EET  v našich
programech, na dalším postupu se domluvíte s kolegou M. Medunou, tel. 774 814 381. 

 Kontrola partnerů na registr  plátců DPH:  Protože FS k datu  22.12.2016 změnila  certifikát
webové služby pro zjišťování nespolehlivých plátců DPH, je nutné, abyste nakopírovali  soubor
C:\CIS\CRT\mfcr.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 kontrola na registr  plátců DPH (nespolehliví plátci, zveřejněné účty)
fungovat !!!

Základní číselníky, Údržba
Elektronická evidence tržeb v CIS:
 ZČ - zavedení ID provozovny v číselníku jednotek.
 Údržba – Data – Úspěšně odeslané EET – možnost prohlížení potvrzených zpráv EET.



Mzdy
 Sestavy-Do data – sestava  MZ_DPČ   Odměny po měsících a odprac. hodiny na DPČ –

přidán nový sloupek „Kód ZP“ – kód zdravotní pojišťovny.

 Sestavy-Měsíc-Čisté- sestava Zálohové a srážkové daně – varianta celkem za závod – do řádku
přidán tisk výplatního místa.

 Sestava chybových hlášení po výpočtech a sestava upozornění na doplatky do minimální mzdy -
umožněno třídění dle příjmení zaměstnance.

 Sestavy-Měsíc(Rok)-Pojistné-  Výkaz  náhrad  DPN  (i  nem.  dávek)  –  umožněno  třídění  dle
příjmení  zaměstnance.  Do  sestavy  Výkaz  náhrad  DPN –  přidán  nový  sloupek  Průměr  před
redukcí, z něhož se provádí úprava na tzv. redukovaný hodinový průměr.

 Při ukládání nové věty na základní matrici  – dochází k výpočtu a uložení nároku na starobní
důchod dle zadaných údajů – rodné číslo (z toho odvozené pohlaví – muž/žena), u žen počet
vychovaných dětí. Nyní nově dochází k přepočtu též při změnách údajů, z nichž výpočet nároku
vychází.

 Číselníky-Matrice  zaměstnance –  do  listu  a  na  záložku  Osobní  byl  přidán  údaj  Kmenové
středisko. Jelikož člověk jako fyzická osoba může mít pouze jedno kmen. středisko ( dále KS),
posunuli jsme zadání KS z prac. poměrů na matrici. V rámci nové verze jsme údaj KS na matrici
naplnili z PP, na němž nevystoupil (proveďte si kontrolu správného KS). Nyní už nepůjde měnit
na prac.  poměrech, ale  na matrici.  Pokud ho změníte  na matrici,  projeví  se změna i  v prac.
poměrech. Při zadávání nového zaměstnance na matrici se po zadání KS toto též přenese do
prac. poměru. Kmen. střediskem lze na matrici filtrovat i třídit.

 Příloha k žádosti o … - automaticky se doplňuje aktuální datum.

 Periodika-Rok-Roční daň – zde je též na listu i v detailu kmen. Středisko a lze jím fitrovat a
třídit. 

 Pro COOP Velké Meziříčí – změněna záložka Odpracovaná doba I. na hrubých doplňcích dle
jejich požadavku. Dále provedeny změny při výpočtu osobního příplatku, fondu prac. doby a též
provedeny  úpravy  tisku  výplatního  lístku  (  tisk  prac.  dnů  nemoci,  svátků  a  dalších  náhrad).
Vypracována nová sestava do hrubých d. Produktivita (hrubá a čistá) dle provozoven. 

Upozornění před zprac. prosincových mezd v lednu 2017: 
 V menu  Finance-Pásmování  dokladů je  třeba  po  1.lednu  2017  vygenerovat  pásma

dokladů (zasílací listy, příkazy k úhradě) pro rok 2017. Pokud nemáte zakoupen modul Fi-
nance,  ale jen Mzdy,  pak toto musí udělat mzdová účetní v modulu Mzdy, jinak se to
spouští přímo v modulu Finance. Doporučuje se použít tlačítko „Generuj“ a poté zatrhnout
volbu - kopírovat pásma letošního roku. Tuto akci je třeba provést nejpozději před první
tvorbou hromadných příkazů z mezd do financí  či před integrací do účetnictví v kalen-
dářním roce 2017.
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