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Finance  

Elektronická evidence tržeb v CIS: 

 Umožněno přijímání hotovosti a tisku účtenky ve zjednodušeném režimu (nastavení viz Seznam 
pokladen). 

 Umožněna změna předběžného příjmového pokladního dokladu na konečný – dojde k narovnání 
zůstatku pokladny. 

 Tlačítko Pošli EET na seznamu pokladních dokladů – najde v zadaném výběru doklady, u kterých 
nebyla úspěšně zaevidována tržba, a provede zaevidování znovu (pro běžný režim).  

 Nově umožněn import pokladních dokladů z připojené vedlejší databáze, včetně informací o 
evidované EET (žádost, potvrzení, chyba). Spojení mezi databázemi funguje na stejném principu 
jako pro faktury či účetní položky, definuje se v CIS.INI. 

 V programu VOS je možno nastavit automatický zápis předběžných pokladních dokladů včetně 
odeslání EET pro vystavované velkoobchodní faktury s typem úhrady Za hotové.  

Kontrolní hlášení: 

 Úprava červené signalizace v případě duplicit mezi oddíly a po jejich opravě. 
Další: 

 Rutiny – Kázeň – Celkové přehledy – upraven výběr pro inventarizaci závazků a pohledávek, 
opraveny součty v opisech. 

 Prohlížení účetních položek – doplněn výběr o možnost zadání podle data zaúčtování. 

 Kniha faktur – do filtru doplněno datum pořízení, úprava výběru faktur dle části řetězce 
z variabilního symbolu. 

 Faktury – Hromadná změna - Kopírování vystavených faktur – Datum zdanitelného plnění se 
nově generuje podle období ZL, do kterého je faktura kopírována, a to v případě nesouhlasu ZL 
se zadaným datem vystavení. 

 Oprava opisu přijatých faktur (ODZ) v menu Deník a Zasílací listy. 

 Příkaz k úhradě – kontrola na existenci pásma, úprava ve vyhledávání dle CBÚ, třídění sestavy 
ve vyhledávání. Úprava příkazů k úhradě z mezd dle požadavku. 

 EČDD v ObD a pokladně – kontrola na zadávání nepovolených znaků. 

 Zobrazení DIČ při pořízení ObD. 

 Přenos pokladních dokladů (F04P*.INT) - do názvu souboru doplněno číslo pokladny. 
Importy: 

 Umožnění importu složenek z prodejen MIS také dle jednotlivých položek (dříve Průběhy). 

 Úprava importu Sodexo. 

Velkoobchod 

 Možnost nastavení automatického zápisu pokladních dokladů včetně odeslání EET pro 
vystavované velkoobchodní faktury s typem úhrady Za hotové 

Maloobchod 

 V exportu akcí do POS se přenáší i příznak UZN. Ten se využije v importech pro nastavování 
parametrů (např. pro cigarety). 

 Na sestavách Vydané body z Promoakce přibyl součet za celou sestavu. 

Mzdy 
 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. Odstraněn problém vznikající ze zaokrouhlení, kdy 
zaměstnanci zůstávala 1 Kč. 

 Při práci 1 zaměstnance v 1 měsíci na více úsecích (zadáno více řádků za zaměstnance 
v hrubých doplňcích) – pokud se mu dělá doplatek do min. nebo zaručené mzdy, tak tento se 
nyní zapisuje na jeho 1. zpracovávanou větu v hrubých doplňcích. Dříve se doplatek zapisoval na 
větu úseku shodného s kmenovým střediskem. Nyní nám nastávají situace, že někdy 
zaměstnanec pracuje na více střediscích, ale ani jedno se s kmenovým střediskem neshoduje. 

 Sestavy-Měsíc-Čisté – nová sestava Přehled nevyčerp. dovolené dle středisek -  dle 
požadavku konkrétního uživatele. Sestava obsahuje vyčíslení nevyčerpané dovolené v Kč jako 
tzv. korunovou rezervu. 

 Sestavy-Měsíc-Čisté – sestavy Doplatky-sumář byly upraveny tak, aby do nich nevstupovali 
zaměstnanci, kteří mají způsob výplaty doplatkem na účet. Sestavy se týkají pouze hotovostních 
doplatků – hotově, krácením nebo poštou. Ve variantě dle úseků se pak zbytečně netisknou 
úseky (s nulovými částkami), na nichž mají všichni zaměstnanci způsob výplaty doplatkem na 
účet. 

 Mzdový list hodnotový – na konec stránky byla přidána informace „Výpočet daně a daňového 
zvýhodnění…“  za rok předcházející je přílohou mzdového listu – výsledek výpočtu viz řádek 
„přeplatek roční daně“ na mzdovém listu. Jelikož podle § 38j odst.2 písm.h) zákona o daních 
z příjmů má mzdový list obsahovat údaje o výpočtu daně a provedeném ročním zúčtování záloh a 
daňovém zvýhodnění, je třeba ke každému mzdovému listu přiložit sestavu „Výpočet daně a 
daňového zvýhodnění…“, pokud jste za zaměstnance roční vyúčtování daně prováděli. 

 Personalistika-Sestavy- přibyla nová sestava Termínový plán dovolených. 

 Sestavy-Měsíc – Čisté – přibyla nová sestava Cestovné nad limit  - na základě požadavku 
ZKD Sušice. Pokud chcete sestavu jen se středisky bez zaměstnanců, klikněte na tlačítko Součet 
dole na sestavě a odškrtněte součty 0. stupně. 

Legislativní změny pro modul Mzdy od 1.1.2017 

 Roční vyúčtování daně -  za rok 2016 lze opět uplatnit slevu za umístění dítěte, což je 
sleva na pokrytí výdajů za pobyt dítěte ve MŠ nebo jiném zařízení péče o děti předškolního 
věku.  Slevu bude moct uplatnit 1 z rodičů max. až do výše min. mzdy, což je pro rok 2016   
9.900,- Kč.  

  Roční vyúčtování daně -  za rok 2016 je nárok na bonus při min. výši ročních příjmů 59.400 
(6*9.900,-).  

 Upozornění na nové formuláře – 

 Potvrzení o zdanit. Příjmech – za rok 2016 (MFin 5460 - vzor 24) – vydán již počátkem roku 
2016 

 Výpočet daně a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2014 (MFin 5460/1 – vzor 21) 

  

 min. mzda –z 9900 na 11000,- Kč měsíčně nebo 66,- Kč za hodinu (pro stan. týdenní pracovní 
dobu 40 hodin) 

 od 1.1.2017 zrušen § 4 NV 567/2006 Sb., takže pro zaměstnance s omezeným pracovním 
uplatněním (poživatelé inval. důchodů a osoby zdravotně znevýhodněné)  bude platit stejná 
výše minimální a zaručené mzdy jako pro ostatní 

 průměrná mzda pro rok 2017 – 28.232,- Kč 

 max. strop pro SP – 1.355.136,- (48 násobek průměrné mzdy), pro ZP max. vyměřovací 
základ zrušen ustanovením § 13 –17 zákona o pojistném na veřejné ZP 

 od účinnosti novely  zákona o daních z příjmů (pravděpodobně od 1.4.2017) (se zpětnou 
platností od 1.1.2017- v ročním vyúčtování za rok 2017)- daňové zvýhodnění na 1.dítě – 
zůstává 13.404,- ročně / 1.117,- měs., na 2.dítě se zvyšuje na 19.404,- ročně/ 1.617,- měs., 
na 3. a další dítě se zvyšuje na 24.204,- ročně/ 2.017,- měs., na dítě se ZTP/P jsou částky 
dvojnásobné 

 nárok na měsíční bonus- při příjmu alespoň ½ min. mzdy, tedy 5.500,- Kč 

 nové výše zaručené mzdy 

 nové údaje pro účely srážek ze mzdy – životní minimum zůstává stejné jako v r.2016 – 3.410,-
, norm. náklady na bydlení – 5.822,- 



 nové údaje pro poskytování náhrady během nemoci a karantény 

 red. hranice pro nem. dávky – 1.- 942,- Kč, 2. – 1.412,-Kč, 3. – 2.824,- Kč 

 red. hranice pro 14dní DPN – 1. – 164,85 Kč, 2. – 247,10 Kč, 3. – 494,20 Kč 
 

Podnikové účty 

 V úloze Číselníky – Typy účtů je možné volit 
o Způsob úročení vkladu v prvním a posledním dnu 
o Zaokrouhlení při výpočtech úroku 

Výkaznictví 

 Postup při přípravě výkazů pro rok 2017 je v souboru C:\CIS\DOC\MET_POKY\Vykazy2017.doc 
 

 


