
Uživatelské novinky ve verzích CIS
(novější verze jsou výše)

Verze CIS 5.05.01 k 5.4.2017

Mzdy
 Sestavy-do data - Odprac.hodiny na DPP – do sestavy byly promítnuty i hodiny z rozdělení dle

obratu na prodejnách, tyto hodiny promítnuty i do volit. sestavy VolM_18 Dohody o provedení
práce.

 Došlo  ke  změně  při  zpracování  srážek  ve  smyslu  §  148  odst.2  ZP,  že  srážky  ve  vyšším
rozsahu než umožňuje  občanský  soudní  řád  nelze provést.  Tzn.,  že i  na základě dohody o
srážkách ze mzdy je třeba zaměstnanci zachovat nezabavitelné částky a jednu nebo dvě třetiny
zbytku čisté mzdy. Dohodou o srážkách je nejčastěji prováděno srážení stravného, které jsme
doposud vždy celé srazili. Od této verze se i na srážky stravného uplatňují nezab. částky a pokud
stravné nelze v plné výši srazit, vypíše se o tom chybová hláška do sestavy chyb po výpočtech
čistých mezd a srážka se neprovede. Dotyčný zaměstnanec potom musí stravné zaplatit sám na
pokladně.

Verze CIS 5.05 k 21.3.2017

Mzdy
 Číselníky-Matrice zaměstnance – záložka Srážky -.list (seznam v horní pravé části obrazovky)

byl doplněn o Číslo exekuce, byl natažen z původních 4 viditelných položek bez posunu lišty na
cca  12 položek.  List  se  ukazuje  tříděný datem doručení.  Pokud stojíme na nějaké  exekuční
srážce s dluhem a klikneme na tlačítko pro tisk, doposud se poté zobrazila sestava MZ_HISS
Historie  vybrané  srážky.  Od  této  verze  došlo  k rozšíření  nabídky  o  sestavu  Poskytnutí
součinnosti k vybrané  srážce,  kterou  stále  častěji  vyžadují  exekutoři.  Sestava  obsahuje
informace o  dlužníkovi  (druh  prac.  poměru,  od-do,  doba  určitá/neurčitá,  výše  prům.  měsíční
mzdy, počet vyživovaných osob, kontaktní adresa, způsob výplaty mzdy, seznam prováděných
srážek ze mzdy - na základě jakých rozhodnutí, kdy byly doručeny, pro jaké částky a kolik už bylo
splaceno, celková dlužná částka ze všech jeho exekucí). Vytvořenou sestavu lze buď vytisknout,
nebo uložit do souboru a zaslat exekutorovi přes datovou schránku. Pokud byste o tuto novou
sestavu měli zájem, stačí Váš požadavek zaslat na mailovou adresu jezkova@pors-sw.cz. Nová
sestava usnadní a zrychlí mzdové účetní práci, zajistí přesnost předaných dat – její vytvoření bylo
nad rámec legislativních změn, takže bude za úhradu 2.000,- Kč bez DPH.  TIP: pro správnou
funkčnost sestavy je potřeba mít vyplněn u všech exekučních srážek původní dluh, což je výše
dluhu stanovená soudem, která se má dlužníkovi srážet.

 Roční sestava Výpočet daně a daň. zvýhodnění – zpřístupněno tlačítko pro třídění sestavy  (lze
přetřídit i dle příjmení, apod.)

 Sestavy – do data – mzdový list – hodnotové údaje – přidán nový řádek Dny náhrad bez DPN,
kde se tisknou jen, pokud byly zadány jako celé dny. Řádek „hod. náhrad bez DPN“ obsahuje
veškeré hodiny náhrad, tedy je to součet zadaných náhrad jako celé dny (převedené na hodiny)
plus hodiny náhrad (části dnů). Přidáním nového řádku je lepší přehled o dnech odprac. svátků,
celých dnech strávených u lékaře, apod. 
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