
Uživatelské novinky ve verzích CIS
(novější verze jsou výše)

Verze CIS 5.14.00 k 15.1.2018

Ostatní
 Před koncem roku 2017 došlo na straně poskytovatele dat k úpravě zabezpečení webové služby,

která  poskytuje  data  o  nespolehlivých plátcích DPH.  Proto  byla  provedena úprava rutiny pro
zjišťování  nespolehlivých  plátců  DPH.  Došlo  ke  změně v zabezpečení  komunikace.  Bez  této
úpravy je zmíněná rutina nefunkční!

Přímé dodávky
 V menu Číselníky\Číselník původních dodavatelů VO je možné evidovat IČ pro jednotlivé 

původní dodavatele VO. Budou se využívat v skupinách koeficientů, případně na rozborových 
sestavách.

 Byl upraven Číselník skupin koeficientů. Přibyl údaj IČ původního dodavatele. Byla rozšířena 
délka údaje Skupina koeficientu na 9 míst. Standardně se využívají 3 místa pro Přímé dodávky 
a 4 a více pro VO.

 Bylo upraveno menu pro otevírání skupin koeficientů. Pro SD Kamenice nad Lipou se ještě 
zobrazí nabídka pro Skupiny pro PD, Skupiny pro VO Dačice a Skupiny pro VO Soběslav. 
Pro ostatní družstva se zobrazí pouze nabídka Všechny skupiny, která zajistí zobrazení všech 
skupin koeficientů.

 V Číselníku zboží přibyl údaj IČ pův. dod., který určuje IČ původního dodavatele. Tento údaj 
bude využit později.

 Bylo odstraněno chybové hlášení, že data zamkl jiný uživatel pro případ, kdy se v rámci 
pořizování uživatel přepne z položek do záhlaví a nazpět, aniž by mezi tím provedl uložení 
záznamu. Pak se zobrazilo výše uvedené chybové hlášení.

Maloobchod
 Při zakládání skladové karty po importu ceníku, nebo akce se v případě chyby při zakládání 

skladové karty pokračuje zakládáním skladové karty na další prodejně. Dříve se zakládání 
ukončilo a pro další prodejny se již nezaložila. Sníží se tím počet nezaložených skladových karet 
po importech.

 Při zakládání nové skladové karty se v případě neověření existence skladové karty ověří ještě 
jednou těsně před jejím založením. Omezí se tak vznik duplicitních skladových karet pro případ, 
kdy se současně nahrává inventura a některý z dalších importů, který tuto kartu také zakládá.

 Při výmazu nepoužívaných registrů se při exportu pro pokladny, které jsou řízeny z centrály, 
exportují pouze ty EANy od registrů, které nejsou v konfliktu s registry, jež se nemají odstraňovat.
Dojde tak jen k vymazání nepoužívaných registrů na Centrále, ale EANy pro pokladny zůstanou 
na pokladnách dostupné pro registry, které se nemazaly.

 Pro COOP Zábřeh jsou nad prohlížečem závěrek sjednoceny výpočty údaje Obrat MO na stejný 
vzorec (místo údaje Obrat se počítá Obrat MO). Jedná se o sestavy Tržba prodejny po dnech, 
Tržby po prodejnách a Porovnání tržeb.

 Pro COOP Zábřeh je upraveno zobrazení údaje Zák. slevy. Nyní se z něj odečítají Členské 
kupóny, které jsou v samostatném údaji.

 Pro SD Kamenici je zajištěno předzásobení v importech DL z VO Soběslav. Předzásobení se 
automaticky začne vyhodnocovat pro datum dodání 25.1.2018 a vyšší.

 Při vyhodnocování změn se při posílání zboží na pokladny nově kontroluje i údaj Omezit prodej. 
Nyní, pokud dojde k jeho změně, automaticky se zboží posílá na pokladny.

 V Číselníku zboží a v Kartě zboží MIS přibyl údaj IČ pův. dod., který určuje IČ původního 
dodavatele. Tento údaj bude využit později.



 Při importu zpětných DL se zakládají nové skladové karty jak pro přírůstek, tak i úbytek. 
Současně dojde k aktualizaci zásob pro položky z pohybu.

Finance 
Přenesená daňová povinnost:
 Číselníky – Typy plnění z hlediska DPH - byla zavedena položka 99 – Více typů plnění.
 Fakturu s  typem plnění 99 (kombinovaný typ plnění) nelze vystavit ve FIN, lze ji zapsat pouze

z modulu VOS.
 V modulu VOS je možno vystavit fakturu/DD s typem plnění 99, která může obsahovat běžné

plnění i plnění v režimu PDP.
 Vystavené faktury s typem plnění 99 mají na opravě faktury ve FIN tlačítko PDP, pod kterým jsou

rozepsány součty za položky v režimu PDP, a to dle předmětu plnění. Tyto hodnoty lze nastavit
do předkontace – hodnota PDP/částka.

 Přiznání a KH generované ve FIN umí tyto položky zpracovat.
 Na přiznání a KH generovaných z UCT se nic nemění,  v případě typu plnění 99 se předmět

plnění do řádku KH dotáhne tehdy, pokud částka v řádku KH je rovna částce v tabulce PDP na
faktuře.

 Přenos  faktur  s tímto  typem  plnění  (včetně  tabulky  PDP)  je  možný  pouze  přenosem  mezi
databázemi CIS, nikoliv souborem.

Obecný:
 Upraveno kódování v importu karetních transakcí.
 Opravena chybová hláška na některých PC při otevření dalšího nového ObD.
 Upraven návrat kurzoru na konkrétní řádek při mazání řádku ObD.
 Zobrazení čísla ÚčD při otevření seznamu ObD (přepínač Zobraz ČÚD, při vypnutí slouží pro

zrychlení načtení seznamu dokladů) bude nastaven dle posledního zadání konkrétního uživatele
(podle tabulky cis04nastav).

Jiné:
 Doplněn dokumentační popis názvů souborů a cest na okně pro export pohledávek do XLS pro

ČSOB.

Velkoobchod 
 Umožněno vystavit fakturu/DD s režimem PDP
 V číselníku zboží  musí  být  registry,  které  podléhají  režimu PDP,  označeny a zvolen správný

předmět plnění výběrem z tabulky Typů plnění ve FIN (typ plnění = 25).

Mzdy 
 Periodika-Jednorázové - přibyla nová položka „Oprava data platnosti zdr.prohlídky“ – tuto

položku  lze  spustit  v případě,  kdy  si  u  stávající  prohlídky  (v  číselníku  Lékařských  prohlídek)
změníme periodu opakování. Pak potřebujeme, aby se u zaměstnanců na záložce Zaměstnání
v prac. poměrech přepočítalo datum platnosti zdr. prohlídky podle nové periody a právě toto nám
zajistí tento nový program.

 Sestavy-Čtvrtletí – Podklad pro výpočet prémií (spec. Sestava pro COOP Vel.Mez.) – do sestavy
jdou jen zaměstnanci, kteří jsou odměňováni časovou mzdou.

 Uzávěrka do dalšího roku – do nároku dovolené se přenáší i nárok na benefitní dovolenou u
těch zaměstnanců, kterým už nárok dříve vznikl. 

Legislativní změny pro modul Mzdy od 1.1.201  8  

 Mění se ustanovení §6 odst.4 zákona o daních z příjmů – zjednodušeně řečeno budou 2 limity
pro odvod srážkové daně při neučiněném prohlášení k dani : 1) měsíční odměna v úhrnu 10.000,-
Kč pro DPP u jednoho plátce a                              2) 2.500,-Kč pro ostatní příjmy v  měsíčním
úhrnu u jednoho plátce

 Roční vyúčtování daně -  ve vyúčtování lze uplatnit zpětně od začátku roku 2017 až do 6/2017
vyšší slevy na 2. a 3. a další dítě, které byly uzákoněny až od 7/2017. Za rok 2017 lze opět
uplatnit slevu za umístění dítěte, což je sleva na pokrytí výdajů za pobyt dítěte ve MŠ nebo ji-
ném zařízení péče o děti předškolního věku.  Slevu bude moct uplatnit 1 z rodičů max. až do výše



min. mzdy, což je pro rok 2017   11.000,- Kč. Došlo též ke zvýšení nedanitelné části základu
daně u penz.připoj. se stát. příspěvkem (příp. doplňkového penz. spoření) a životního pojištění
z 12.000,- na 24.000,-

  Roční vyúčtování daně -  za rok 2017 je nárok na bonus při min. výši ročních příjmů 66.000
(6*11.000,-). 

 min. mzda se zvyšuje –z 11000,- na 12200,- Kč měsíčně nebo 73,20 Kč za hodinu (pro stan. tý-
denní pracovní dobu 40 hodin)

 průměrná mzda pro rok 2018 – 29.979,- Kč
 max. strop pro SP – 1.438.992,- (48 násobek průměrné mzdy
 vym.základ pro pojistné na veřejné zdrav. poj. hrazené státem se zvyšuje na 7177,- Kč
 s platností od 1.1.2018- daňové zvýhodnění na 1.dítě – se zvyšuje z 13.404,- na 15.204,- ročně /

1.267,- měs., na 2.dítě zůstává 19.404,- ročně/ 1.617,- měs., na 3. a další dítě zůstává 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 6.100,- Kč
 nové výše zaručené mzdy
 nové údaje pro účely srážek ze mzdy – životní minimum zůstává stejné jako v r.2017 – 3.410,-,

norm. náklady na bydlení se zvyšují –z  5.822,- na 5.928,- Kč
 nové údaje pro poskytování náhrady během nemoci a karantény
 red. hranice pro nem. dávky – 1.- 1.000,- Kč, 2. – 1.499,-Kč, 3. – 2.998,- Kč
 mění se též % u výpočtu nem. dávek od 31.dne do 60. na 66%, od 61.dne na 72%
 od 1.2.2018 bude možné čerpat novou nemocenskou dávku – tzv. otcovská poporodní péče
 red. hranice pro 14dní DPN – 1. – 175,- Kč, 2. – 262,33 Kč, 3. – 524,65 Kč
 zastropování důchodů max. věkem při odchodu do důchodu 65 let – je třeba spustit program

z menu Periodika-Jednorázové Výpočet data nároku na star. Důchod, který přepočítá a uloží
nové nároky na starobní důchod.
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