
Uživatelské novinky ve verzích CIS
(novější verze jsou výše)

Verze CIS 5.26.00 k 22. 2. 2019

Mzdy
 Personalistika – Sestavy – nová sestava – Zahraniční pracovníci.
 Sestava – Potvrzení o zdanitelných příjmech – částka příjmu byla nesprávně snížena o ošatné,

pokud bylo vypláceno, jelikož ošatné se v loňském roce již nezahrnovalo do hrubého příjmu.
Podmínkové okno rozšířeno o možnost zadání zaměstnanců pro tisk přes Seznam (při zakliknutí
Seznam se  kurzor  postaví  na  začátek  pole,  do  něhož  se  zadá  seznam čísel  zaměstnanců
oddělený čárkami, např. 125,297,501. V potvrzení lze na dvojklik levým tlačítkem myši opravovat
měsíc od a měsíc do, pokud zaměstnanec pracoval v roce přerušovaně a je tam potřeba zadat
několik  pásem.  Nyní  jsme  tyto  údaje  rozšířili,  aby  se  tam vešel  delší  řetězec.  Při  opravách
pamatujte  na to,  že pomlčka mezi  od –  do je  tam napevno a nelze ji  odmazat,  takže tomu
přizpůsobte změny údajů od, do.

 Sestavy-Do data – Pracovní dny nemoci – odstraněn problém s chybějícími prac. dny nemoci
z posledních měsíců roku 2018.

 Je k dispozici nová placená funkce Odesílání evidenčních listů důchodového pojištění v PDF
emailem (v Sestavy – Rok – Evidenční list zaměstnance). Funguje obdobně jako odesílání PDF
výplatnic  emailem.  V evidenčních  listech  důchodového  pojištění  lze  nově  zobrazit  razítko  a
podpis.  Dále  k ní  je  sestava  Odeslané PDF evidenční  listy  důch.  poj.  (v Sestavy –  Matrice).
Funkce je zpoplatněna dle aktuálního ceníku.

 Sestavy-Do data – Mzdové listy osobní – dle příjmení – provedena oprava, aby se tisknul i při 3
a více  pracovních  poměrech jednoho zaměstnance  stejný  počet  stránek  jako  u  hodnotových
mzdových listů.

 Po  celkovém  výpočtu  čistých  mezd  –  do  chybové  sestavy  se  tiskne  upozornění,  pokud
zaměstnanec na DPP přesáhl příjem 10000,- a má to s odvodem pojistného. 

 Sestavy-Kontroly  dat-Kontrola  aktivity –  sestava  rozšířena,  aby  odchytila  nejen  chybně
nenasazenou aktivitu, ale i chybně nasazenou aktivitu.

 Problémy s odesíláním NEMPRI.XML v případě, že nebyly  skutečné příjmy,  ale  je vyplněná
pravděpodobná výše příjmu – v tomto případě se řádky za jednotlivé měsíce rozhodného období
do souboru negenerují, takže se nemusíte snažit je smazat, protože ono to stejně smazat nejde.
Nyní by to již při odesílání přes PVS komunikátor nemělo hlásit chyby plynoucí z logických kontrol
souboru (ZapočitatelnýPříjemCelkem a VyloučenáDobaCelkem). 

 Periodika-Měsíc-Hrubé doplňky – na záložku Odměny přibyla nová položka Ost.příjmy osvob.od
daně vyplacené mimo mzdy – sem lze vyplňovat např.  proplácení rekreací  zaměstnavatelem
přímo na účet firmy pořádající rekreaci, tedy nejde to nijak přes mzdy, ale má to být vidět na
mzdovém listě.

 Mzdové listy hodnotové  – přidán nový řádek „ost.  příjmy osvob.“. Příspěvek na strav.osv. –
rozšířen na 2 des. místa. 
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