
Uživatelské novinky ve verzích CIS
(novější verze jsou výše)

Verze CIS 5.30.01 k 15. 9. 2019

Verze CIS 5.30.00 k 25. 8. 2019

Mzdy
 Opravena sestava  Přehledu deponovaných srážek, aby ukazovala i srážky zadané ve stavu-pro

insolvenčního správce a v druhu srážky jako deponované. Tytéž srážky byly zamezeny, aby ne-
vstupovaly do příkazu k úhradě.

 Opraveno automatické počítání kalend. dnů pro nemocenské pojištění v případě, že vynětí i ko-
nec vynětí rodičovské dovolené spadá do měsíce zpracování mezd. 

 Mzdový list osobní – varianta tisku dle výplatního místa – oprava tisku čísla roku v hlavičce sestavy.
 Specializační příplatek pro pedagogické pracovníky – měsíční výše v max. výši 2000,- Kč  dle §

133 ZP – přepočítává se odpracovanýma hodinama stejně jako ostatní příplatky, takže např. v přípa-
dě dovolené se poměrně krátí a v případě dlouhodobé nemoci při celoměsíční prac. neschopnosti je
příplatek nulový.

 Byla provedena oprava verze v souboru PVPOJ16.XML, aby při odesílání souboru přes PVS ko-
munikátor to již nehlásilo neplatnou chybu o výši pojistného, které neodpovídá 25%. (od 1.7. bylo
změněno na 24,8%).

 TIP: pokud změníte pořadové číslo srážky nebo druh srážky (u některé srážky s historií), pak se
Vám tato historie ze sestavy ztratí!!! Pokud byste tuto akci chtěli skutečně provést, požádejte auto-
ra programu o vytvoření příkazu na provedení příslušné změny v celé historii srážky a pak bude vše
O.K. Ztrácení kódu banky při výše uvedených změnách bylo již opraveno!

 Pokud Vám v souvislosti se změnou soc. pojištění z 25% na 24,8% vznikají drobné rozdíly při
integraci SP z mezd do účetnictví (většinou se jedná o účet 524), ozvěte se, abychom je od-
stranili. Rozdíly nemusí vznikat všude, záleží na způsobu integrace a Vašich konkrétních se-
lectech v modulu Údržba. 
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