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Verze CIS 5.34.01 k 31. 1. 2020

Mzdy
 E-neschopenky –  intervaly, za které se hledají e-neschopenky pomocí PVS komunikátoru, je

nutné zadávat tak, aby se překrývaly aspoň o 4 dny. Pokud tedy hledáte e-neschopenky od 1.
ledna do 10. ledna, je další období třeba začínat nejdéle od 6. ledna. Je to proto, že lékař může uznat
začátek  nemoci  až  3  dny  zpětně.  Nevadí,  pokud  se  stejné  e-neschopenky  zpracují  opakovaně,
shodné záznamy se ignorují.

 E- neschopenky – opravena chyba, kdy se z e-neschopenky nenačetly všechny záznamy, pokud
xml  soubor  obsahoval  víc  než  25  notifikací.  V takovém  případě,  zpracujte  dané  soubory  e-
neschopenek znovu, chybějící se doplní.

 E-neschopenky – opraveno zapsání DPN u osob s více pracovními poměry, které všechny skončily.
 E- neschopenky – opraveno načítání e-neschopenek z datové schránky. Takové soubory je nutné mít

pojmenované tak, aby šly chronologicky.
 E-neschopenky – DPN a nem. dávky u pracovních úrazů z e-neschopenek se zatím zapisují jako

nemoci s kódem 11 a 81 (místo 15 a 85). Tyto kódy sami neopravujte, bude to opraveno v blízké
době.  Na okně e-neschopenek byl  do seznamu na levé straně přidán nově Prac.úraz (A/N) pro
možnost vyfiltrování.

 Celkový výpočet mezd nahlásí upozornění, pokud existují nějaké neukončené DPN a nem. dávky
z e-neschopenek. Výpočet probíhá dál, ale nespočítají se dávky za dočasnou pracovní neschopnost.
Funkce,  která  takové DPN a nem. dávky automaticky ukončí,  čímž dojde k regulérnímu výpočtu
dávek za DPN, bude obsažena v další verzi programu CIS (nejpozději koncem příštího týdne).

 Sestavy-Do data- Potvrzení o zdanit. příjmech – oprava potvrzení, pokud zam. neučinil prohlášení
a měl vyšší příjmy daněné zálohovou daní, např. nějaké doplatky po výstupu,…

 Oprava v tvorbě XML souborů NEMPRI20 a HZUPN20 – odstraněny chyby zjištěné při formálně-
logických kontrolách datové věty.

 Naprogramováno zpracování nové úlohy dle zadání Jednoty Rakovník.
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