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Verze CIS 6.02.00 k 25. 5. 2020 
 

Obecné 
• Sestavy je nově možné ukládat do formátu PDF v nativním režimu. Nemusí se tedy již instalovat 

žádný pomocný program. 
 

Základní číselníky 
• Organizační složka: byla doplněna možnost zrušení loga pravým tlačítkem myši. Výběr loga zůstává 

dvojklikem. 
 

Mzdy 
• E-neschopenky – upraveny barvy v seznamu nemocí - levá část obrazovky Prohlížení dat o DPN. 

Nové záznamy jsou zelené. Jednotlivé nemoci jsou oddělené čárou. 
• Číselníky-Matrice – odstraněna chyba při editaci na záložce Kurzy . 
• Periodika-M ěsíc-Integrace do financí  – pokud tvoříte příkazy k úhradě z mezd a aktuální měsíc 

zpracování je 3,6,9 nebo 12, zeptá se Vás to na tvorbu příkazu pro zákonné pojištění odpovědnosti 
zaměstnavatele. Pokud dáte Ano, tak se vytvoří sestava a zaintegruje se příkaz k úhradě do financí. 

• Zákonem 191/2020 Sb .  s účinností od 24.4.2020 se mění mimo jiné i občanský soudní řád. Jsou tu 
důležité změny týkající se zákonných srážek, např. §317 odst.2, kde se mezi pohledávky 
nepodléhající výkonu rozhodnutí doplnil „da ňový bonus“ . Z toho vyplývá, že byste ve srážkách 
již neměli zaškrtávat „srážet z daňového bonusu“. Pokud dáte „Přikázáním pohledávek - Ano“, pak se 
též nebude srážet z bonusu, ani z přeplatku roční daně na bonusu. Další změna je v §299, kde přibyl 
odstavec (4) – z odstupného se srážky vypo čítávají zvláš ť z každého násobku pr ůměrného 
výd ělku , měsíčního platu, služebního příjmu, služebního platu nebo odměny, ze kterých byla 
odvozena výše odstupného (jak již vyplývá z Judikátu Nejvyššího soudu 21Cdo853/2016 ze dne 
1.12.2016 – postup výpočtu popsán v Démonii DIS 5/2017). 

• Vykazování ošet řovného na ELDP – čerpání ošet řovného po dobu, po kterou trvalo uzav ření 
zařízení nebo školy z d ůvodu mimo řádného opat ření p ři epidemii – je třeba považovat celou 
délku podpůrčí doby u ošetřovného (prodloužená zákonem č.155/1995 Sb. v §16 odst.4 písm. a) za 
dobu vyloučenou. Rovněž je nutno celou dobu pobírání ošetřovného považovat za omluvný důvod, 
tzn. že se jedná i o dobu pojištění. Aby takto program s ošetřovným pracoval, je nutné při zadávání 
do čistých doplňků vybrat do nov ě přidaného sloupku Epidemie hodnotu Ano . Pokud jste větu 
založili již dříve (kdy tam sloupek Epidemie ještě nebyl), změňte cokoliv ve větě, uložte ji, změňte na 
původní hodnotu a znovu uložte. Tím dojde k přepočtu vyloučené doby. Pokud však jste měli toto 
ošetřovné již v měsíci březnu či dubnu, bude potřeba vyloučené doby pro důchodové pojištění opravit 
přes menu Číselníky-Opravy panelů. 



• Aktualizována funkce na kontrolu rodného čísla (p řípadně eviden čního čísla pojišt ěnce) – volá 
se při zadávání nebo změně rodného čísla na matrici zaměstnance. 


