
Uživatelské novinky ve verzích CIS 
(novější verze jsou výše) 

 
 

!!! Verze CIS 6.00.00 a vyšší vyžaduje instalaci nového podp ůrného prost ředí PBDK2019.MSI . 
Instalátor i popis nalezenete na našich stránkách p ro stažení verzí. !!! 
 

 
Součástí programu je i nové prostředí. Pokud používáte standardní konfigurace, dojde při prvním 
spuštění k nakopírování nových souborů do adresáře c:\sybase\Powerbuilder19. V případě, že po 
instalaci nové verze se některá okna nezobrazí ve správné velikosti, nakopírujte obsah adresáře 
c:\cis\powerbuilder19 do adresáře c:\sybase\powerbuilder19 (případně na místo, kde máte 
původní deploymentkit nainstalován). V případě problémů kontaktujte p.Gregora. 603 546 412. 
 

Verze CIS 6.03.00 k 25. 6. 2020 

Písemnosti 
• Bylo povoleno zobrazování obsahu písemnosti i pro jména souborů a cesty, které obsahují mezeru. 

Přesto je stále doporučené používat místo mezery ve jméně souboru například podtržítko. 
• Na obrazovku Písemností byly doplněny podpisy. Přihlášená osoba může nyní dokument podepsat, 

případně svůj podpis odvolat. Podpisy jsou vkládány v Základních číselnících při nasazování Práv 
uživatelů. Tyto údaje na obrazovce Písemnosti potvrzují, že přihlášený uživatel za dokument ručí a 
primárně nesouvisí s obrázkem podpisu. 

• Na obrazovku Písemností byl přidán údaj „Kdo podepisuje“. Tento údaj slouží k určení, kdo má 
příslušný dokument podepsat. Dá se jím filtrovat. Po podepsání dokumentu podepisující osoba tento 
údaj smaže. 

• Do seznamu písemností byl jako první přidán údaj, který ukazuje, zda má písemnost příhlášený 
uživatel podepsat. Údajem lze filtrovat i třídit. 

 

Mzdy 
• E-neschopenky – u ukončených nem. dávek přidáno upozornění na nutnost odeslat hlášení HZUPN. 
• Aktualizována funkce na kontrolu rodného čísla (p řípadně eviden čního čísla pojišt ěnce) – do 

rodného čísla na matrici na záložce Osobní se zadává buď rodné číslo, pokud je známo nebo 
evidenční číslo pojištěnce vydané ČSSZ – zajištěno generování správného data narození po zadání 
evidenčního čísla pojištěnce (ve dni má +40). TIP: pro VZP mohou být také generována evidenční 
čísla pojištěnců (v CISu se tato čísla zadávají na matrici na záložku Daně – „Evidenční číslo pro ZP“) 
a od těch sociálkových se liší v tom, že mají ke dni přičteno +50. V měsíci je u obou typů čísel 
shodně přičítáno u žen +50 a v měsíci může být přičteno u obou pohlaví +20 (to jen v případě 
vyčerpání všech platných čtyřčíslí za den). 

• Pro ZKD Sušice – u sestavy Doplatků mezd přidáno ukládání do PDF souborů dle výpl. míst. 
• V souvislosti se zastropením odchodu do důchodu v 65 letech u ročníků narození 1972 a později, 

můžete mít v matrici „osobní“ datum nároku na starobní důchod u těchto zaměstnanců chybný (ještě 
z doby, kdy se odchod do důchodu do nekonečna navyšoval). Pokud byste si chtěli tato data 
narovnat, je potřeba po zpracování mezd ještě před uzávěrkou do dalšího období spustit program 
v menu Periodika-jednorázové-Výpo čet data nároku na star. d ůchod  a tento Vám nároky opraví. 
Datumy u ostatních druhů důchodů (vdovský, invalidní, ) a u již přiznaných starobních důchodů 
zůstanou zachovány. 



• S platností od 1.6.2020 se m ění zákon o pojistném na ve řejné zdravotní pojišt ění (v souvislosti 
s aktuální složitou ekonomickou situací a propadům v příjmech systému veřejného zdravotního 
pojištění) a zvyšuje se vym ěřovací základ u osob, za které je plátcem pojistného  stát, na částku 
11.607,- Kč, tudíž platba za „státní pojištěnce“ se zvyšuje o 500,- Kč na částku 1.567,- Kč. 

• Tisk výplatnice  – při zadání dle úseku přidána možnost zadání pásma čísel úsek ů (od-do),  dříve 
byla možnost tisku jen konkrétně zadaného jediného úseku. 

• 1.7.2020 nabývá účinnosti nařízení vlády č. 62/2020 Sb., kterým se mění způsob výpo čtu 
nezabavitelných částek (NČ) u zákonných srážek . Výše NČ na osobu povinného  se nově bude 
rovnat ¾ (místo původních 2/3) součtu ŽMJ (3860) a NNB (6502), tj. 7.771,50 Kč. Výše NČ na 
vyživovanou osobu  se bude rovnat 1/3 (místo původní 1/4) NČ na osobu povinného, tedy 1/3 
z 7.771,50, tj. 2.590,50 Kč. 

• Oprava funk čnosti tla čítka Připoj listiny – na okně Matrice a Pracovní poměry (možnost připojení 
pracovních smluv a jiných dokumentů k jednotlivým zaměstnancům). 

 
 

Údržba 
• V úloze Rušení vybraných partnerů byly upraveny kontroly: rušení starých vět partnerů, ošetření 

vazby do knihy faktur a na bankovní účet. 
 

Administrativa 
• Do menu byla doplněna položka Písemnosti a pod ní nově i položka „Schvalování“, kde jsou vypsané 

jen Písemnosti, které má přihlášená osoba ještě schválit. 
 

GDPR 
• Na obrazovku „Seznam osobních a citlivých údajů“ byla doplněna možnost přiřadit písemnost. 


