Uživatelské novinky ve verzích CIS
(novější verze jsou výše)
!!! Verze CIS 6.00.00 a vyšší vyžaduje instalaci nového podpůrného prostředí PBDK2019.MSI.
Instalátor i popis nalezenete na našich stránkách pro 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.
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Provedeny úpravy programu v souvislosti se schválením programu Antivirus C na prominutí
pojistného na sociální zabezpečení zaměstnavatelům do 50 zaměstnanců, kteří splňují podmínky
nároku na prominutí pojistného.
Sestavy-Měsíc-Pojistné - doplněna nová položka Soc. pojištění pro malé organizace - snížení VZ
– přidán do sestavy sloupek Snížený vyměř. základ, kde u prac.poměrů je VZ snížen o 52.253,- Kč,
tj. 1,5 násobek průměrné mzdy, takže u nižších VZ bude 0. Na konci sestavy je součtový řádek za
celý závod. Následuje řádek Pojistné za závod, kde je ve sloupci Pojistné vypočteno pojistné
z původního VZ a ve sloupci Snížený vym.zákl. je spočteno pojistné ze sníženého VZ. Na posledním
řádku je Pojistné celkem.
Periodika-Měsíc-OSSZ-PVPOJ prohlížení a opravy – došlo k rozšíření obrazovky o 2 řádky –
možnost zadat, zda uplatňuji snížení vyměřovacího základu zaměstnavatele (Ano/Ne) a při zadání
Ano je třeba vyplnit další řádek – snížený vyměřovací základ zaměstnavatele ze sestavy Soc.
pojištění pro malé organizace - snížení VZ . Po zadání částky se automaticky spočítá a doplní
pojistné 24,8 % ze sníženého vyměř. základu a doplní se na další řádek Pojistné za zaměstnavatele.
Pro případ uplatnění snížení VZ byla upravena sestava Přehled o výši pojistného – doplněny
obdobně 2 řádky jako na obrazovce PVPOJ prohlížení a opravy.
Periodika-Měsíc-OSSZ-PVPOJ konverze do XML – v případě využití snížení vyměřovacího základu
se vytváří soubor v nové struktuře PVPOJ20.XML, pro ostatní stále platí struktura PVPOJ16.XML. Za
účelem odeslání nové struktury PVPOJ20 si stáhněte novou verzi 4.40 programu PVS komunikátor.
Oprava mzdového listu hodnotového – promítání dlouhodobého ošetřovného do kalendářních dnů
nemoci.
Periodika-Měsíc-OSSZ-HZUPN prohlížení a opravy – ve starších obdobích se zobrazují data, která
byla vytvořena od zobrazovaného až po zpracovávané období.
Hrubé – výpočet – doplněna informace o možných chybějících e-neschopenkách za daný měsíc i
v případě, že nejsou žádné neukončené e-neschopenky.
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E-neschopenky – u ukončených nem. dávek přidáno upozornění na nutnost odeslat hlášení HZUPN.
Aktualizována funkce na kontrolu rodného čísla (případně evidenčního čísla pojištěnce) – 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-Výpočet data nároku na star. důchod 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 mění zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění (v souvislosti
s aktuální složitou ekonomickou situací a propadům v příjmech systému veřejného zdravotního
pojištění) a zvyšuje se vyměřovací 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 úseků (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 výpočtu
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 funkčnosti tlačítka Připoj listiny – na okně Matrice a Pracovní poměry (možnost připojení
pracovních smluv a jiných dokumentů k jednotlivým zaměstnancům).

