Uživatelské novinky ve verzích CIS
(novější verze jsou výše)
!!! Verze CIS 6.00.00 a vyšší vyžaduje při přechodu z verze nižší než CIS 6.00.00 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.

Verze CIS 6.08.00 k 7.1.2021
Legislativní změny pro modul Mzdy od 1.1.2021


Ve smyslu zákona č.187/2006 Sb. o nemocenském pojištění – se rozhodný příjem pro účast na
nemocenském pojištění zvyšuje na částku 3.500,- Kč.



Roční vyúčtování daně - za rok 2020 lze opět uplatnit slevu za umístění dítěte, což je sleva na
pokrytí výdajů za pobyt dítěte v MŠ nebo jiném zařízení péče o děti předškolního věku. Slevu může
uplatnit 1 z rodičů max. až do výše min. mzdy za každé vyživované dítě, což je pro rok 2020
14.600,- Kč.



Roční vyúčtování daně - za rok 2020 je nárok na bonus při min. výši ročních příjmů 87.600
(6*14.600,-).
min. mzda se zvyšuje –z 14.600,-Kč na 15.200,- Kč měsíčně nebo 90,50 Kč za hodinu (pro stan. tý denní pracovní dobu 40 hodin)
průměrná mzda pro rok 2021 – 35.441,- Kč
max. strop pro SP – 1.701.168,- (48 násobek průměrné mzdy
vyměř.základ pro platbu zdrav.pojistného osobám, za které je plátcem stát – 13.088,- Kč, platba státu
se zvyšuje na 1.767,-Kč
nárok na měsíční bonus- při příjmu alespoň ½ min. mzdy, tedy 7.600,- Kč
nové výše zaručené mzdy
příplatek ke mzdě za práci ve ztíženém prostředí – nejméně 10% z min. mzdy, tj. alespoň 1.520,- Kč,
tedy minimálně 9,05 Kč na hodinu při 40 hod.týdenní pracovní době
nové údaje pro poskytování náhrady během nemoci a karantény
red. hranice pro nem. dávky – 1.- 1.182,- Kč, 2. – 1.773,-Kč, 3. – 3.545,- Kč
red. hranice pro 14dní DPN – 1. – 206,85 Kč, 2. – 310,28 Kč, 3. – 620,38 Kč
nové údaje pro účely zákonných srážek ze mzdy – životní minimum se zvyšuje na – 3.860,-, norm.
náklady na bydlení se zvyšují na – 6.637,fond prac. doby pro 8 hod. pracovní dobu je 2016 hodin, pro 7,5 hod. PD je 1890 hodin.
31.12.2020 vyšel ve Sbírce zákonů tzv.danový balíček (prezident zákon nevetoval, ale ani nepodepsal), jehož zásadní změnou oproti minulým rokům je zrušení tzv. superhrubé mzdy (platné od r.
2009), takže se bude danit opět jen hrubá mzda, a to 15% do výše 4násobku prům. mzdy, tj 141764
Kč, nad tuto hranici až do výše základu daně zaokr. na 100 Kč nahoru se bude danit 23%. Pokud se

















budou uplatnovat současně obě sazby, tak se obě vypočtené daně sečtou a zaokrouhlí na Kč nahoru.
Další převratnou změnou je úprava zákoníku práce zákonem č.285/2020Sb. s účinností od 1.ledna
2021, kterým byla přijata zcela nová koncepce vzniku práva na dovolenou, resp. určení její délky.
Tato vychází z délky stanovené nebo kratší týdenní pracovní doby (TPD) v hodinách a počtu jím
odpracovaných celých násobků této TPD. To, zda zaměstnanci vznikne v daném kalend.roce parvo
na dovolenou, závisí na splnění 2 základních podmínek, a to: nepřetržitém trvání prac. poměru alespoň po dobu 4 týdnů a odpracování alespon 4násobku stanovené nebo kratší TPD bez práce
přesčas.

Mzdy





E-neschopenky – byla opravena chyba při výpočtu hrubých mezd, kdy se neukončené eneschopenky neuzavřely k 31. 12. a nevytvořilo se pokračování od 1. 1.2021. Obdobně pro
zpracování e-neschopenek patřících do ledna 2021.
Postup opravy: Je třeba ručně smazat v Čistých doplňcích všechny e-neschopenky, které přechází
z prosince 2020 do ledna 2021 a zároveň se u nich objevil problém (obvykle špatné datum ukončení
místo 31. 12.). Seznam takových e-neschopenek lze najít třeba v PVS komunikátoru, kde všechny
mají mít záznam o trvání k 31. 12. 2020. Je třeba znovu nahrát e-neschopenky za prosinec 2020 (a
leden 2021). Dále je třeba znovu provést výpočet hrubých mezd.
Opravena chyba při ukládání změn na okně Hrubých doplňků.
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Mzdy





E-neschopenky – byla opravena chyba při výpočtu hrubých mezd, kdy se neukončené eneschopenky neuzavřely k 31. 12. a nevytvořilo se pokračování od 1. 1.2021. Obdobně pro
zpracování e-neschopenek patřících do ledna 2021.
Postup opravy: Je třeba ručně smazat v Čistých doplňcích všechny e-neschopenky, které přechází
z prosince 2020 do ledna 2021 a zároveň se u nich objevil problém (obvykle špatné datum ukončení
místo 31. 12.). Seznam takových e-neschopenek lze najít třeba v PVS komunikátoru, kde všechny
mají mít záznam o trvání k 31. 12. 2020. Je třeba znovu nahrát e-neschopenky za prosinec 2020 (a
leden 2021). Dále je třeba znovu provést výpočet hrubých mezd
PVS komunikátor – pokud hlási chybu e-podání na OSSZ, ujistěte se, že máte verzi PVS
Komunikátoru 4.41 (Nastavení – stažení z internetu).

Verze CIS 6.07.00 k 08. 12. 2020
Mzdy




Opraven součet v sestavě Výkaz dávek nem. pojištění – Rekapitulace
E-neschopenky – nově se vypisuje jen upozornění (místo přerušení) při chybě, kdy za celý
předchozí měsíc nepřišla žádná e-neschopenka k dané nemoci.
Upraveno nastavení pro lepší vytváření PDF pro odesílání emailem.

