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 6.09.01 k 9.2.2021
Mzdy


Přepočet nároku dovolené – přepočet nároku dovolené u lednových výstupů se odvíjí od skutečně
odpracované doby, a ne od počtu kal. dnů, proplácení staré a nové dovolené u těchto lednových
výstupů (dříve se stará proplácená dovolená ukazovala na prac. poměrech přepočtená na hodiny a
tam pak zkreslovala zůstatek nové dovolené v hodinách). Opraven též přepočet u lidí se zadaným
výstupem nebo platností prac. právního vztahu v roce vyšším než je aktuální rok.
Opravy v zobrazování údajů o dovolené na sestavách, v menu Sestavy-Kontroly dat přidána nová
sestava na kontrolu čerpání a proplácení dovolené při výstupech.
Sestavy-měsíc-čisté – oprava integrační sestavy do účetnictví a sestavy Součet za závod
E-neschopenky – nezapisují se e-neschopenky s datum po výstupu zaměstnance.





Verze CIS 6.09.00 k 25.1.2021
Mzdy







E-neschopenky – Nemoci z e-neschopenek se nyní zapisují i s kódy prac. úrazu (15, 85) nebo
karantény (13, 83). Kódy byly také zpětně změněny u všech e-neschopenek za rok 2020. (Informace
o karanténě byla u e-neschopenek zavedena až v průběhu roku 2020.)
Sestavy-Do data- Potvrzení o zdanit.příjmech (pro zálohovou i srážkovou daň) – pro tisk
potvrzení za rok 2021 byly vytvořeny nové sestavy podle vzoru č. 29 (zálohová daň) a vzoru č. 8
(srážková daň).
Opraven výpočet čistého průměrného výdělku – bez superhrubé mzdy, do sestavy pro Úřad
práce při výstupu zaměstnance.
Opraven problém se ztrácením individuálního úvazku při přechodu do dalšího období- v údaji
Individ.úvazek nový se nesmí objevovat 0, pokud není zadán.
Stravenkový paušál – pro rok 2021 platí, že do výše 75,60 Kč za 1 den je paušál pro zaměstnance
osvobozen od daně i od soc. a zdrav. pojištění.
Upozornění: v adresáři CIS\DOC máte k dispozici soubor Dovolená2021-cis.doc, kde je popis nové
legislativy ohledně nároků dovolené a její promítnutí do programu CIS-PAM.

