
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 6.16.00 k 28.7.2021

Mzdy
 Nároky  dovolené  –  byla  provedena  oprava  výpočtu  nároku  dovolené  při  výstupu,  pokud  byl

zaměstnanec část roku na RD nebo marodil a část roku pracoval. Obecně lze říci, že nyní dochází
k zaokrouhlování na celé týdennní pracovní doby až po sečtení všech nezaokrouhlených hodin a
vydělení týdenním úvazkem. Předtím tam docházelo k zaokr. jak odprac. hodin dělených úvazkem,
tak hodin nemoci či RD dělených úvazkem, což někdy způsobovalo rozdíl 1 týdenní pracovní doby.
Dle  nového  zákona  o  dovolené  se  hodiny  neomluvené  absence  mají  za  rok  sčítat  a  lze  krátit
dovolenou jen za celé  absentované směny v počtu  příslušných hodin.  Program takto  již  funguje.
Upozornění!!! Neřeší se tam jen jediná věc, a to , že člověku v prac.poměru po celý rok musí být
ponechány alespoň 2 týdny dovolené. Těchto případů s velkou absencí je minimálně, a proto zatím
předpokládáme, že si tyto zaměstnance ohlídáte a případně jim neoml. absenci pro krácení dovolené
ručně upravíte tak, aby po odečtení od nároku to dělalo alespoň ty 2 týdny.

 Upraven výstupní soubor Přehledu (Hlášení) pro zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra 211,
který má odlišnou strukturu od ostatních ZP, které mají společný portál.

 Tvorba ELDP pro starobního důchodce – pokud byl nemocen a v měsíci, kdy celý měsíc marodil,
dostane odměnu,  tak z vyloučených dob se tento měsíc odečítá,  ale v době odečtené naopak
zůstává, takže je odečten i od údaje Kalendářní dny.
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