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 6.22.01 k 5.1.2022
Mzdy






Oprava podmínek pro vyplacení mimořádného příspěvku – vyplácí se 370,- Kč za 1 kal.den a
max. za 14 kal.dnů (+ opět platí jako v březnu 2021 omezení na 90% vym.základu společně
izolačka+DPN), musí však začínat až po 30.11.2021, tedy nejdříve od 1.12.2021 a musí trvat
nejméně ke dni účinnosti zákona, tedy k 23.12.2021. – v původní verzi se chybně testovalo na konec
DPN místo na úplný konec nemoci, takže na příspěvek někteří lidé nedosáhli, ač měli!!! Doplatit jim to
lze až do 3 měsíců po ukončení izolace či karantény a též to ve stejném období vyžádat od OSSZ na
Přehledu, z tohoto důvodu je možno v případě potřeby udělat i Opravný přehled.
Úprava nároku dovolené u MD, pokud již čerpali letos mezi MD a RD dovolenou v hodinách - tam byl
problém, že se čerpaná dov.v hodinách pro nárok započítala 2x (to zase bylo kvůli té potřebě zjistit
nárok dovolené dopředu před jejím čerpáním – pro rok 2022 to budeme řešit novým údajem a ne
přes „čerpaná dovolená v hodinách“)
Vytváření vyplněných prohlášení poplatníka z příjmů fyzických osob a žádosti o roční
zúčtování – v menu Periodika – Rok - Export prohlášení daně a zúčtování. Doplněn rok v záhlaví a
obec firmy.

Verze CIS 6.22.00 k 28.12.2021
Mzdy






Dne 23.12.2021 vyšel ve Sbírce zákonů – nový zákon o mimořádném příspěvku při karanténě a
izolaci. Bude se opět vyplácet 370,- Kč za 1 kal.den a max. za 14 kal.dnů (+ opět platí jako v březnu
2021 omezení na 90% vym.základu společně izolačka+DPN), musí však začínat až po 30.11.2021,
tedy nejdříve od 1.12.2021 a musí trvat nejméně ke dni účinnosti zákona, tedy k 23.12.2021.
Byl rovněž upraven Přehled pro sociální pojištění a konverze do XML souboru, kde se izolačka
odečítá od odváděného sociálního pojištění, takže částka k úhradě je o izolačku nižší.
E-neschopenky – přidána automatická oprava špatného čísla kódu činnosti u prvního prac. poměru.
Vytváření vyplněných prohlášení poplatníka z příjmů fyzických osob a žádosti o roční
zúčtování – v menu Periodika – Rok - Export prohlášení daně a zúčtování. Pro toto prohlášení a
žádost (formuláře 25 5457 a 25 5757/B) je zde možnost vytvořit dle údajů v databázi vyplněné PDF
formuláře. Ty se vytváří do adresáře C:\CIS\EXPORT\prohlaseni_dane a jdou později vytisknout.
XDP soubory za jednotlivé zaměstnance vkládají data do PDF souboru. Zatím není vyplňována

položka „Zletilé dítě“. Při otevírání je obvykle nutné dát „Povolit“ a pak „Vždy důvěřovat“ nahoře ve
„Volby“. Kvůli tomuto propojení nelze soubory tisknout automaticky.
Legislativní změny pro modul Mzdy od 1.1.2022


Ve smyslu zákona č.187/2006 Sb. o nemocenském pojištění – rozhodný příjem pro účast na
nemocenském pojištění zůstává ve výši 3.500,- Kč.



Roční vyúčtování daně - za rok 2021 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 2021
15.200,- Kč.



Roční vyúčtování daně - za rok 2021 je nárok na bonus při min. výši ročních příjmů 91.200
(6*15.200,-).
min. mzda se zvyšuje –z 15.200,-Kč na 16.200,- Kč měsíčně nebo 96,40 Kč za hodinu (pro stan. tý denní pracovní dobu 40 hodin)
průměrná mzda pro rok 2022 – 38.911,- Kč
max. strop pro SP – 1.867.728,- (48 násobek průměrné mzdy
vyměř.základ pro platbu zdrav.pojistného osobám, za které je plátcem stát – 14.570,- Kč, platba státu
se zvyšuje na 1.967,-Kč
nárok na měsíční bonus- při příjmu alespoň ½ min. mzdy, tedy 8.100,- Kč
nové výše zaručené mzdy pro 8 skupin prací
příplatek ke mzdě za práci ve ztíženém prostředí – nejméně 10% z min. mzdy, tj. alespoň 1.620,- Kč
nové údaje pro poskytování náhrady během nemoci a karantény
red. hranice pro nem. dávky – 1.- 1.298,- Kč, 2. – 1.946,-Kč, 3. – 3.892,- Kč
red. hranice pro 14dní DPN – 1. – 227,15 Kč, 2. – 340,55 Kč, 3. – 681,10 Kč
nové údaje pro účely zákonných srážek ze mzdy – životní minimum zůstává – 3.860,-, norm. náklady
na bydlení se zvyšují na – 6815,rok 2022 -252 prac.dnů, fond prac. doby pro 8 hod. pracovní dobu je 2016 hodin, pro 7,5 hod. PD je
1890 hodin – stejné jako v r. 2021.
změny v dlouhodobém ošetřovném – podmínka vzniku nároku na dávku – stačí 4 kal.dny pobytu
v nemocnici (dříve 7) a žádat lze až do 8 dnů po skončení hospitalizace.
Otcovská poporodní péče – rozšiřuje se na 14 kal.dnů
Vláda schválila dne 29.11.2021 opět Antivirus A (ten by měl fungovat do konce února 2022). Obdobně i program Antivirus B.
Zavádí se od 1.1.2022 Informační povinnost zaměstnavatelů na žádost exekutora.
Z exekučních srážek se nově bude strhávat paušální náhrada ve výši 50,- Kč za povinného, a to jen
u exekucí, které byly zahájeny po účinnosti novely zákona, tedy od 1.1.2022.



















