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 6.23 k 18.1.2022
Mzdy


Povinné testování na COVID. Od 17. 1. 2022 jsou zaměstnavatelné povinnny dvakrát týdně nebo
v intervalu 3 – 5 dnů testovat zaměstnance samotesty. Zaměstnavatel je povinen vést evidenci provedených testů a uchovávat ji po dobu 90 dnů. Požadované údaje:
1.
2.
3.
4.

datum testování,
jména a příjmení osob, které k danému datu podstoupily test, včetně uvedení jejich data narození,
čísla pojištěnce a
názvu zdravotní pojišťovny, u které jsou pojištěny, a výsledky testů.

V případě pozitivního testu je třeba provést hlášení pro KHS přes stránku
https://samotestovani.uzis.cz/ . Požadované údaje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.



datum testování,
jméno a příjmení pozitivně testovaných,
jejich datum narození,
rodné číslo nebo data narození (cizinci),
zdravotní pojišťovna
a telefonní kontakt.

Více informací na https://covid.gov.cz/situace/podnikatelska-cinnost/povinne-testovani-zamestnancuna-pracovistich-osvc .
Zdravotní pojišťovny proplácí 60 Kč za provedený samotest na pracovišti. Soubor s informacemi o
provedených testech lze nahrát zpětně za celý měsíc přes stránku https://www.samotesty-covid.cz/.
Import a Export testů na COVID. Do programu CIS je možné naimportovat výsledky testů
zaměstnanců na COVID a informace o pozitivních testech lze exportovat jako sestavu pro KHS a
vytvořit potvrzení o pozitivním testu pro tyto zaměstance. Data lze také za celý měsíc exportovat jako
soubor Excelu, který se vloží na společný web zdravotních pojišťoven. K dispozici je také sestava,
která u všech aktivních zaměstnanců ukazuje, zda byli testování a výsledky a data těchto testů.
Provádí se vždy pro aktuálně zobrazený měsíc. Funkce je zpoplatněna dle ceníku.
V menu Periodika-Měsíc – 4 položky na konci:
1) Testy na COVID - Číselník + import

2) Testy na COVID - sestava
3) Testy na COVID - export pro ZP (měsíční)
3) Testy na COVID - export pro KHS (denní, jen pozitivní)
o

o
o
o
o
o
o













Nejlepším způsobem, jak naimportovat výsledky testů na COVID do programu je zapsat je do
csv souboru a ten uložit do C:\CIS\Import\Test_covid. Vzorový soubor se nachází v \vzor\
Testovani_1.csv. Do něj se zapíše měsíc a rok a k jednotlivým číslům zaměstnanců výsledky
testů (0 nebo 1) za jednotlivé dny. Případně lze zapsat jen číslo zaměstnance v případě, že
nebyl vůbec testován např. kvůli kontraindikacím. Lze mít i více souborů za jednotlivé úseky.
Název souboru nesmí obsahovat mezery.
Soubor naimportujte v menu přes Testy na COVID - Číselník + import.
Výsledky importu za zobrazený měsíc jsou v Testy na COVID - Sestava , kam lze také ručně
doplňovat. U zaměstnanců na dohodu, kteří nemají zadanou zdrav. pojišťovnu se zobrazuje
ZP = 0.
Testy na COVID – sestava ukazuje všechny aktivní zaměstnance propojené s výsledky a
daty testů.
Testy na COVID - export pro ZP - Výsledky testů v číselníku lze exportovat do Excel souboru v C:\CIS\EXPORT\Test_covid. Používá se vzorový soubor z MPO. Pro export je nutné mít
Excel. Komplikovanější postup, jak to provést bez Excelu, lze zaslat.
Exportují se jen zaměstnanci se zadanou ZP.
Testy na COVID - export pro KHS – Po vybrání dne se zobrazí sestava se zaměstanci, kteří
měli pozitivní trest za daný den. Údaje z ní je třeba zadat na web ÚZIS. Tam zatím není podporováno automatické zadávání požadovaných údajů. Pro tyto zaměstance se následně vytvoří potvrzení o pozitivním testu.

Vytváření vyplněných prohlášení poplatníka z příjmů fyzických osob a žádosti o roční
zúčtování – v menu Periodika – Rok. Oprava vyčítání obce trv. bydliště.
Sestavy –Do data- Potvrzení o zdanit. Příjmech ze závislé činnosti (zálohová daň) – upravena na
vzor 30, Potvrzení o zdanit. Příjmech ze závislé činnosti (srážková daň) – upravena na vzor 9 –
upraveny též na správnou funkčnost po zrušení superhrubé mzdy k 1.1.2021.
Sestavy-za období- Potvrzení zaměstnavatele – upraven tisk dnů v případě, že má zaměstnanec
hlavní a souběžný pracovní poměr. Upraven též řádek 19 – tisk částek stravného za zaměstnavatele,
pokud se dobíjí na kartu nebo je poskytováno přes stravenkový paušál.
Uzávěrka do ledna 2022 – pro COOP Velmez – přepočet dodatkové dovolené dle úvazků
v hodinách (z 3 na 5 dnů).
Oprava sestav na čerpání dovolené – zůstatek loňské dovolené je v hodinách a přičítá se k nároku
pro rok 2022
Sestavy-matrice- opravena sestava MZ-DOV Zůstatek dovolené z loňského roku
Upraven výpočet izolačky – pro leden a únor 2022 tak, aby se v případě pokračování z 12/2021 a
výpočtu 90% přepočetly prosincové hodiny izolace jiným průměrem než lednové a na toto maximum
se pak porovnává dávka DPN+izolačka za 12/2021 společně s dávkou DPN a izolačkou za 1/2022.
Samozřejmě těch 370,- Kč může být vyplaceno max. za 14 dní, tedy max. 5180,- Kč.
Periodika-Rok_Roční daň – dodatečné uplatnění slev – daňové zvýhodnění na 2. a 3.dítě,
program vypočtenou částku dodatečného nároku doplní u Nárok 1-12 (poslední řádek) a též do
sloupce daň. zvýhodnění do 2.řádku. Upravena též roční sestava Výpočet daně a daňového
zvýhodnění, kde na řádek 23 se do Nároku dá daň.zvýhodnění poskytnuté v roce 2021 zvýšené o
dodatečné navýšení slev na 2. a 3. a další dítě.
Výplatnice pro rok 2022 nyní ukazují převod loňské dovolené v hodinách.

