
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 6.37.00 k 12.1.2023

Mzdy
 Sestavy-Do data - Nový vzor č. 26 Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a sražených

zálohách na daň, dále nový vzor č. 5 Potvrzení o zdan. Příjmech ze závislé činnosti na základě 
dohod o provedení práce, nový vzor č. 2 Potvrzení pro uplatnění nároku na d.zvýh.,

Verze CIS 6.36.00 k 15.1.2023

Mzdy

Legislativní změny pro modul Mzdy od 1.1.2023

 Ve smyslu zákona č.187/2006 Sb. o nemocenském pojištění – rozhodný příjem pro účast na
nemocenském pojištění se zvyšuje na  4.000,- Kč.

 Roční vyúčtování daně - za rok 2022 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  2022
16.200,- Kč. Nově lze uplatnit slevu za zastavenou exekuci ,výše slevy je 30% z každé zastavené
exekuce, max. 450,- Kč.

  Roční  vyúčtování  daně  -  za  rok  2022  je  nárok  na  bonus  při  min.  výši  ročních  příjmů  97.200
(6*16.200,-). 

 min. mzda se zvyšuje –z 16.200,-Kč na 17.300,- Kč měsíčně nebo 103,80 Kč za hodinu (pro stan. tý-
denní pracovní dobu 40 hodin)

 průměrná mzda pro rok 2023 – 40.324,- Kč
 max. strop pro SP – 1.935.552,- (48 násobek průměrné mzdy
 vyměř.základ pro platbu zdrav.pojistného osobám, za které je plátcem stát – 14.074,- Kč, platba státu

se zvyšuje na 1.900,-Kč
 nárok na měsíční bonus v r.2023- při příjmu alespoň ½ min. mzdy, tedy 8.650,- Kč



 nové výše zaručené mzdy pouze pro 1. a 8. skupinu prací – v 1. skupině 103,80 na hod. (17.300,-
měsíčně), v 8. skupině prací 207,60 na hod. (34.600,- měsíčně)

 příplatek ke mzdě za práci ve ztíženém prostředí – nejméně 10% z min. mzdy, tj. alespoň 1.730,- Kč.
Hodinová sazba příplatku pak vychází minimálně na 10,38 Kč.

 nové údaje pro poskytování náhrady během nemoci a karantény
 red. hranice pro nem. dávky – 1.- 1.345,- Kč, 2. – 2.017,-Kč, 3. – 4.033,- Kč
 red. hranice pro 14dní DPN – 1. – 235,38 Kč, 2. – 352,98 Kč, 3. – 705,78 Kč
 nové údaje pro účely zákonných srážek ze mzdy – životní minimum(ŽM)  – 4.860,-, norm. náklady na

bydlení (NNB) se zvyšují na – 15.597,-.S tímto se mění výpočet základní nezabav.částky – místo ¾
součtu ŽM+NNB se budou počítat jen 2/3. Také částka na vyživovanou osobu se nově bude počítat
ne jako 1/3, ale ¼ základní nezabavitelné částky. Při výpočtu se nově bude pracovat s 1,5 násobkem
nezabavitelné částky, zatímco dříve se pracovalo s dvojnásobkem nezab.částky.

 rok 2023 - prac.dnů, fond prac. doby pro 8 hod. pracovní dobu je 2000 hodin, pro 7,5 hod. PD je 1875
hodin .

 Již při lednových prezidentských volbách bude nově platit, že odměny pro členy okrskové vol.komise
a členy zvláštní volební komise budou osvobozeny od daně, tedy i odvodů SP a ZP. Využívejte pro
zadání odměny ve volbách výběru na Prac.poměry –Mzdy1 přes Výkon funkce = Volební komise,
pod tímto polem se zobrazí nové políčko pro výběr funkce – vybírejte z prvních 4 polí začínajících
KV.

 Sestavy-Do data – pro rok 2023 zakomponován nový vzor č. 27 roční sestavy Výpočet daně a da-
ňového zvýhodnění.

 Pro Jednotu Tábor – při měsíční uzávěrce do 1/2023 se bude nově nastavovat nárok na do-
datkovou dovolenou dle jejich požadavku.
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