
Uživatelské novinky ve verzích CIS
(novější verze jsou výše)

Verze CIS 4.39.01 k 29.1.2015

Mzdy
 Sestavy-Matrice-Seznam dětí – tato sestava je rozšířena o opis nového údaje Daňové pořadí

dítěte pro určení výše poskytovaného daňového zvýhodnění/slevy na dítě (možnosti 1 / 2 / 3 / N).
 Sestavy-Matrice-Nároky na daňové slevy – tato sestava je od ledna 2015 upravena na nové

podmínky poskytování slev na děti. 

Verze CIS 4.39.00 k 28.1.2015

Finance
 Aktualizace číselníku Typy plnění z hlediska DPH.
 Úprava sestav kontroly DPH mezi FIN a UCT pro 3. sazbu DPH od roku 2015 (viz Rutiny –

Závěrka – Kontrolní sestavy – Kontrola DPH mezi Financemi a Účetnictvím). Pro nadefinování
účtů k provádění této kontroly byla zrušena volba Analytika účtu 343 v menu Základní číselníky -
Základní a byla přesunuta do modulu FIN - Číselníky. Uživatelé, kteří sestavují přiznání z dat FIN,
si musí v této volbě zavést nové analytiky pro druhou sníženou sazbu DPH.

 Pořizování a opravy účetních dokladů – zvětšení velikosti písma a rozsahu polí.
 Odstranění chybové hlášky při připojení záloh k faktuře na okně opravy faktur roku 2015.
 Možnost vystavení faktury s DPH na výstupu v cizí měně i pro zahraniční partnery.
 Odstranění chyby programu při neuskutečněném výběru partnera na pořízení zahraniční faktury.
 Mnozí z uživatelů mají dosud v účtovacích předpisech nadefinovány kódy DPH z roku 2009, které

byly v roce 2011 nahrazeny novými kódy, začínajícími 1. Jestli je to tak i u vás, program vás na to
nyní  při  volbě  úlohy  upozorní.  Přepisy  si  můžete  opravit  hromadně,  a  to  pomocí  tlačítka
Kontrola/Převod KDPH, které převede staré kódy na aktuální. 

 Úprava třídění v seznamu splátkového kalendáře.

Maloobchod
 Pro Velké Meziříčí  se při  přípravě cen aktualizuje  příznak volné ceny pro zboží  s UZN 466 -

Cigarety.  Dále byl  u nich zrušen příznak odstranit  z pokladny.  Takže se již  budou posílat  na
pokladny.

 Pro SD Kamenice nad Lipou byl vytvořen import souborů s popiskami pro tisk etiket. Současně
byl i vytvořen formát cenovky pro popisky etiket.

 Nad seznamem závěrek přibyly jednoduché součtové sestavy. Sestavy jsou omezené stejnou
podmínkou, jako je omezeno okno prohlížeče.  Vzhledem k obsáhlosti  dat  doporučujeme před
otevřením sestavy vždy omezit nějakou podmínkou.

 Pro Jednotu Svitavy byl nastaven výpočet zákaznických slev.

Mzdy
 Opraven údaj Zvýš.platový tarif na pracovních poměrech-Mzdy1. Text změněn na Platový tarif a

v něm  lze  vybrat  plat.  tarify  0-8 odpovídající  naposledy  schváleným  přílohám  s tabulkami
platových  tarifů  -  nařízení  vlády  č.  564/2006  Sb.,  o  platových  poměrech  zaměstnanců  ve



veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, účinné od 1.11.2014. Tento údaj se
přenáší i do statistiky ISP.

 Sestavy-Matrice-Opis zaručené mzdy a dalších složek – tato sestava se nyní bude vypisovat i
uživatelům,  kteří  nemají  vyplněnou  platovou  třídu.  Do  sestavy  byl  doplněn  i  opis  platového
stupně.

 Pokud vyplácíte zaměstnance na základě smlouvy o výkonu funkce,  může se vám hodit
nová funkčnost, a to evidenční sledování dovolené. Pokud si označíte na pracovních poměrech –
záložka Osobní – dovolená evidenčně Ano, pak se nepočítá náhrada za dovolenou, ale pouze se
eviduje a počítá zůstatek dovolené dle nároku a čerpání dovolené.

 Z důvodu  zamezení  zneužívání  soukromého  životního  pojištění  k obcházení  daňové
povinnosti je od 1.1.2015 omezena možnost osvobození příspěvků zaměstnavatele na pojistné
na soukromé ŽP zaměstnance. K zachování daňových výhod je nutná změna stávajících smluv
na  smlouvy,  které  neumožňují  průběžné  výběry  před  splněním  zákonem  daných  podmínek.
Pokud přispíváte zaměstnancům na ŽP, prověřte si stav jejich smluv a v případě potřeby danit
příspěvek zaměstnavatele, změňte na pracovních poměrech – záložka Mzdy3 údaj Daň+odv. na
Ano.

 Upozornění:  pokud  vyplácíte  odměnu členům statutárních  orgánů  v družstvech (ne  v a.s.  a
státních podnicích!!!) a  tato odměna je nižší než 2.500,- Kč i celkové skutečně vyplacené
započitatelné příjmy jsou nižší než 2.500,- Kč, pak je toto bez odvodu SP i ZP. Aby to program
tak dělal automaticky, zadejte  do druhu prac. právního vztahu na pracovních poměrech členský
poměr k družstvu a na záložce Praxe do druhu činnosti buď členové kol. org. právn. osob (Q)
nebo člen družstva (O).
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