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Základní číselníky / Údržba

 Kontrola partnerů na registr plátců DPH / Kontrola zveřejněných účtů: byly upraveny podmínky
pro  stahování  dat  pomocí  webové  služby  –  stáhnou  se  data  partnera,  přestože  jej  máte
označeného jako Neplátce DPH. 

 Pro připomenutí – při správně fungující kontrole bude případný nespolehlivý plátce  ve vašem
seznamu označen zeleně, zároveň je vypsán v sestavě.

 Úloha kontrola bankovních účtů  nově provede označení účtů partnera i v případě, že se liší
označení plátce DPH ve vašich datech a v datech stažených pomocí webové služby FS.

 Upozornění: Nespolehlivých plátců bude přibývat, ověřte si prosím, zda se do vaší databáze
stahují informace z webové služby registru plátců DPH, a to pomocí nové sestavy nad seznamem
partnerů (Informace z webové služby). Položky v sestavě by měly mít aktuální datum. Pokud je
prázdná sestava, stažení neprobíhá, kontaktujte nás.

Finance
 Účtovací předpisy – nová úloha pro možnost nastavení odlišného v plnění údajů účetní položky

při zaúčtování. Změna bude provedena při zápisu účetního dokladu na klapce F2.
Pro zadaný SÚ/AÚ jsou zatím připraveny 3 varianty (dle konkrétních požadavků uživatelů):
Var.1 typ: FD sl.plnění: DL   údajem: prvotní doklad (INTCFA)
Var.2 typ: FV sl.plnění: S3,P3  údajem: dle vlastn. partnera (s3,p3 z cis00orj)
Var.3 typ: Banka sl.plnění: DL  údajem: PPP (=P3)+mm (=měs. z úč. pol.).

Mzdy
 Vlastní číselníky –  přibyla nová položka Měsíční fondy pracovní doby.   Tady si lze dopředu

naplnit měsíční fondy pracovní doby pro možné rozvrhy A až F. Tyto fondy budou využívány u
zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou v přetržitém i nepřetržitém režimu.

 Číselníky – Pracovní poměry – přibyly nové položky Pracovní režim,směnnost (1 až 3 směnný,
nepřetržitý), Rozvržení pracovní doby (rovnoměrné / nerovnoměrné), Rozvrh (žádný / A / B / C /
D / E / F)

 Číselníky- Hromadná změna – Pracovní poměry 1 – toto okno slouží pro hromadné opravy dat
(na  1  průchod  chceme  do  stejného  údaje  dosadit  různým  lidem  různé  hodnoty)  –  toto  je
umožněno pro všechny 4 nově přidané údaje do prac. poměrů.  

 Číselníky- Hromadná změna – Pracovní poměry 2 – toto okno slouží pro hromadné změny dat
(na  1  průchod  chceme do  stejného  údaje  dosadit  různým  lidem  stejnou  hodnotu)  –  toto  je
umožněno pro údaj Rozvrh.

 V měsíční  uzávěrce  –  na  základě  vybraného  rozvrhu  u  zaměstnance  se  do  Plánovaného
měsíčního  fondu  pracovní  doby  v hodinách  (prac.  poměry-záložka  osobní)  dosadí  hodnota
vyplněná pro zadaný rozvrh a měsíc. Tato se také přebere do Fondu PD v hodinách do Hrubých
doplňků – záložka Odpracovaná doba I. 

 Při  nástupu  nového  zaměstnance  –  nárok  dovolené  je  krácen  vzhledem  k datu  nástupu
(poměrné krácení za celé odpracované měsíce v roce), při změně z 5-denního prac. režimu na 6-
denní je nárok dovolené poměrně zvýšen. 

Maloobchod
 V menu Ceny\Katalog zboží přibyl prohlížeč katalogů zboží pro povinný sortiment. Tento katalog

se bude využívat v rozborových sestavách. Zdrojem dat je excelovský soubor, který je možné na



prohlížeči  naimportovat.  Pro správnou činnost  importu  je  nutné nastavit  v souboru  Import.ini
v sekci zdroj proměnnou 26i_c_kat na cestu, odkud se mají katalogy načítat.
Např.: 26i_c_kat = D:\cis\mis\ceniky\zabreh\katalogy
Možnosti nastavení konzultujte s autory projektu.
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