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Doplněn výpočet solidární daně, neboť přechodné období 2013-2015 bylo prodlouženo zatím i
pro rok 2016.
Oprava prázdných stránek mezi sestavami Potvrzení o zdanit. Příjmech.
Nová sestava v menu Do data – Potvrzení pro uplatnění nároku na daň. zvýh. – pro FÚ

Přímé dodávky



Byl upraven import J.O.D Dvořákovi struktura XML. Pro správnou činnost nastavte ZUN = 177,
kódové stránky 0.
Byl upraven import pekáren Nový Vacov na nové struktury. Pro správnou činnost nastavte ZUN =
33, kódové stránky 0.

Maloobchod










V seznamu velkoobchodů přibyl údaj Jako PD, který určuje, jestli se má chovat velkoobchod při
vyhodnocování konfliktního zboží jako běžný přímý dodavatel. To znamená, že pokud je
v konfliktu, nezablokuje ostatní registry od jiných přímařů a do vyhodnocování ceny tedy vstupuje,
jako kterýkoliv jiný dodavatel. Pokud je v konfliktu s jiným VO, nedojde k jeho uzamčení, ale
vyhodnocuje se, jako rovnocenný velkoobchod. Toto nastavení má účinnost pouze tehdy pokud
je nastaven příznak Blokovat konfl. zb. velkoobchodu na ANO. Využije se např. v situaci, kdy
si přejete, aby se daný dodavatel choval jako VO (tedy dávkově se zpracovávají akce, dod. listy
atd.), ale nepřejete si, aby vyblokovával ostatní přímaře. Např. VO Chotěboř. Nastavení
konzultujte s autory projektu.
Na skladové kartě přibyl údaj Potl.cenovky, který určuje, že pro daný výpočet ceny má položka
potlačen tisk cenovek. To je např. pokud cenu položky určuje akce, která má nastaven příznak
Netisknout cenovky. Sníží se tím počet cenovek pro tisk.
V zákaznických kartách byl vytvořen typ karty Pouze stravenky, který umožňuje evidovat
pouze elektronické stravenky. Pokud má karta nastaven tento příznak, evidují se jí pouze konta
stravenek, ale zákaznické konto je nulové.
Pokud má akce nastaven příznak Potlač tisk cenovek na Ano, nebudou se dané cenovky
tisknout. V případě, že současně platí více akcí a cenu určí jiná akce, která má tento příznak
nastaven na NE, tak se cenovka vytiskne. Cenovky na dané zboží se vytisknou až v okamžiku,
kdy akce skončí, a dojde ke změně ceny. Pokud se doprodává za akční cenu, vytiskne se
cenovka až s prvním závozem, který změní cenu.
Sestava MIS STP Stavy zásob po registrech slučována za konfliktní zboží zobrazuje pouze jeden
registr v rámci konfliktu, ale data jsou nasoučtována za všechny konfliktní registry.
Sestavy prodejnosti zboží jsou upraveny tak, aby se po zadání jednoho interního, či
dodavatelského registru zobrazila i data za ostatní registry v konfliktním zboží (pokud v konfliktu
jsou).
Nad prohlížečem denních závěrek přibyla sestava Porovnání tržeb, která zobrazuje poměr
tržeb vůči stejnému období předchozího roku. Období pro zobrazení sestavy se omezuje
vyfiltrováním datumem. Pokud do sloupku Datum zadáte jen rok, sestava se nasoučtuje za celý
rok. Zadáte li měsíc a rok, bude sestava nasoučtovaná za zadaný měsíc a za stejný měsíc
předchozího roku. Pokud zadáte konkrétní datum, zaleží, jestli na podmínkovém okně zvolíte
výpis po dekádách. Pokud ponecháte volbu NE, zobrazí se sestava pouze za aktuální den.
Zvolíte-li ANO, vypíše se pro danou dekádu podle zadaného datumu. Dekády se vypisují pro dny
v rozmezí 1 – 10, 11 – 20 a 21 – 31. Sestavu je dále možné zobrazit buď po prodejnách, nebo
sloučené za všechny prodejny. Pokud filtr navíc omezíte ještě číslem prodejny, zobrazí se
sestava pouze pro zvolenou prodejnu.

Výkaznictví
V souvislosti s novelou prováděcí vyhlášky č. 500/2002 Sb. k zákonu o účetnictví dochází k zásadním
změnám pro sestavování účetních výkazů pro rok 2016.
 V programu CIS_Výkazy jsme provedli úpravu matričních dat pro nové uspořádání a členění
řádků (včetně nových názvů řádků) pro výkazy za rok 2016 dle vyhlášky.
 Dále byly provedeny převody hodnot jednotlivých výkazů (Rozvaha + Výkaz zisku a ztráty) za rok
2015 do nových výkazů pro rok 2016 dle ČÚS 024.
 Pro uživatele jsou k dispozici tabulky s převodovým můstkem pro oba typy výkazů, dle kterého
byly převedeny hodnoty z jednotlivých řádků výkazů roku 2015 do nových řádků roku 2016.
Konkrétní nastavení matričních dat je na jednotlivých uživatelích. V případě potřeby jsme připraveni
podílet se na úpravách matričních dat výkazů.

Finance
Úpravy stále pro kontrolní hlášení:
 Opraven výstup položek kontrolního hlášení do EPO v případě nenumerické kmenové části čísla
VAT (GB, AT)
 Přidána varovná hláška před novým načtením dat v případě, že budou přepsána data v pracovní
tabulce
 Splátkový kalendář: V platebním kalendáři / pohledávky umožněno zadat pro typ dokladu DDk
(Daňový kal.) evidenční číslo daňového dokladu, a to pouze desetimístné a numerické. Toto číslo
bude číslem DD u všech vygenerovaných faktur. Pozor: Pokud zvolíte číselnou řadu DD pro
splátkový kalendář, pohlídejte, aby pásmo nespadalo do jiných číselných řad vystavených faktur.
V tom případě můžete v Pásmování nastavit jiný způsob číslování DD.

