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Členská evidence
 Byl změněn výpočet Ve Zpracování / Hořovice – Vystavení poukázek, takže výpočet již neprobíhá

a poukázky se nevystavují za členy s kódem 3 a 4.
 Byla vytvořena sestava CE_100 „Nákupní knížky podle měsíců“. Sestava je omezená na Druh

karty = Z. Po omezení stupně součtu 0, vznikne tabulka, ze které je zřetelné čerpání nákupních
knížek za jednotlivé prodejny a měsíce. Bez omezení stupně součtu a po vyfiltrování prodejnou,
je sestava vhodná pro dohledání jednotlivých členů a knížek, za které čerpání probíhalo. 

Finance
 V přiznání k DPH je možno nově vyplnit  důvod podání  dodatečného přiznání.  Do výstupního

souboru pro EPO je doplněna věta R = jednořádkový důvod. 
 Do kontrolní hlášení sestavené z UCT je doplněn do oddílu A2 znak státu.
 Soubor pro  přenos faktur  F04*.INT byl  rozšířen  o nový sloupec „Předmět  plnění“  (Export  fa,

Import FIN-FIN a Import z jiné DB).
 Upraven vstup souboru bankovních výpisů z KB, kdy tato banka od 12. týdne začala předávat

soubory *.GPC  v jiném kódu. 
 Doplněn číselník  typů plnění o nové položky, které podléhají od února přenesené daňové po-

vinnosti.

Mzdy
 Příloha k žádosti o… soubor NEMPRI.XML – pokud jste na 2.straně přílohy vyplnili bod f) v době

vzniku DPN má zaměstnanec prac.volno bez náhrady příjmu, včetně rodičovské dovolené, od –
do, pak se tato informace nedostávala do XML souboru.  V inovované verzi  tiskopisu,která se
připojovala v období 3/2016, se ztrácela informace z bodu c) , d) - ohledně pobírání důchodu a
info o tom, zda-li je či není zaměstnanec žákem. Nyní je toto vše napraveno. V bodě h) přibyl
nový datum převedení na jinou práci, tento musí být vyplněn, pokud zaškrtnete, že pojištěnka
byla  převedena  na  jinou  práci.  Program  sám plní  další  nový  údaj,  zda  je  žadatel  o  dávku
zahraniční  (mimo  Slovenska).  Pro  Vaši  informaci –  datovou  větu  NEMPRI16  bude  možno
odesílat  přes PVS komunikátor  nejdříve  od 15.4.2016, kdy začne fungovat  tato  nová služba.
Zároveň s ní bude možno zasílat ještě další 3 měsíce soubor ve starším formátu, čili NEMPRI15.

 Číselníky-Pracovní poměry – na záložce Zaměstnání – přibyl údaj Poslední prohl.dne. Pokud
máte vyplněnou v číselníku zdravotních prohlídek periodu opakování a zadáte datum poslední
prohlídky,  tak se automaticky dopočítá  a doplní  datum platnosti  prohlídky.  Byla  též vytvořena
nová sestava do menu Personalistika-Sestavy Končící platnost zdravotní prohlídky a doplněna
stávající volitelná sestava M25 Zdravotní prohlídky.

 Roční vyúčtování daně – v sestavě Roční daň za minulý rok a Výpočet daně a daň. zvýhodnění
byla opravena záležitost ohledně tisku přiznaného bonusu v případě, že úhrn příjmů za rok 2015
byl menší než 55.200,- Kč. Při ukládání dat z ročního vyúčtování daně do databáze to již bylo
ošetřeno správně, takže při  zápisu přeplatku do čistých doplňků se zapsala již  správná výše
přeplatku.

 Číselníky-Matrice –  při  ukládání  srážky  na  exekuci  se  provádí  kontrola,  zda  na  zadaném
pořadovém čísle nebyla někdy předtím uložena jiná exekuce. V případě, že ano, tak se vypíše
upozornění, abyste ji přehodili na jiné číslo. Je to důležité kvůli výpisům historie, aby se do sebe
nemotaly různé srážky.

 Periodika-Měsíc-OSSZ- NEMPRI-prohlížení a opravy – při změnách výše započítat. příjmů a
počtu vyloučených dnů se automaticky opraví součty celkem za všechny zadané měsíce. 

 Číselníky-Matrice –  záložka  Osobní  -  při  zakliknutí  Ano  u  položky  Podnikové  spoření  byla
opravena chyba při zjišťování duplicitního záznamu v tabulce klientů Podnikové spořitelny. 



Přímé dodávky
 Byl  upraven  import  Pekárna  Hošer pro  SD  Kladno.  Pro  správnou  funkčnost  nastavte  ZUN

importu na 181.
 Nový import  Benea Benešov soubor s oddělovačem ; . Pro správnou funkčnost nastavte ZUN

importu na 191, Kódové stránky 0. Převodní můstek prodejen není potřeba.

Maloobchod
 V menu  Zboží\Zákaznické akce přibyl číselník zákaznických akcí. V tomto číselníku je možné

nadefinovat zboží,  které může zákazník zakoupit se slevou proti odepsání stanoveného počtu
bodů. Princip je podobný, jako u promoakcí. Stanovuje se tedy pro konkrétní prodejny a zadané
období. Pro každou položku se stanovuje cena po slevě, a počet bodů, které se mají z  konta
odečíst.  Pokud  zákazník  nemá  dostatečný  počet  bodů  na  kontě,  ale  má  přiznanou  slevu
v korunách, převede se mu odpovídající počet bodů z korun a na body a tím umožní zboží se
slevou zakoupit.

 Nad  zákaznickou  akcí  je  možné  vyexportovat  tuto  akci  pro  prodejny.  Soubor  ve  tvaru
pmz_ppp_01_yyyymmdd_hhmmss.txt se exportuje do adresáře pro export číselníků. Z tohoto
místa se pak v rámci dávky pro odeslání číselníků a cenovek odesílá na FTP pro prodejny. odkud
si jej mohou prodejny stáhnout.

 Pohyby na  zákaznických kartách jsou  rozšířeny  o  nové typy.  Čerp.  v Kč –  určuje,  kolik  si
zákazník odčerpal  ze slevy v korunách (zatím se nevyužívá),  Čerp. v bodech – určuje,  kolik
zákazník  vyčerpal  bodů  nákupem zlevněného  zboží,  Přev.  v Kč –  ukazuje  částku,  která  se
odečetla ze slevového konta v korunách a převedla se na body a Přev. v bodech – ukazuje, kolik
bylo dobito bodů na účet převodem z korunové slevy. Současně byly rozšířeny sestavy o tyto
nové údaje.

 Import pohybů na zákaznické kartě byl rozšířen o nové typy pohybů (viz. předchozí odstavec).
 Byl upraven výpočet aktuálního konta zákaznické karty. Nyní se ke kontu přičtou převáděné body

ze slevového konta a odečtou se čerpané body z nákupů se slevou. Ze slevového konta se navíc
odečítá i částka, která byla převedena zpět na body.

 Na okně pohybů na zák. kartě přibyla sestava Převody na kontě, která zobrazí jen ty karty, u
kterých došlo k převodům bodů na kontě, nebo k čerpání bodů v rámci zákaznické akce.

 Opis denních závěrek byl rozšířen o další údaje.
 Sestavy  Dárky a slevy z promoakce a  Sledované zboží  z promoakce je  možné zobrazit  i

sloučené po prodejnách.
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