
Uživatelské novinky ve verzích CIS 
(novější verze jsou výše) 

 

Verze CIS 5.13.00 k 15.12.2017 

Obecné - GDPR 

 Implicitně je nyní nastaveno šifrování spojení (TDS protokol) mezi databázovým serverem a CIS. 
Šifrování je realizováno interním algoritmem SAP SQL Anywhere. 

Mzdy 

 Periodika-Měsíc-Hrubé doplňky – na záložku OON bylo na řádek Odstupné,odch. přidáno 
políčko pro zadání kolikanásobek prům. měsíčního výdělku se vyplácí jako odstupné. Toto se 
využívá jednak k samotnému výpočtu odstupného (pokud jsou dosažitelné všechny údaje 
potřebné pro výpočet) a posléze také při výpočtu exekučních srážek, kdy k odstupnému se má 
přistupovat jako k výplatě příjmu za několik měsíců poskytnutého najednou (předem). V praxi to 
znamená, že základní nezabavitelná částka se od odstupného neodečte jen jednou, ale tolikrát, 
kolik násobků průměrného výdělku odstupné poskytnuté zaměstnanci představuje. 

 Pro COOP Velmez – hrubé doplňky –po zadání odprac. hodin se dotahují dny, tyto se kontrolují 
na max. fond pracovních dnů v měsíci. 

 Personalistika-Sestavy- Státní pojištěnci dle druhu důchodu – přidáno kmen. středisko. 

 Periodika-Měsíc-Hrubé doplňky – na list přidán nový údaj – průměr pracovně právní. 

 Sestava Součinnosti s exekutory – do tabulky exekucí přidán sloupek s informací o typu 
exekuce – Výž.=výživné, Pp=přednostní pohledávka, Np=nepřednostní pohledávka 

 Do exportu pro COOP HB – doplněno pracovní zařazení 

 Sestava Odprac. hodiny na DPP – dříve byla tato sestava po jednotlivých prac.poměrech , 
takže když někdo pracoval část roku na DPP, pak přešel na HPP a dohoda mu byla zadávána u 
HPP na záložku OON, pak se tyto dohody nekumulovaly dohromady. Nyní je sestava součtována 
za zaměstnance, čímž je zajištěna viditelná kontrola odpracovaných hodin u 1 zaměstnavatele 
(max. 300 hodin ročně). 

 
Finance  

Faktury: 

 Výstup pohledávek do souboru – v menu Rutiny – Kázeň - Export pohledávek do XLS 

 Faktury vystavené – Hromadná změna – umožněna změna daňového období (např. posun 
nepotvrzených dobropisů). Změnu účtování (účtovacího předpisu) nutno provést ručně! 

 Zahraniční přijaté faktury - řádky příjemek možno zadat již při pořízení 

 Skladové FV (účtované z cis06) – opis účtování na tlačítku UCT 

 FD likvidované přes Přímé dodávky – seznam Dodací listy (na záložce Řádky) – možnost třídění 
sloupců, doplnění typu účtování (slevy apod.)  

 Doúčtuj – opraveno plnění hodnot v nabídce „stornopoložky + nové účtování“. 

 Pořízení faktury – nabídka partnerů – je zobrazeno IČO původního dodavatele, pokud je 
u partnera zavedeno 

 Přehled/Opravy – zobrazení IČO v detailu (nad řádky faktur) 

 Ikonka Vyhledání faktury dle partnera a částky - doplněno hledání dle IČO 

 Zaúčtování – doplněn název SUAU, prodejny a partnera 

 Výjimka pro účtování importovaných (Integrace – Import z OZ) FV z BOSS (konkrétní uživatel) 
Banka: 

 Bankovní výpis – opraveno rozkliknutí souhrnné úhrady pro faktury se stejným variabilním 
symbolem (ČEZ) 

Obecný doklad: 

 Novinka: Import DPH z prodejen (soubor XLS z BOSS) do ObD 

 Doplněn název SUAU a prodejny z aktuálního řádku 
Sestavy: 

 Rutina – Saldo – Obrat – do součtových řádků přidána částka obratu za zboží bez 0% DPH 

 Upraven Likvidační list vč. účtovaní v případě tisku na další stranu 



 Kázeň – Pohledávky/Závazky k účetnímu období – doplnění IČO 

 Kontrola DPH mezi FIN a UCT (Rutiny – Kontrolní sestavy) – možnost uložení sestav 

 Saldo – Pohledávky – opraveno součtování pro přijaté dobropisy 
Kontrolní hlášení:  

 Datum potvrzení dobropisu – pokud je vyplněno, přenese se do řádku kontrolního hlášení, 
generovaného z FIN. Pro KH, generované z UCT, nutno nastavit v parametrech (DPD = 1) 

 Opraveno vícenásobné upozornění na budoucí datum 

 Ošetřeny položky s delším (chybným) číslem dokladu 
Přenesená daňová povinnost: 

 Připravena tabulka pro možnost různých typů plnění na jednom DD 

Členská evidence  

 Byla vytvořena nová sestava CE_04OUv Opis členů za střediska, která obsahuje jen číslo 

střediska, název střediska, číslo člena, jméno a příjmení člena a datum vstupu za člena SD bez 
dalších osobních údajů. 

 Byla vytvořena nová sestava CE_104ZL Prezenční listina jen s číslem a jménem člena bez 
dalších údajů. 

 Byla vytvořena nová sestava CE_27ZL, Seznam vyplacených podílů bez rodného čísla a datumu 
vstupu. 

 Ve Výpočtu podílů na zisku pro Zlín bylo podle zadání upraveno zaokrouhlování základů i daní na 
celé koruny dolů. Výběr členů, pro které je výpočet prováděn, byl změněn na ty, kteří mají 
nasazen „kod = 1“. Pro výpočet podle algoritmu Zlína, je procento podílů pro daný rok potřeba 
každoročně nasadit do kolonky PODÍLY (RESTITUCE) ve větě organizace. 

 Do individualizovaného menu Sestavy ZL bylo doplněno vyvolání zpracování podílů na zisku, tisk 
sestavy CE_02KL, tisk sestavy CE_104ZL a tisk sestavy CE_27ZL. 

 Do individualizovaného menu Sestavy ZL bylo doplněno „Zpracování – Vytvoření souboru 
posledních podílů“. Tím se vytvoří opisová sestava exportu a zároveň vytvoří ve složce 
C:\CIS\EXPORT\CLE soubor PODILY.TXT. V souboru jsou uloženy poslední vypočítané podíly. 
Dalším zpracováním se soubor přepíše. 

 Byla vytvořena nová sestava CE_02RA, Opis všech členů (i vyřazených) a je zařazena do menu 
Opisy 1. 

 

Přímé dodávky 

 Nový import VO Kaplice pro Vimperk soubor TXT. Číslo importu je 189, kódové stránky = 0. 
 Pokud se při exportu akcí na okně pro zadání prodejen pro export stiskne tlačítko Storno, akce 

se neexportuje. 
 V prohlížeči rozpořizovaných pohybů se pohyb červeně podbarvuje pouze v případě, kdy u 

položek není známa Cena MO, nebo není vyplněn registr. U položek pohybu také. Dříve se 
podbarvovaly i položky, které měly stanovenou cenu MO jiným způsobem, než výpočtem 
koeficeintu. Obsluhu to mátlo. 

 Byl upraven import Z.Velíšek pro J.Hradec. nyní již není nutné zadávat číslo faktury do údaje 
Číslo obj. v hlavičce faktury. Číslo si již bere z údaje VSYMB. 

 Pro J.Hradec byla změněna maska pro import faktur EDI pro Adélku, Pek. Srnín, Cais, 
Mediaprint, Pek. Suchdol, Prantla. Takže po naimportování souborů by se již příště neměl jednou 
naimportovaný soubor znova nabízet. 

 Pro Jindřichův Hradec byl do sestavy OS_404 přidán sloupek NCE s DPH. 
 Bylo upraveno volání sestav OS_419. Podmínkové okno si nyní pamatuje předchozí omezující 

podmínky a po uzavření sestav se znova zobrazí podmínkové okno a je možné okamžitě zadat 
nové hodnoty. Usnadní to zadávání, kdy se tato sestava volá opakovaně pro různé prodejny. 

 Nový import Pekárna Cvrčovice pro soubor EXFAKTU.TXT. Číslo importu je 196, kódové 
stránky = 0. Pro správnou funkci je nutný převodní můstek na prodejny. 

 V importu Pavel Starka pro Hlinsko byl povolen převodní můstek na prodejny. 
 Nový import Violet Kangaroo. Číslo importu je 197, kódové stránky = 0. 
  

 



Maloobchod 

 V případě, že se v importu pohybů pos vyskytuje zpětný DL, tak se nyní automaticky zakládá i 
přírůstek na prodejnu, na kterou se zboží zasílá. Pohyb se zakládá pouze pro prodejny, u kterých 
se zásoba eviduje na centrále. Pro prodejny, které si evidují zásobu sami, se ZDL zakládá přímo 
na prodejně a na centrálu se importuje v rámci zakončení dne. Pro správnou činnost je nutné mít 
na prodejně nainstalovanou verzi POS 1.01.50, která přenáší i informaci o tom, na kterou 
prodejnu se zasílací list zakládá. 

 Na sestavu MIS_DOZ11 Rozdíl integrace přibyl údaj Dat.poh./int., který udává datum dodání 
dodacího listu, případně datum integrace. Takže tímto údajem je možné filtrovat i třídit. Tuto 
sestavu využívá COOP Zábřeh. 

 Pro COOP Zábřeh byla upravena integrace do účetnictví. V sekci integrace rozdílů akčních cen 
se přenášejí data ze všech akcí, které byly v zadaném období platné (dříve pouze pouze akce 
končící v období). Dále se porovnávají všechny DL, pro zvolené období (dříve pro období trvání 
akce). 

 Pro COOP Zábřeh se v integraci rozdílů akčních cen na DL do údaje Datum2 přenáší datum 
dodání.  

 Pokud se při exportu akcí na okně pro zadání prodejen pro export stiskne tlačítko Storno, akce se 
neexportuje. 

 


