
Uživatelské novinky ve verzích CIS
(novější verze jsou výše)

Verze CIS 4.40.00 k 12.2.2015

Upravena detekce aplikace Acrobat Reader.  Nyní  je  vyžadována verze 11.0.  Toto se dotkne
otevírání helpů, formulářů pro zdravotní pojišťovny atd.

Finance

 Úprava sestav kontroly DPH mezi FIN a UCT (položková kontrola DPH na prvotních dokladech
proti  analytikám účtu  343) -  viz  Rutiny  –  Závěrka  –  Kontrolní  sestavy  –  Kontrola  DPH mezi
Financemi a Účetnictvím.

 Úprava na pořízení ObD – varianta Obec, Dům, Zakázka, Akce.
 Úprava tisku vícestránkových vystavených faktur – rekapitulace DPH.
 Změna výběru do sestav (Rutiny – Kázeň) Výpis faktur označených partnerů (kromě faktur vybírá

i ODD a dobropisy).
 Odstranění nadbytečné chybové hlášky při uložení ObD v případě, kdy se v řádku editují částky

se sazbou 10%. 
 Opraveno pořízení přijatého ODD – nešlo vstoupit do částky celkem.

Mzdy
 Sestavy-Měsíc-Pojistné  – upravena sestava  Přehled o výši pojistného  podle vzoru ČSSZ –

8954210 I/2015. 
 Periodika-Měsíc-OSSZ  –  upraveny  programy  týkající  se  dokumentu  PVPOJ  (tvorba  dat,

prohlížení a konverze do XML) tak, aby respektovaly novou datovou větu PVPOJ15 platnou od
1.1.2015. 

 Změna v zákonu 592/92 Sb. O pojistném na veřejné zdravotní pojištění – v § 3 odst. 6 se říká,
že  minimálním vyměřovacím  základem je  minimální  mzda.  Ze  zákona  vypadla  povinnost
navyšování  vyměřovacího  základu  (VZ)  při  neplaceném volnu nebo při  neomluvené absenci.
Obecně  tedy  platí,  že  u  každého  zaměstnance  musí  být  splněn  odvod  pojistného  alespoň
z minimální mzdy. V případě, že nedosáhne minimálního VZ, je povinen prostřednictvím svého
zaměstnavatele doplatit 13,5% z rozdílu mezi jeho VZ a minimálním VZ. V programu CIS jste byli
dříve zvyklí, že při zadání kal.dnů absence či NV na čistých doplňcích se prováděl dopočet 13,5%
ZP (pokud se zadalo jen na hrubých doplňcích, tak se dopočet neprováděl). Nyní můžete absenci
i NV zadat na čistých doplňcích a přitom se z toho dopočet ZP nebude provádět!!! Dopočet ZP se
od 1/2015 bude provádět jen ve vztahu k minimální mzdě a to tehdy, pokud není splněn odvod
alespoň z minimální mzdy.

 Pro firmu Goldfein  – upraven export pro externí účetnictví tak, že číslo analytického účtu se
doplňuje zleva nulami na délku 3 znaků.  
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