
Uživatelské novinky ve verzích CIS
(novější verze jsou výše)

Verze CIS 4.48.02 k 5.10.2015  

Mzdy
• Opravena chyba z verze 4.48.00, kdy se při souběhu hlavního prac. poměru a dohody o 

provedení práce (bez odvodu pojištění) neodvedlo zdravotní pojištění ani z hlavního prac. 
poměru.

Přímé dodávky
• Pro Jednotu Milevsko je zajištěno, aby se v ručním pořizování automaticky doplňovala 

prodejní cena podle nákupní.

Maloobchod
• Pokud se v prohlížeči pohybů vynutí poslání pohybu na pokladny, provede se před 

vlastním přenosem ještě doplnění EANů a založení nových skladových karet z pohybu. 
Zajistí se tak, aby se zobrazily cenovky i pro nově založené položky zboží. Ta družstva, 
která mají nastaveno zakládání skladových karet až při dávkových výpočtech, tak nemohly
vytisknout cenovky, dokud nedošlo k dávkovým přepočtům. 

• Pro SD Kamenice nad Lipou je zajištěno, aby se po vyexportování číselníků nepřesouvaly 
soubory automaticky do archívu. Udělá to až komunikační program po odeslání.

Verze CIS 4.48.01 k 5.10.2015 – neve řejná

Verze CIS 4.48.00 k 30.9.2015  

Finance
• Kontrolní hlášení k DPH pro rok 2016:  První verze úlohy připravena v menu Rutiny – Závěrka –

Daňová – Kontrolní hlášení. Naplnění hlášení zatím mohou otestovat zatím pouze uživatelé, kteří
zpracovávají přiznání DPH z účetnictví. Postup: 

� Kontrolní hlášení – 2015 - Nový – zadejte měsíc, typ – (volba FIN nebo UCT zatím není
zpřístupněna) - vytvoří se prázdný formulář. 

� Do  něj  doplňte  všechny  potřebné  údaje  (FÚ,  adresa,  atd.)  a  uložte  (údaje  se  pak
přetáhnou do dalších měsíců). 

� Pomocí klapky „Načti položky“ se formulář naplní daty z účetnictví. 
� Naplněna  bude  pracovní  tabulka,  položky  jednotlivých  oddílů  je  možno  prohlížet

rozkliknutím modře označeného názvu oddílu. Položky v pracovní tabulce bude možno
editovat,  např.  pro  doplnění  údajů,  které nejsou obsaženy  v našich  datech,  opravený
řádek bude označen. 

� Použitím tlačítka „Ulož do formuláře“ se položky z pracovní tabulky přenesou do tabulky
řádků  formuláře,  kde zůstanou  uloženy pro výstup  do  EPO (bude v další  verzi)  i  pro



pozdější prohlížení položek. Pracovní tabulka obsahuje vždy jen právě načtené položky
jednoho měsíce.  Aktuální umístění položek je uvedeno v pravém horním rohu formuláře
modrým písmem.

• Na  přijatých  fakturách  rozšířen  údaj  Číslo  faktury/daňového  dokladu  dodavatele,  nyní  je
alfanumerický (příprava na kontrolní hlášení).

• Doplněny nové položky do číselníku Typy plnění (příprava na kontrolní hlášení).
• Změny v pokladních dokladech (příprava na EET): 

- na obrazovce zobrazeno DIČ partnera
- rozšířen soubor pro přenos pokladních dokladů
- možnost kontroly importovaných pokladních dokladů na shodnost IČ a DIČ na vstupní db

Mzdy
• Číselníky-Matrice  –  na  záložku  Dan ě byl  doplněn  nový  údaj  Záloha  kódu  ZP.  Tam  se

automaticky  ukládá  poslední  zadaný  nenulový  kód zdrav.  pojišťovny.   Jednorázově  jsme ho
naplnili  dle  vyplněné  zdravotní  pojišťovny.  Tento  nový údaj  má hlavní  funkci  u  DPČ  malého
rozsahu,  kde  záleží  na  výši  příjmu  (zda  je  menší  než  2.500,-  Kč  či  nikoliv),  a  dle  toho
zaměstnanec není/je účasten pojištění a na zdravotní pojišťovně při příjmu 2.500,- a vyšším musí
být přihlášen a zahrnuje se do počtu pojištěnců, při příjmu nižším než 2.500,- musí být odhlášen a
v tomto měsíci se do počtu pojištěnců nezahrnuje. Pokud bude mít zaměstnanec příjem nižší než
2.500,-,  údaj  o  zdrav.  pojišťovně  se  přesune  do  Zálohy  kódu  ZP a  zdravotní  pojišťovna  se
automaticky  obsadí  nulou=nepočítat  pojistné.  Pokud  v některém  z dalších  měsíců  příjem
přesáhne nebo je roven 2.500,-, zdravotní pojišťovna se automaticky obsadí kódem ze zálohy.
Takže  počet  pojišt ěnců  ZP je  stále  závislý  na  zadání  zdravotní  pojiš ťovny ,  ale  uživateli
odpadá samotné zadávání a rušení pojišťovny a s tím související hledání, u které pojišťovny je
zaměstnanec pojištěn. Upozorn ění:  zadání pro odhlášku či přihlášku na matrici / záložka Daně
musíte provést ručně (toto zatím zautomatizováno není!!!)

• Do celkového výpo čtu čistých mezd byla za řazena informativní sestava MZ_ZMP Zm ěna
zdr. pojišt ění oproti minulému m ěsíci –  tato sestava je jen pomocná pro kontrolu, u kterých
dohod došlo ke změně výše příjmu tak, že je nyní nutno zaměstnance buď odhlásit nebo přihlásit
na zdravotní pojištění.

• Sestavy- Kontroly  dat  –  tady  též  přibyla  sestava  MZ_ZMP  Změna  zdr.  pojišt ění  oproti
minulému m ěsíci  –  tady ji  lze  vyjet  kdykoliv  po zpracování  mezd daného měsíce, pokud už
nechceme provádět výpočet mezd za všechny zaměstnance.

• Zákonem 164/2015 Sb. se zm ěnil § 299 odst. 1 OS Ř  tak, že od 1.zá ří 2015 se mezi ostatní
příjmy, z kterých se provádí srážky ze mzdy,  doplnila dohoda o provedení práce , z které se
dosud srážky ze mzdy neprováděly.

• Periodika-M ěsíc-Předpln ění hrubých dopl ňků  –  umožnění zadávání a oprav v předvyplněné
tabulce - odprac.dnů, dnů loňské a letošní dovolené s přesností na 1 desetinné místo (dříve bylo
bez  desetinných  míst).  TIP:při  vyplnění  dnů  dovolené  v předvyplněné  tabulce  program  sám
odečte tyto dny od odpracované doby ve dnech i v hodinách.

• Číselníky-Matrice  –  na záložce Adresa  byla  v trvalé  adrese u  nového údaje  stát  zajištěna
možnost výběru státu pomocí rolovací lišty. 

• Periodika-M ěsíc-OSSZ-ONZ – obdobně jako jsme v předchozí verzi řešili problém s evidenčními
listy, kdy u cizinců s trvalým pobytem u nás, se v údaji kód státu pro trvalou adresu musí předávat
„CZ“, nyní toto zajišťujeme i pro elektronický soubor přihlášek či odhlášek.

• Úpravy programu pro import docházky do mezd –  dle požadavku SD Mor. Krumlov.
• Úpravy výpo čtů  některých druh ů mezd dle požadavku COOP Ho řovice  ze dne 18.9.2015

(část I. a část II.)

Přímé dodávky
• Pro Milevsko byla nastavena kontrola rozdílů DPH při přenosu do archívu na 10 Kč.
• Pro Milevsko je  zajištěno,  aby se při  načítání  souborů  ve  formátu  EDI  (ZUN = 200)  zajistilo

v případě,  že se na odpovídajícím umístění nachází soubor odpovídající variabilnímu symbolu,
rovnou  načetl  a  obsluha  jej  nemusela  vybírat.  Pokud  se  soubor  v odpovídajícím  umístění
nenalézá (např. již byl zpracován), tak se zobrazí standardní dialog pro výběr souboru.

• V sestavě  OS-406 Sledování marží MO  je umožněno třídit  a filtrovat údajem Marže a Marže
s DPH.



• V číselníku akčních cen přibyl  údaj  Potlač  tisk cenovek ,  který potlačí  pro registry obsažené
v akci tisk cenovek. Potlačení tisku bude v následující verzi MIS.

Maloobchod
• Byl zpřesněn a urychlen import pohybů z POS. Pokud EAN začíná číslicí 29,28,27 a má délku 13

znaků,  převádí  se na importu na délku 6 znaků.  Nebudou se tak zbytečně  zakládat  EANy pro
položky s jinou hmotností.

• Nad číselníkem promoakcí je možné provádět jejich kopie.Využije se to v případě, kdy zakládáte
promoakce pro více řetězců.

• V číselníku akčních cen přibyl údaj Potlač tisk cenovek , který potlačí pro registry obsažené v akci
tisk cenovek. Potlačení tisku bude v následující verzi MIS.

• Nad číselníkem akcí přibyla sestava Rozdílné ceny v DL, která zobrazí ceny v dod.listech rozdílné 
od akčních cen. Před vlastním tiskem sestavy je vhodné omezit filtrem (např. názvem akce). Pokud
není zvolen žádný filtr, zobrazí se sestava pouze pro aktivní akci.


