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Obecné 

 Přidána podpora pro Acrobat Reader DC. Používá se pro otevírání helpů a různých formulářů.  

Základní číselníky 

 Číselník podniků byl přejmenován na „Organizace“. Číselník závodů byl přejmenován na 
„Organizační složka“. 

Finance 

 Kontrolní hlášení k DPH pro rok 2016: První verze úlohy v menu Rutiny – Závěrka – Daňová – 
Kontrolní hlášení je doplněna o možnost naplnění daty i z modulu FIN. Je připraven tisk sestav – 
opis formuláře i položek z jednotlivých oddílů, tlačítko pro naplnění daty z výkazu DPH pro 
kontrolu součtů (Kontrola DaP) a tvorba výstupního souboru pro EPO.  

 Účtovací předpisy – Odlišnosti v plnění účetní položky. Doplněny nové varianty:  
 Var.6 ===> typ:FV  sl.plnění:VSYMB=mmppp  (mm=měsíc z DATUZP,ppp=prodejna). 
 Var.7 ===> typ:FV  sl.plnění:VSYMB=ppp  (ppp=prodejna). 
 Var.8 ===> typ:FV  sl.plnění:VSYMB=mm  (mm=měsíc z DATUZP). 
 Var.9 ===> typ:FV  sl.plnění:VSYMB=pppmm  (ppp=prodejna,mm=měsíc z DATUZP).  

 Pořizování faktur – opraveno tlačítko na otevření modulu Základní číselníky tak, že se nově 
otevře pouze číselník partnerů a po jeho zavření se vrací zpět na pořizovanou fakturu. 

 Soubor DPHEVD (Tuzemský reverse-charge, výstup pro EPO) je doplněn o údaje „sest_prijmeni“ 
a „sest_telef“ (dle tabulky přístupových práv). 

 Přehled/výpis faktur dle ZL – v nabídce ZL je za jménem doplněn datum a čas vystavení. 

 Likvidace FD z přímých dodávek – v řádcích faktury jsou za sloupcem „Celkem Kč“ doplněny 
nové sloupce základy daní „ZD-0“, „ZD-1“, „ZD-2“ a „ZD-3“. 

 U naimportovaných FV (Integrace-Importu z OZ do FIN) částka úhrady zapsána do Počáteční 
úhrady pro možnost zaúčtování. 

Přímé dodávky 

 V prohlížeči rozpořizovaných dokladů přibyly informace o součtech jednotlivých NCE podle DPH 
a v případě vyčíslených slev samostatně i jednotlivé slevy podle DPH. 

 Nad prohlížečem rozpořizovaných položek se pro Jednotu Milevsko v okně rozpouštění slev 
přednabízí registry slev podle toho, jaké DPH jsou ve faktuře obsažené. Standardně se nenabízí 
rozpuštění slevy do sazby 0% DPH. Pokud si do ní budete přát rozpustit slevu, musíte zadat 
registr slevy pro nulovou sazbu DPH. 

 Import Eis studio v Pardubicích je možné používat přes EDI. Nastavte si ZUN = 200 

 V sestavách MIS_KATV bylo odstraněno zobrazování duplicitních řádků. 

 Nový import z Polabské uzeniny Klimeš. Pro správnou činnost nastavte ZUN = 177 kódování 
z 0. Převodní můstek prodejen není potřeba. 

Mzdy 

 Periodika-Měsíc-Předplnění hrubých doplňků – zatím pouze při uplatnění měsíční mzdy se 
podle odpracovaných hodin a vyplněné měsíční výše různých příplatků (na pracovních 
poměrech) doplní automaticky hodiny pro příplatky do hrubých doplňků na záložku Příplatky I. 
Opraven výběr zaměstnanců pro předplnění, kde byla chyba, že se tam nedostávali lidé, kteří 
měli na matrici zadán libovolný druh vynětí (i když podle data návratu byl z minulosti, takže 
v aktuálním období ten dotyčný vyňat nebyl). 

 Pokud smlouva na DPČ byla uzavřena, jako že není „malého rozsahu“, pak i při výdělku nižším 
než 2.500,- Kč musí být odvod sociálního i zdravotního pojištění. 



 Opraven výstupní soubor pro penzijní fondy dle změn uzákoněných k 1.10.2015. 
Upozornění: Penzijní fond České spořitelny nově od 1.10.2015 provedl změny v přijímání 
plateb na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření. Tyto změny rozesílal všem firmám, 
které jim platby za své zaměstnance posílají. Věnujte těmto informacím zvýšenou pozornost, aby 
Vaše platby došly na správné účty!!! 

 Sestavy-Měsíc-Hrubé – Opis hrubých doplňků za zaměstnance a Rozpis součtu hrubých mezd 
byly doplněny dle požadavku COOP Hořovice. 

 Sestavy-Do data – mzdové listy osobní – ve volbě „dle příjmení“ – odstraněn tisk mzdových 
listů ze souběhů, ze kterých zaměstnanci již dříve vystoupili. 

 Sestavy-Do data – Penzijní připojištění – zajištěno, aby se do ní dostávali správně všichni 
zaměstnanci (i ti, kteří jsou nasazeni na prac. poměru různém od nuly). 

 Číselníky-Matrice- na záložku Daně přibyl nový údaj Evidenční číslo pro ZP. Tento údaj je 
automaticky plněn rodným číslem zaměstnance. Má význam pouze u cizinců – pro přihlášení na 
zdrav. pojišťovnu, někdy nastává situace, že cizincům je na OSSZ přiřazeno rodné číslo a ZP jim 
přidělí jiné tzv. evidenční číslo, pod kterým musí být přihlášeni na ZP.  

 Číselníky-Závody – na záložku Limity/volby byla rozepsána cena stravenky na část, kterou 
hradí zaměstnavatel a část, která je srážena zaměstnanci. 

 Číselníky-Pracovní poměry – na záložku Osobní přibyl nový údaj Zkušební doba – do. 

 Na sestavu zdravotního pojištění za závod (varianta bez RČ) – byl přidán sloupek Kód ZP (aby 
bylo vidět i u těch zaměstnanců, kteří v aktuálním měsíci jsou bez odvodu pojistného, u jaké 
zdrav. pojišťovny jsou pojištěni – význam hlavně u DPČ malého rozsahu). 

 Úprava výpočtů mezd pro ZKD Sušice- na prac. poměrech přidány měsíční platy III a IV, k nim 
přibyly na hrubých doplňcích odprac. hodiny III a IV + odprac. hodiny přesčas pro základ III. 

 

Maloobchod 

 V exportu číselníku klientů pro věrnostní systém Autocont se ořezává PSČ na 5 míst. 

 V importu DL z VO Dačic je zajištěno automatické převádění EANů přepravek na PLU. 

 V importech ceníků CVO a ZVO pro Novou Paku je zajištěno vynucení poslání položek na 
pokladnu i v případě, kdy se změní jen název EAN kódu, ale ostatní zůstává beze změny. 

 V rámci synchronizací mezi databázemi COOP Hořovice a RDS se nyní synchronizuje i číselník 
akcí. Synchronizace se skládá z těchto kroků: 
 Akce z VO – importují se samostatnými soubory, jako doposud 

 Akce z PD – synchronizuje se číselník akcí přímo z PD a po synchronizaci se provede 
automatické generování do modulu MIS (tedy stejná akce, jako u hlavní databáze) 
Akce z MIS – Pokud se v číselníku nacházejí akce, které byly založeny přímo v MIS a tudíž 
nemají vazbu do číselníku akcí PD a nejedná se o dodavatele Velkoobchodů, jsou také 
sesynchronizovány. 

Pokud se v probíhajících akcích provádějí nějaké úpravy, je výhodnější provést změnu v centrální 
databázi a následně ji sesynchronizovat. 

Upozornění !!! Jelikož staré akce v RDS neobsahují identifikaci na původní akci v databázi 
centrály, může se stát, že v případě úprav v těchto starých akcích, dojde po synchronizaci 
k jejich zdvojení. V takovém případě odmazávejte akci, která nemá vyplněn údaj Č.akce !!! 
 
 

Členská evidence 

 V sestavě CE_03KL Prezenční listina podle členských výborů a středisek byl upraven údaj Podíly 
na HV na aktuální, pouze dosud nevyplacené podíly. 

 V sestavě CE_39TA byla provedena drobná úprava uživatelského textu. 

 


