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(novější verze jsou výše)

Verze CIS 4.60.01 k 30.06.2016 

Mzdy
 Srážky – navrácena funkčnost při zadávání nové srážky.

Verze CIS 4.60.00 k 24.06.2016 

Mzdy
 Srážky  exekuční  a  insolvenční  –  došlo  ke  změně  ve  způsobu  určování  pořadí  při

zpracování  exek.  srážek,  a  to  místo  v pořadí  dle  pořadového čísla  srážky  se nyní  budou
zpracovávat dle data doručení. Předpokladem pro správnou funkci je vyplnění údaje Datum
doručení  u  všech  srážek  s typem 2,3,4.  Abyste  zjistili,  kde  datum není  vyplněné,  vytvořte  si
sestavu v menu Sestavy-Matrice  Obsazené srážky. Vyfiltrujte typ srážky menší než 5 a potom
uvidíte v posledním sloupci Datum doručení. Můžete si pak vyfiltrovat ještě s další podmínkou, a
to  že Datum doručení není zadáno. Tato změna Vám usnadní  práci  při  zadávání  zákonných
srážek, nebude se muset hlídat ani měnit  pořadové číslo těchto srážek, což je v budoucnosti
podmínkou  pro  správnost  sestavy  MZ_HISS   Historie  vybrané  srážky,  kterou  lze  vytisknout
stiskem F9, pokud stojíte v matrici na vybrané srážce s dluhem. Stále platí, že při shodném datu
doručení 2 a více pohledávek budou tyto uspokojovány poměrně vzhledem k výši dluhu. Dále
také platí to, že zprostředkované úhrady se zpracovávají dle pořadového čísla srážky (u nich se
datum  doručení  nevyplňuje)  a  že  srážka  pro  doplatek  na  účet  s nulovou  výší  musí  mít
nejvyšší pořadové číslo, aby se zpracovávala jako poslední!!! 

 Sestavy-Měsíc-Rozbory-Podklady  pro  rozbory  –  sestava MZ_ROZBZ  Podklady  pro
statistické a mzdové rozbory dle zaměstnanců – bylo umožněno třídění dle výše hrubé mzdy.

 Po poslední opravě výpočtu kal. a prac.dní trvání nemocí byla opravena ještě následující věc –
pokud nastane nová nemoc do měsíce po předchozí nemoci, kumulovala se při zadání do nem.
dávek k té předchozí. Pokud jste v poslední době měli nějaký takový případ, zkontrolujte na prac.
poměrech Mzdy1 údaje Kumul. Kalendářní a pracovní dny nemoci. 

 Pro  ZKD  Sušice  – úpravy  ohledně  sledování  periodických  školení  zaměstnanců  –  číselník
školení rozšířen o pořadové číslo, periodu opakování v měsících a útvar, který školení organizuje.
V matrici na záložce Kurzy změněn rok ukončení na datum ukončení kurzu/školení a pokud je
vyplněna u kurzů perioda opakování, tak se při zadání data absolvování dopočte datum platnosti
kurzu automaticky. Vytvořeny nové sestavy pro sledování školení speciálně na zakázku pro ZKD
Sušici, pro ostatní na sestavě změněn rok ukončení na datum ukončení/absolvování kurzu.

 Pro Jednotu Volyně – programové úpravy výpočtů příplatků za so,ne, náhrad za inventury dle
požadavku a úprava Mzdového výměru.

 Volitelná sestava PC-67 dle stat. činností – přidán součet neodprac. hodin pro nemoc (včetně
DPN), OČR a PPM

 Oprava volit. Sestavy Vol_PC13 (odstranění chyby při tisku)
 Příloha k žádosti  o … - z důvodu chyb na straně OSSZ –  vracíme formát sestavy i  XML

souboru na NEMPRI15 minimálně na období 6-7/2016.
 Z důvodu velkého zpomalení a občasného pádu měsíční uzávěrky spojeného s nahlížením do

insolvenčního rejstříku jsme se rozhodli toto nahlížení v rámci uzávěrky nedělat a máte jako
dříve možnost si tuto úlohu kdykoliv pustit samostatně z menu Periodika-insolvence.

 Sestava Zápočtový list (vyjíždí při stisku tlačítka F9, pokud stojíte na okně Pracovní poměry a
máte zadán datum výstupu) –  tabulka zákonných srážek byla rozšířena a upravena – pořadí
srážky odpovídá pořadí zpracování, čili dle data doručení od nejstaršího data k nejnovějšímu, do
názvu  druhu  předřazena  zkratka  NP(nepředn.pohledávka),PP(přednostní  pohledávka)  nebo
Výž(výživné).  Ve  sloupci  „Ve  prospěch“  je  za  číslem  účtu  ještě  text  přenesený  ze  srážky
z položky Jméno (pod textem Příjemce exekuční srážky, adresa pro výživné).
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