
Uživatelské novinky ve verzích CIS
(novější verze jsou výše)

Verze CIS 5.00.00 k 22.12.2016 

Obecné
 Elektronická  evidence  tržeb:  V programech  CIS  i  MIS  jsme  připravili  možnost  zasílání  a

přijímání zpráv EET. Pro zahájení této funkce je nutno nainstalovat placený modul, který se stará
o  samotnou  komunikaci.  Modul  bude  uvolněn  během  ledna  2017  formou  samostatného
instalačního  balíčku.  Spolu  s tím  bude  ještě  nutné  nainstalovat  novou  verzi  CIS,  která  bude
uvolněna  ve  stejném  termínu.  Jakmile  budete  připraveni  ověřovat  funkčnost  EET  v našich
programech, na dalším postupu se domluvíte s kolegou M. Medunou, tel. 774 814 381. 

 Kontrola partnerů na registr  plátců DPH:  Protože FS k datu  22.12.2016 změnila  certifikát
webové služby pro zjišťování nespolehlivých plátců DPH, je nutné, abyste nakopírovali  soubor
C:\CIS\CRT\mfcr.cer do stejného umístění na server,  kde běží  SQL database CIS (netýká se
uživatelů,  kteří  instalují  CIS  z oficiálního  instalátoru  přímo  na  serveru).  Pokud  tento  soubor
nebude na serveru, nebude kontrola na registr  plátců DPH (nespolehliví plátci, zveřejněné účty)
fungovat !!!

Základní číselníky, Údržba
Elektronická evidence tržeb v CIS:
 ZČ - zavedení ID provozovny v číselníku jednotek.
 Údržba – Data – Úspěšně odeslané EET – možnost prohlížení potvrzených zpráv EET.

Finance 

Elektronická evidence tržeb v CIS:
 Zavedení ID provozovny, ID pokladního místa a režimu EET k pokladně ve FIN. Vyplněním těchto

údajů je umožněna EET na dané pokladně ve FIN (za předpokladu nastavení funkčnosti EET u
uživatele). 

 Příjmové  pokladní  doklady  -  možnost  zaslání  zprávy  EET  v testovacím  běžném  režimu  (za
předpokladu funkčního připojení). 

 Doplnění seznamu pokladních dokladů – údaj EET (Ano - zpráva byla zaslána a potvrzena / Ne),
ET (Typ dokladu vzhledem k EET)

 Zavedení nových typů příjmového pokladního dokladu (údaj  ET):
o 0  - EET (implicitní, vždy bude zaslána žádost na portál EET)
o 1 – není povinnost EET  (musí zvolit uživatel)
o 2 – EET konečný (dokončení předběžného)
o 3 – EET předběžný (odeslána žádost, ale nemění zůstatek pokladny)
o 4 – EET úhrada neznámé faktury (je možno zadat rozpis DPH)

 Na opravě příjmového PD doplněna tlačítka: 
o EET-žádost o FIK (u dokladů, které dosud neodešly do EET)
o EET – rozpis DPH (u úhrad faktur nebo typu 4)

 Připraven tisk příjmového PD s povinnými údaji pro EET (zatím pouze varianta A5).
Související úpravy v pokladně:
 Rozděleno a upraveno kopírování a stornování pokladních dokladů.
 Stornováním příjmového dokladu, který byl  odeslán do EET, se vytvoří  stornodoklad,  který je

okamžitě odeslán do EET.
 Nelze smazat (F8) příjmové pokladní doklady, které byly odeslány do EET (mají FIK) nebo se

odeslání nezdařilo (mají PKP).
 Omezena možnost oprav pokladních dokladů, které byly poslány do EET.
 Opravena chyba výpočtu zůstatku při kopírování pokladních dokladů.
Kontrolní hlášení: 
 Umožněna editace údajů DIČ a EČDD v oddílech A5 a B3.



 Opis  řádků  –  doplněny  požadované údaje  KFA-celkem a  ZNKH,  stejně  upraveny  opisy  pod
klapkou Tiskárna.

 V menu Rutiny nová obrázková ikonka pro rychlé spuštění KH.
Další:
 Zavedení  limitní  hodnoty k položkám v režimu přenesení  daňové povinnosti  do číselníku typů

plnění.
 Nový import EDI faktur v menu Faktury – Import, změna pořadí v menu Faktury – Import.
 Úprava importu GPM (POTOP) – možnost doplnění přečíslí u variabilního symbolu.
 Úprava  importu  bankovních  výpisů  z MONETA  Bank  –  nahrání  výpisů  a  výpočet  KS  při

nedodržení pořadí výpisů.
 EČDD na přijaté faktuře – zakázání znaku „“ – chyba v EPO.
 Oprava sestavy Kontrola DIČ při importu DD z WinDomů.

Prohlížení účetních položek: 
V menu Export – Prohlížení účetních položek nebo poslední ikonka vpravo: 

- umožňuje prohlížet, třídit, filtrovat či opsat účetní položky, zaúčtované ve FIN
- podle práv uživatele je umožněn pohled na prvotní doklad (tlačítko)
- detail zobrazí celý účetní doklad
- jsou zobrazeny součty hodnot z vyfiltrovaných položek
- pomocí tlačítka Stav SUAU zobrazí účetní stav označeného účtu
- přepínač Zoom zajistí aktualizaci stavu SUAU při prohlížení seznamu

Velkoobchod
 Úprava zápisu faktury do ZL ve FIN. 

Maloobchod
 Na detailu skladové karty je v případě, že se jedná o akční cenu, vedle údajů o datu platnosti

akce i její zkratka. Zkratka se použije z názvu akce a to tak, že pokud je v názvu akce na prvních
6 pozicích podtržítko, použije se text před podtržítkem do zkratky akce.

 Pro COOP Velké Meziříčí se v případě akční cenovky tiskne zkratka akce (pokud je vyplněna),
případně příznak akce (pokud není zkratka známa).

 Nad Číselníkem variant je možné zobrazit sestavu  Zboží prodané ve variantě, která zobrazí
zboží prodané ve variantě po prodejnách.

 Pro COOP Zábřeh na Moravě byly povoleny složenky i na všech zbývajících prodejnách.
 Pro COOP Hořovice se složenky do Financí integrují po jednotlivých dnech.
 V importu  akcí  z VO je  ošetřen  stav  smazání  akce.  Pokud  je  v souboru  z VO tento  příznak

nastaven,  tak  se  po  importu  nastaví  příznak  smazání  akce.  Dále  je  zajištěno,  že  pokud  je
v importní dávce pouze jediný soubor akce, a ten má příznak smazání akce, dojde po importu
k uzavření okna a přesunu souboru do archívu. Dříve zůstalo okno otevřené.

 Je připravena rutina pro integraci  zpětných  DL do účetnictví.  Případné nastavení  konzultujte
s ing. Kratochvílovou.

Evidence majetku
 Upravena možnost změny doby odpisování u rovnoměrného účetního odpisování



Mzdy
 Sestavy-Do data – sestava  MZ_DPČ   Odměny po měsících a odprac. hodiny na DPČ –

přidán nový sloupek „Kód ZP“ – kód zdravotní pojišťovny.

 Sestavy-Měsíc-Čisté- sestava Zálohové a srážkové daně – varianta celkem za závod – do řádku
přidán tisk výplatního místa.

 Sestava chybových hlášení po výpočtech a sestava upozornění na doplatky do minimální mzdy -
umožněno třídění dle příjmení zaměstnance.

 Sestavy-Měsíc(Rok)-Pojistné-  Výkaz  náhrad  DPN  (i  nem.  dávek)  –  umožněno  třídění  dle
příjmení  zaměstnance.  Do  sestavy  Výkaz  náhrad  DPN –  přidán  nový  sloupek  Průměr  před
redukcí, z něhož se provádí úprava na tzv. redukovaný hodinový průměr.

 Při ukládání nové věty na základní matrici  – dochází k výpočtu a uložení nároku na starobní
důchod dle zadaných údajů – rodné číslo (z toho odvozené pohlaví – muž/žena), u žen počet
vychovaných dětí. Nyní nově dochází k přepočtu též při změnách údajů, z nichž výpočet nároku
vychází.

 Číselníky-Matrice  zaměstnance –  do  listu  a  na  záložku  Osobní  byl  přidán  údaj  Kmenové
středisko. Jelikož člověk jako fyzická osoba může mít pouze jedno kmen. středisko ( dále KS),
posunuli jsme zadání KS z prac. poměrů na matrici. V rámci nové verze jsme údaj KS na matrici
naplnili z PP, na němž nevystoupil (proveďte si kontrolu správného KS). Nyní už nepůjde měnit
na prac.  poměrech, ale  na matrici.  Pokud ho změníte  na matrici,  projeví  se změna i  v prac.
poměrech. Při zadávání nového zaměstnance na matrici se po zadání KS toto též přenese do
prac. poměru. Kmen. střediskem lze na matrici filtrovat i třídit.

 Příloha k žádosti o … - automaticky se doplňuje aktuální datum.

 Periodika-Rok-Roční daň – zde je též na listu i v detailu kmen. Středisko a lze jím fitrovat a
třídit. 

 Pro COOP Velké Meziříčí – změněna záložka Odpracovaná doba I. na hrubých doplňcích dle
jejich požadavku. Dále provedeny změny při výpočtu osobního příplatku, fondu prac. doby a též
provedeny  úpravy  tisku  výplatního  lístku  (  tisk  prac.  dnů  nemoci,  svátků  a  dalších  náhrad).
Vypracována nová sestava do hrubých d. Produktivita (hrubá a čistá) dle provozoven. 

Upozornění před zprac. prosincových mezd v lednu 2017: 
 V menu  Finance-Pásmování  dokladů je  třeba  po  1.lednu  2017  vygenerovat  pásma

dokladů (zasílací listy, příkazy k úhradě) pro rok 2017. Pokud nemáte zakoupen modul Fi-
nance,  ale jen Mzdy,  pak toto musí udělat mzdová účetní v modulu Mzdy, jinak se to
spouští přímo v modulu Finance. Doporučuje se použít tlačítko „Generuj“ a poté zatrhnout
volbu - kopírovat pásma letošního roku. Tuto akci je třeba provést nejpozději před první
tvorbou hromadných příkazů z mezd do financí  či před integrací do účetnictví v kalen-
dářním roce 2017.

Účetnictví
 Obecně

Okna sestav zabírají na obrazovce pouze nezbytnou šířku. Při širokém monitoru je potom lepší
možnost  organizování  obsahu  obrazovky  –  zvláště  významné  je  to  u  nové  úlohy  Vybrané
sestavy, kde zůstává vedle okna sestavy viditelné i okno pro výběr sestav.

 Úprava úlohy Rutiny – Zpracování – Automatické operace – Generování dokladů
Přidána nová funkce Zápis do účet. knih.
Současný postup tj. úloha Rutiny – Zpracování – Zápis do účetních knih … zůstává v platnosti.

 Série tiskových sestav 
Pro tisk ustálených skupin tiskových sestav – např. po měsíční závěrce a podobně je možné
připravit dávkové soubory.
Po spuštění takového dávkového souboru ve Windows probíhá příprava sestavy stejně jako po
spuštění v menu CIS (zadání parametrů, zobrazení sestavy, filtry, třídění, ukládání, tisky).
Po ukončení sestavy následuje ihned další v pořadí podle obsahu spuštěného souboru CMD.
Bližší viz soubor C:\CIS\DOC\MET_POKY\Verze 5\Série tiskových sestav.pdf.



 Ukládání sestav – PDF 
V souboru  C:\CIS\DOC\MET_POKY\Verze  5\Ukládání  sestav  -  PDF.pdf  jsou  doporučení
k nastavení parametrů programu PDF Creator a postupu při ukládání sestav do souborů.

 Úloha Vybrané sestavy – nová úloha
Nově připravený způsob volání sestav - viz hlavní menu účetnictví volba ‚Vybrané sestavy‘
- Plně nahrazuje volání sestav s využitím úloh v menu 

Sestavy - Prohlížení, tisk‘, které zůstává i nadále funkční
- Doplňuje možnost volání všech sestav z jednoho okna 
- Umožňuje nastavit seznam sestav a jeho uspořádání podle potřeb každého uživatele. 
- Pro přehlednost se zobrazují také názvy skupin sestav (tučné písmo)
- V okně pro výběr sestav je možné nastavit

o Které sestavy se mají v okně nabízet
o Pořadí řádků v nabídce (standardní nastavení pořadí je podle klíče úlohy). 

Bližší viz soubor C:\CIS\DOC\MET_POKY\Verze 5\Úloha Vybrané sestavy.pdf.

 Úloha Obraty a zůstatky účtů – upravené úlohy
Úlohy zobrazují obraty a zůstatky účtů za měsíc a rok podle prodejen / za podnik.
Kromě standardních funkcí (třídění, filtrování, tisk) jsou k dispozici také položkové výpisy
 S mezisoučty za provozovnu (alternativně)
 S mezisoučty za měsíce (alternativně).
Tyto výpisy obsahují také počáteční a konečné zůstatky účtů.

U všech těchto výpisů je možné kromě běžného filtru také ještě omezit výběr označením řádků ve
sloupci „V“ (výběr).
Bližší viz soubor C:\CIS\DOC\MET_POKY\Verze 5\Úloha Obraty a zůstatky účtů.pdf.

 Úlohy Prohlížení účetních položek – upravené úlohy
V úlohách 

Sestavy – Prohlížení, tisk – Položky SÚ/AÚ – Prohlížení položek – poslední měsíc,
Sestavy – Prohlížení, tisk – Položky SÚ/AÚ – Prohlížení položek – ostatní měsíce,
a také v menu stejné úlohy z volby Vybrané sestavy se zobrazují vybrané účetní položky.

Bez  ohledu  na  takto  vybrané  položky  je  možné  zobrazit  všechny  účetní  položky  k danému
prvotnímu dokladu.
Je tedy možné např. vybrat jeden účet a v novém okně postupně prohlížet ostatní položky na
příslušných prvotních dokladech.
Bližší viz soubor C:\CIS\DOC\MET_POKY\Verze 5\Úloha Prohlížení účetních položek.pdf.

Výkaznictví 
 Výkaz Cash flow 2016

Pro  rok  2016  jsou  předpřipravena  matriční  data  textových  údajů  a  matriční  data  výkazu
hodnotových vazeb s vazbami k jednotlivým účtům podle ČÚS č. 023.
Bližší viz soubor C:\CIS\DOC\MET_POKY\Verze 5\Výkaz Cash flow 2016.pdf.

 Úloha Příprava hodnotových vazeb – nová úloha
Úloha umožňuje  připravovat  nebo upravovat  matriční  data  hodnotových  vazeb  pro  sestavení
účetních výkazů z hodnot v hlavní knize.
Typicky jde o výkazy Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát, Cash flow, případně jiné obdobné vlastní
výkazy.
Vstupními data pro úlohu jsou
- Účtový rozvrh – položky syntetických i analytických účtů, platné ke zvolenému období
- Hlavní kniha závodová za zvolené období
- Matriční data hodnotových vazeb – úloha Matrice – Hodnotové vazby
- Matriční data textů výkazů – úloha Matrice – Textové údaje
- Matriční data kódů hodnot – úloha Matrice – Hodnoty.
Výstupními daty jsou matriční data hodnotových vazeb – úloha Matrice – Hodnotové vazby
Bližší viz soubor C:\CIS\DOC\MET_POKY\Verze 5\Úloha Příprava hodnotových vazeb.pdf.



 Úloha Matrice – Aktualizace
Úloha plní formulář výkazu z matričních dat textových údajů. Provede se vždy v rámci operací při
zakládání nového výkazu. 
Původní úloha v menu se použije po úpravě matričních dat textových údajů.

 Úloha Matrice – Hodnoty
Pro sestavení výkazů z hlavní knihy je možné používat nové hodnoty:
- kladný obrat MD-DAL do data (zvýšení zůstatku účtu v porovnání s počátkem roku)
- záporný obrat MD-DAL do data (snížení zůstatku účtu v porovnání s počátkem roku)

__________________________________________________________________________

 Verze CIS 4.65.02 k 15.11.2016 

Přímé dodávky
 Nový import PAMA Hobby struktura pro Jednotu Pardubice. Číslo importu je 33, kódové stránky

= 0.
 Nový import Laryba. Číslo importu je 200, kódové stránky = 0.

Maloobchod
 Nad skladovou kartou je možné zobrazit sestavu zásoby konkrétního registru na prodejnách. Pro

zobrazení se postavte na registry, jejichž zásobu si přejete zobrazit, a v nabídce sestav zvolte
volbu Zboží na prodejnách.

 Pro COOP Hořovice je upraven výpočet fakturantů tak, že se pro ně nenapočítávají stavy ani
čerpání.

 Při importu Zpětných DL je zajištěno, aby se založily skladové karty i pro prodejnu, na kterou se
převádí.

Základní číselníky 

 Opraveno padání číselníku jednotek na některých počítačích.

Finance 

 Kontrolní hlášení: Opis řádků – doplněny požadované údaje KFA-celkem a ZNKH.
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