
Uživatelské novinky ve verzích CIS 
(novější verze jsou výše) 

 

Verze CIS 5.19.00 k 11.6.2018 
Základní číselníky 
 Partneři – doplněny 2 nové údaje:  

o datum ukončení smlouvy – pro potřeby GDPR u partnerů / nepodnikajících osob 
o povolit zasílání faktur e-mailem – testuje se při hromadném zasílání faktur ve FIN (zároveň 

se pak testuje vyplnění mailové adresy v údaji e-mail) 

 Bankovní účty státní správy – v nové úloze ve FIN možno zjistit nepoužívané  
 

 

Mzdy  

 Periodika-Měsíc-Spořitelna- pokud oddeponujete srážku do ČS, pak tato oddeponovaná částka 
musí být zahrnuta jak do příkazu k úhradě do financí (to bylo již i dříve), tak do výstupního 
souboru pro Českou spořitelnu (to se nyní dodělávalo), pokud používáte sběrný účet u ČS. 

 V současné době ČS obesílá klienty, kteří u ní mají založen sběrný účet, že tento účet může 
být převeden na nový typ účtu, přičemž pův.číslo účtu ani poplatky se Vám nezmění. Pokud na 
tento nový typ nepřejdete, můžete spoření do ČS posílat po položkách přímo z Vašeho účtu. 
Pokud přejdete, zásadní změnou bude nahrávání příkazů do ČS – dříve jste nosili soubor na 
USB do ČS a pracovníci ČS data nahráli, po novu budete mít k účtu zdarma internetové 
bankovnictví BUSINESS 24 a přes něj si příkazy budete nahrávat do systému ČS sami, ovšem 
pouze v jednom z povolených formátů – ABO,CSV,CFD nebo XML.  

 Upozornění pro uživatele PVS komunikátoru – dne 12.6.2018 končí platnost šifrovacího 
certifikátu DIS.CSSZ.2018 . Je třeba si nainstalovat Nový šifrovací certifikát DIS.CSSZ.2019. 

 Na stránce http://www.cssz.cz/cz/e-podani/ke-stazeni/  byl zveřejněn ke stažení  nový šifrovací 
certifikát DIS.CSSZ.2019 platný od 2.5.2018 do 2.5.2019. Po jeho nainstalování si v kom. PVS 
najeďte na Nastavení certifikátů a pro ČSSZ vyberte nový DIS.CSSZ.2019, on se po uložení 
natáhne ke všem odesílaným dokumentům na správu ČSSZ.  

 Byla provedena drobná vylepšení do PDF výplatnic zasílaných emailem. 

 Pro COOP HB – provedena změna výše  základní odměny DPP s platností od 1.5.2018 (dle 
jejich požadavku). 

http://www.cssz.cz/cz/e-podani/ke-stazeni/

