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Obecné
 Systém - Písemnosti – změna implicitního třídění od nejnovější písemnosti po nejstarší.
 U webové služby pro stahování informací z registru plátců DPH (kontrola nespolehlivých plátců

a registrovaných účtů) došlo ke změně certifikátu. CIS na to reaguje a dodává nový certifikát pro
HTTPS komunikaci.  

 

Přímé dodávky
 Nový import faktur Horkel pro Tábor. Číslo importu je 208, kódové stránky = 0.
 Pro Milevsko se v importu obecných registrů pro nového partnera importuje i dodavatelský reg 0.

Je nutné si to upravit v importním souboru (dříve tam byla 1).
 Pro COOP Rakovník byl zprovozněn import obecných registrů pro nového dodavatele stejně, jako

se používá v Milevsku. Byl rozšířen o položky podle účtování a Obalový materiál.
 Pro  Velké  Meziříčí  se  po  importu  kompletního  číselníku  pro  PD  z  excelovského  souboru

přednastavují v kartě zboží MIS pro společná plu (111,222 atd.) příznaky Nepočítat přecenění a
nepočítat stavy.

 Pro COOP Hořovice byl upraven import Augur, aby se množství a cena přepočítávaly přepočtem
množství nastaveném v číselníku zboží.

 Nový import dodavatele Januš, soubor XML ze systému ProFact. Číslo importu je 209, kódové
stránky = 0.

 V seznamu pohybů přibyl sloupek  K, který indikuje příznak kopie dokladu (pokud je povoleno
provádět identické kopie dokladů). Lze tak již v seznamu odlišit originální doklad a jeho kopii. Na
detailu záhlaví se zobrazuje nápis Originál, nebo Kopie.

 Pro COOP Rakovník se ve všech importech nastavuje hodnota CENAMO = CENA. 
 Pro COOP Hořovice se při načítání souboru z Uzenin Beta povoluje maska *.*.


 

Mzdy
 Číselníky-Závody – opravena možnost zadání, že se ošatné počítá přes sazbu za směnu.
 Při opakovaných nástupech 1 zaměstnance – původní průměr pracovně právní nahrazen buď

„1“ nebo 0 (dle požadavku uživatelů)
 Volitelná sestava M09  Průměry pro PP – doplnění „!“ u zaměstnanců, kteří v daném čtvrtletí

neodpracují 21 dní.
 Sestava  Potvrzení  zaměstnavatele  pro  účely  posouzení  nároku  na  podporu

v nezaměstnanosti – do bodu III. byly přidány další 2 možnosti ukončení zaměstnání (§ 65 a 66
Zákoníku práce)

 Pro Jednotu Benešov – doplněn výstupní soubor el. stravenek pro fa SODEXO
 Pro COOP HB – úprava prg na tvorbu hrom. příkazů z mezd do financí, úprava výpočtu fondu

PD a přep.počtu pracovníků při výběru delšího období než 1 měsíc.
 Sestavy-Matrice- Platy,plat.třídy a plat.stupně – rozšířena o sloupek Měs.výše přípl. – zástup.
 Nová sestava Čerpání osobního volna v Sestavy – Měsíc – Čisté.
 Po  celkových  výpočtech  čistých  mezd  doplněno  upozornění  na  odvod  pojistného  z DPP  i

v případech,  kdy  příjem  vyšší  než  10000,-  Kč  vznikl  součtem  2  a  více  DPP  u  jednoho
zaměstnance. 

 Při Odesílání výplatnic emailem přidána volba dalšího omezení tisku a odesílání výplatnic.
 Číselníky-Matrice-Vzdělání – přidán nový údaj Obor vzdělání – jedná se o 30-ti znakový kód

oboru nejvyššího dosaženého vzdělání,  který  je  nutno od 1.1.2019 předávat  do statistického



šetření prováděného firmou TREXIMA. Nová položka je připravena pro ruční plnění s pomocí
webové aplikace pro podporu zařazování respondentů do číselníku oboru vzdělání. Tuto i celý
nový číselník najdete na webové adrese www.ispv.cz/cz/Pro-respondenty-setreni/Aplikace-Obor-
vzdelani.aspx. Tam na základě zadání několika povinných údajů (místo studia – zahraničí včetně
Slovenska, tuzemsko), rok ukončení studia, pak je-li před rokem 1991, stačí zadat typ školy a
obor, je-li to po r.1991 vyžaduje to podrobnější zadání – město, název školy a oboru. Poté je
vygenerován na obrazovku 30-ti znakový kód, který lze kopií přenést a pomocí stisku Ctrl+V vložit
do nové položky. U osob jen se základním vzděláním nebo bez vzdělání se údaj nechá prázdný.

 V souvislosti s novou položkou OBORVZD  – upraven i program pro tvorbu statistických dat
(ISPV) – zajištěno plnění položky OBORVZD do věty MP.

 Pro COOP Velmez – vypracována nová čtvrtletní sestava Podklady pro motivační příspěvek –
verze pro prvotní kontrolu, případné připomínky. 

 

Maloobchod
 Do listu  parametrů importů MIS přibyl údaj  ID.dod a  Zkratka.  ID dod. určuje ID dodavatele

v pokladním systému POS pro externí cenovky a prodejny, které si řídí ceny samostatně. Údaj
Zkratka může být využit při tisku cenovek (pokud cenovka zkratky používá).

 V PLU vyloučených  z KZB přibyl  údaj  Registr,  do  kterého  je  možné  zadat  číslo  interního
registru zboží. Pokud je tento údaj vyplněn, bude se při importech z POS pro odpovídající PLU
přednastavovat tento registr. Zajistí se tak jednotné nahrávání obecných PLU. Pokud vyplněn
není, probíhá vyhodnocení párování obvyklým způsobem.

 Na prohlížeči  pohybů je zajištěno,  aby se výrobky začínající  EANem 9999 (převážně Vesna)
neoznačovaly, jako chybné.

 Při importech přecenění z POS se importuje i EAN a název položky. Bude tak možné v sestavách
přecenění  zobrazit  i  ty  položky,  které  jsou  vymazány z číselníku  zboží,  nebo  mají  zakázáno
zakládání do číselníků.

 Položková přecenění jsou upravena, aby zobrazila i položky, které nejsou naimportovány v MIS. 
 Při kontrolách přecenění inventury se nekontrolují na skupinu koeficientu a sazbu DPH položky,

které nemají vyplněný dod. registr. Jelikož tyto položky nejsou určeny ani pro likvidaci faktur a ani
pro Maloobchod.

 Pro COOP Hořovice byl do listu zákazníků přidán sloupek Fakt. a Dat. registrace.
 Při importu denních závěrek z Pos se importují i  údaje Prodané poukázky a Přijaté poukázky

(pokud je jejich evidence nastavena v POS).
 Pro COOP Zábřeh se od MO obratu odečítají i prodané poukázky.
 Na sestavě opisu zákazníků přibyly údaje  Akt – příznak aktivní karty,  Člen – jestli je zákazník

členem  družstva,  Fakt –  jestli  se  jedná  o  fakturující  firmu  (škola,  školka  atd.),  či  běžného
zákazníka. Na konci sestavy přibyly ještě další součtové údaje.

 Do sestavy  Přehled zákazníků a karet byl doplněn údaje  Počet firem, který zobrazuje počet
karet, na které se může fakturovat (tedy školy, školky atd.). Nevyužité karty, které udávají počet
karet, na které zatím nebyl realizován žádný pohyb. 

 

Finance
 Faktury – upraven import fakturace z O2 po změně struktur u dodavatele: a) soubor XML (typ f), 

b) soubor CSV – došlo ke zmnožení řádků (více hodnot v řádcích faktury)
 Faktury – Pořizování/Opravy – doplněna možnost zaokrouhlení částky k úhradě na Kč nahoru.
 Aktualizován údaj Stav faktury na sestavách pohledávek.
 Banka - Souhrnné platby – u automaticky vytvářených plateb (volba 111+113), které se generují

dle seznamu partnerů v parametrech souhrnných plateb, nebude zahrnuta úhrada v případě, kdy
pro daného partnera bude k úhradě jen jedna faktura

 Obecný doklad  – Import  Unicard –  u 3. volby plnění částek do řádků (hodnota AVa),  bude
v případě hodnoty CashBack, takto označen/doplněn v text řádku položky

http://www.ispv.cz/cz/Pro-respondenty-setreni/Aplikace-Obor-vzdelani.aspx
http://www.ispv.cz/cz/Pro-respondenty-setreni/Aplikace-Obor-vzdelani.aspx

	Uživatelské novinky ve verzích CIS
	Verze CIS 5.23.00 k 21. 11. 2018
	Obecné
	Přímé dodávky
	Mzdy
	Maloobchod
	Finance

