
Uživatelské novinky ve verzích CIS
(novější verze jsou výše)

!!! Verze CIS 6.00.00 a vyšší vyžaduje instalaci nového podpůrného prostředí PBDK2019.MSI. 
Instalátor i popis nalezenete na našich stránkách pro stažení verzí. !!!

Verze CIS 6.00.01 k 6. 4. 2020

Finance 
 Faktury vystavené – opraveno mailové odesílání vystavených PDF faktur s přílohou (s vazbou na 

Písemnosti) – příloha neodcházela
 ObD – kopie a storno dokladu – rozšířeno o možnost zkopírování dokladu s vynulováním částek

Verze CIS 6.00.00 k 30. 3. 2020
Pozor! Předpokládá se, že před nasazením verze jsou připraveny výkazy Rozvaha a Výkaz zisků a
ztrát pro rok 2020. Pokud by nebyly, nebude možné používat nové výkazy ve zkráceném rozsahu. 

Sestavy
 Některé grafické karty mohou při pro ně nevhodném nastavení rozlišení na používaném monitoru

zobrazovat  ikony  v jiném  barevném  schématu  (většinou  s vyšším  poměrem  černé  barvy).  Toto
zobrazení můžete nastavit na správné hodnoty tím, že ve Windows spustíte obrazovku „Nastavení“
(ikona  ozubeného kola)  v něm vyberete  „Systém“  a  „Obrazovka“  a  na ní  zadáte „Velikost  textu“
100 %.  Rozlišení  obrazovky  pak  můžete  upravit  podle  svých  potřeb  na  dalším řádku  „Rozlišení
obrazovky“.

Základní číselníky
 Na  obrazovku  Partneři  byla  doplněna  sestava  „ZC_OPH  –  Historie  partnerů“,  ve  které  jsou

vypisována i stará historická data.
 Organizační složka: byla doplněna možnost zavedení loga firmy. Výběr se provádí dvojklikem na

objekt  LOGO  na  konci  detailu.  Doporučený  rozměr  je  600x600.  Tisk  loga  na  sestavách  bude
postupně doplňován dle požadavků.

 Byl upraven opis účetního rozvrhu – přizpůsoben k založení do pořadače.

Členská evidence 
 Na obrazovku Matrice / Podíly Hořovice byla přidána kontrola na jednoznačnosti údaje Vstup.
 Do sestavy CE_01ZA v menu Opisy 1 byl přidán údaj Účet.
 V sestavě CE_02TA byl údaji míst "Další členský vklad" nahrazen údajem "Vrácený vklad" ze záložky

Finanční.
 Byl upraven výběr a rušení vazeb členů na Písemnosti. Na obrazovku byla přidána ikona pro přímé 

zařazení nové Písemnosti, aby nebylo nutné přecházet přes menu Systém.



Písemnosti
 Na obrazovku Písemnosti volané z menu Systém byly doplněny údaje o tom, kdo a kdy data vytvořil 

nebo změnil.

Finance 
 Faktury – Pořízení – upraveno připojení záloh s 10 %-ní sazbou (chybně se odečítaly zálohy 10 %

v zaúčtování). Připojení na opravě faktury bylo v pořádku.
 Faktura vystavená zahraniční – oprava nastavení typu plnění při pořízení.
 Hromadné změny – Kopie FV – možno zadat datum UZP, text do knihy faktur.
 FD – datum potvrzení dobropisu – lze smazat
 Pokladna – Opravy / Zaúčtování – možno otevřít více měsíců. Doklady měsíců s pokladní uzávěrkou

jsou označeny žlutě. 
 Doporučení  –  provádějte  si  pokladní  uzávěrky,  buď  hned  s otevřením  nového  měsíce,  kdy  to

program nabízí,  anebo dodatečně,  např.  po  exportu  do  UCT,  a  to  v menu  Rutiny  –  Závěrka  –
Pokladní.  V případě  potřeby  lze  pokladní  závěrku  zrušit  v menu  Rutiny  –  Závěrka  –  Zrušení  –
Pokladní.

 Úprava seznamu pokladníků v Seznamu pokladen
 V menu  Pokladna  –  Položky nově  k  dispozici  seznam  položek  (řádků)  pro  lepší  vyhledávání

v pokladních dokladech
 Banka – Výpisy – Pořízení – úprava pro chybu u některých uživatelů, kdy se nenabídl soubor
 Příkazy k úhradě – Pořízení (ruční) – nově se s vybraným bankovním účtem (ZČ – Bankovní účty

státní správy) do řádku příkazu dotáhne i účtovací předpis, pokud je v číselníku doplněn. Doposud
fungovalo jen na výpisu, přes klapku Doplň – Z příkazů

 ObD –  import karet  ze souboru ČSOB (XML) – připraven na základě požadavku a poskytnutí
ostrých  souborů  z družstev  (v  textovém  souboru  nově  není  uvedno  předčíslí  karty,  přestože  je
v popisu struktury uvedeno) – upraveno plnění tabulky transakcí,  výběr součtovaných hodnot dle
volby uživatele, přiřazení prodejny:

o bez převodníku – prodejna se vezme z konce textového pole s názvem prodejny
o se zaškrtnutým převodníkem – prodejna se hledá dle čísla terminálu v převodníku

 ObD – Import ICP – úprava informativních hlášek.
 Zaúčtuj – v účetním dokladu je možno setřídit účetní položky dle kteréhokoliv údaje pomocí tlačítka

F12(123). Setřídění je platné jen pro aktuální otevření dokladu.
 V účetním dokladu je možno pomocí tlačítka  Stav SUAU zobrazit předběžný stav účtu z řádku, na

kterém stojí kurzor. Zobrazí se stav aktuálního měsíce dle UCT, ve kterém jsou započítány i účetní
doklady z FIN, dosud nepředané do UCT. Přepínání pomocí tlačítka Zoom Ano/Ne.

 Prohlížení účetních položek – v menu Export nebo poslední ikonka vpravo na liště:
o Tlačítko Stav SUAU (Zoom) zobrazuje předběžný stav účtu stejným způsobem jako v účetním

dokladu
o Nově jsou v seznamu informace o ZL a text účetní položky
o Pomocí tlačítka  Oprava textu UCP je možno opravit text z vybraného řádku účetní položky

nebo u všech účetních položek dokladu (prvotního)
 Rutiny – Kontrolní sestavy – úprava výstupu nepoužitých partnerů
 Přiznání k DPH 

o nově zaveden údaj Datum vytvoření EPO (= vystoupení souboru pro EPO)
o přiznání generované z UCT: při ukládání výkazu DPH (Výkaznictví) se hledá v rámci měsíce

formulář DPH s nejvyšším pořadovým číslem, řádný nebo opravný. Program se dotáže, zda
jej může přepsat nebo ne.

o dodatečné přiznání k DPH se vytvoří ve FIN jako rozdíl mezi řádným a posledním opravným
přiznáním

 Písemnosti – úprava okna pro připojení písemností k dokladům



Údržba
 Rušení nepoužitých partnerů – upraveny kontroly položek.

Přímé dodávky
 Nad přehledem přijatých faktur podle Zasílacího listu je možné pomocí tlačítko Hrom.změna provést

hromadný  import  označených  faktur  v rámci  ZL.  V současnosti  lze  automaticky  importovat  EDI
faktury zasílané COOP Centrem (tedy se ZUN = 200). Tato dávka je připravena pro Volyni (je možné
ji spustit i pro Milevsko). Ostatní družstva v případě zájmu musí kontaktovat autory projektu (změní
se tím chování importů PB).

 Nový import Battery-Center soubor TXT. Pro správnou činnost nastavte ZUN = 200, kódová 
stránka zdroje = 0, Kódová stránka cíle = 0. Převodní můstek prodejen není potřeba.

 V prohlížeči pevných cen přibyl v seznamu záhlaví i položek údaj Dat. změny. Dále je zajištěno, aby 
v případě, že se provede změna v položkách, se zaktualizoval i Dat. změny v záhlaví pevné ceny.

Maloobchod
 Bylo  opraveno  přejmenovávání  souború  po  úspěšnem importu  prodejek  (nepřenášel  se  začátek

názvu souboru rep s číslem prodejny)
 Pro SD Kamenici byly upraveny sestavy porovnání tržeb.
 V rámci importu denních závěrek se importují  i  měsíční  závěrky.  Export  měsíčních závěrek bude

postupně spouštěn na prodejnách POS v období duben/květen.

Evidence majetku 
 Oprava chybové hlášky na sestavě EM-031.
 Byl upraven výběr a rušení vazeb majetku na Písemnosti. Na obrazovku byla přidána ikona pro přímé

zařazení nové Písemnosti, aby nebylo nutné přecházet přes menu Systém.

Mzdy

Účetnictví 
 Pro úlohu Vybrané sestavy  je možné nastavit jiný způsob spouštění tisku sestav, který zahrnuje

nejčatěji používané sestavy. 
Nabídka  takového řešení  se  nabízí  v upoutávce  po  zvolení  úlohy  Sestavy, kde  je  možné tento
způsob zvolit.

 Nově  řešená  úloha  Sestavy  –  Prohlížení,  tisk  –  Položky  SÚ/AÚ –  Zaúčtované  –  všechny
měsíce. Jsou umožněny běžné operace se sestavou položek – filtrování atd.

 Ke generování souborů PDF již není užíván PDFCreator, ale interní procedura
 Je doplněna nová knihovna …\DOC\MET_POKY\Verze 6 s těmito dokumenty 

 Výkazy2020
 Roční závěrka
 PostupPřiDoúčtováníVeStarémRoce
 Odesílání sestav emailem – verze6

(některé byly odeslány také již dříve emailem)



Výkaznictví  
Pozor! Předpokládá se, že před nasazením verze jsou připraveny výkazy Rozvaha a Výkaz
zisků a ztrát pro rok 2020.

 Ve výkazu  Rozvaha 2020  je změněno interní číslování řádek. Je vypuštěn řádek 97 (který byl již
dříve zrušen) a ostatní řádky s vyšším číslem přečíslovány

 Doplněny  výkazy ve zkráceném rozsahu 1008 Rozvaha,  1009 Výkaz zisků  a  ztrát.  Postup  při
zavedení viz dokument  …\DOC\MET_POKY\Verze 6\Vykazy2020 - zkrácený rozsah.doc 

Verze CIS 5.37.02 k 9. 4. 2020

Mzdy
 Pro  ZKD  Sušice –  opraven  program  Předplnění  hrubých  doplňků,  aby  umožňoval  doplnit

zaměstnancům  odpracované  dny  (dle  aktuálního  měsíce  s ohledem  na  svátky)  a  odpracované
hodiny  (s  ohledem  na  indiv.  úvazky),  a  s respektováním  dnů  a  hodin  nemocí  ze  stažených  e-
neschopenek. Pokud již jsou někde dny a hodiny ručně zadané, tyto pak již program nemění. Dále
byl  naprogramován  jednorázový  program dle  požadavku  uživatele  na  výpočet  mezd  ve  stavu
nouze.

 Pro Jednotu Tábor – vytvořena sestava přehledu příjmu zaměstn. za rok (dle požadavku uživatele).
 Od dubna 2020 dochází ke zvýšení životního minima jednotlivce z dosavadní výše 3 410,- na 3 860,-

Kč. Toto  ovlivní  výpočet  nezabavitelných  částek  při  výpočtu  zákonných  srážek!!!
Překontrolujte v číselníku Parametry modulu mzdy na záložce Minimální mzda!

 E-neschopenky – opravena situace, kdy se u DPN začínajících od 1. dne měsíce a pokračujících
z minulého  měsíce  špatně  provedlo  rozdělení  na  pracovní  a  nepracovní  dny  nemoci.  To  mohlo
ovlivnit výši dávky. Případnou opravu je třeba provést dočasnou změnou nějakého údaje dávky a
uložením.

 E-neschopenky – při zpracování e-neschopenky se vznikem DPN kvůli karanténě se o tom zobrazí
hlášení  (pokud  to  lékař  uvede).  Ale  typ  DPN  neměňte  na  karanténu  kvůli  navazujícím  e-
neschopenkám.

 E-neschopenky – opravena chyba při zpracování notifikací storna DPN. Opraven výpis při notifikaci
změny DPN.

 E-neschopenky – přidáno varovné hlášení, pokud zpracovavaný soubor neobsahuje e-neschopenky.
 Opravena konverze ročních evidečních listů do XML.

Verze CIS 5.37.00 k 4. 3. 2020

Mzdy
 E-neschopenky  –  umožněno  zpracování  e-neschopenek  dle  nové  verze  e-podání  DZDPN-V2

platného od 1. 3.
 E-neschopenky –  nová verze e-neschopenek přidala  dva  nové druhy  notifikací  ZmenaDpnInfo  a

StornoDpnInfo, které se mohou ve výjimečných případech vyskytnout. Při zpracování takovýchto e-
neschopenek se zobrazí hlášení s podrobnostmi.

 E-neschopenky – nová verze e-neschopenek podporuje více míst pobytu při  nemoci a doplňující
informace u vycházek.  Program CIS zatím zobrazuje  první  místo pobytu při  nemoci  a první  dva
intervaly vycházek.



 E-neschopenky  –  opraveno  hlášení  při  zpracování  e-neschopenek  patřících  do  již  uzavřeného
měsíce.

 E-neschopenky – opravena situace, kdy se nezapsalo ukončení některých dlouhých nemocí. V přípa-
dě  takové  situace  je  třeba  dané  e-neschopenky  zpracovat  znovu  (a  to  před  finálním  výpočtem
hrubých doplňků). Pokud finální výpočet již proběhl, je třeba ručně smazat nadbytečné věty v Čistých
doplňcích.

 E-neschopenky – opravena situace, kdy se při finálním výpočtu hrubých mezd ve 4. den nového
měsíce nepřevedou neukončené nemoci do dalšího měsíce.

 E-neschopenky – v případě zpracování e-neschopenek dvou na sebe bezprostředně navazujících
nemocí  je  program zatím nesprávně považuje  za dvě rozdílné oddělené nemoci.  Zatím je  třeba
druhou nemoc smazat  a  zapsat  ručně  a pohlídat  si  trvání  a  ukončení.  Úprava  bude připravena
později.

 Přílohy  k žádosti  o  … NEMPRI20.XML –  pro  ostatní  typy  kromě  NEM se  do  souboru  nedávají
informace o platebních podmínkách, jinak by to při odeslání na OSSZ hlásilo chybu.

 Upozornění – 27.3.2020 skončí platnost šifrovacího certifikátu DIS.CSSZ.2020, proto bude nutné si
ho v předstihu přeinstalovat (až bude na webových stránkách k dispozici).

Přímé dodávky
 Pro J. Hradec je upravena maska načítání souboru pro Lapek.
 Nový import Pek Group soubor TXT. Pro správnou činnost nastavte ZUN = 215, kódová stránka 

zdroje = 852, Kódová stránka cíle = 0. Převodní můstek prodejen není potřeba.
 Nový import Školní statek Humpolec soubor CSV. Pro správnou činnost nastavte ZUN = 216, 

kódová stránka zdroje = 0, Kódová stránka cíle = 0. Převodní můstek prodejen není potřeba.
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