
Uživatelské novinky ve verzích CIS 
(novější verze jsou výše) 

 
 

!!! Verze CIS 6.00.00 a vyšší vyžaduje instalaci nového podp ůrného prost ředí PBDK2019.MSI. 
Instalátor i popis nalezenete na našich stránkách p ro stažení verzí. !!! 
 
 
Součástí programu je i nové prostředí. Pokud používáte standardní konfigurace, dojde při prvním spuštění 
k nakopírování nových souborů do adresáře c:\sybase\Powerbuilder19. V případě, že po instalaci nové 
verze se některá okna nezobrazí ve správné velikosti, nakopírujte obsah adresáře c:\cis\powerbuilder19 
do adresáře c:\sybase\powerbuilder19  (případně na místo, kde máte původní deploymentkit 
nainstalován). V případě problémů kontaktujte p. Gregora. 603 546 412. 
 

Verze CIS 6.04.00 k 10. 8. 2020 

Písemnosti 
• Na obrazovce Písemností přiřazených k položce v CIS byly zrušeny obrázky podpisů 
 

Základní číselníky 
• Práva uživatelů – byla upravena kontrola zápisu podpisového vzoru a razítka 
 

Přímé dodávky 
• Pro COOP Vimperk se před zobrazením sestavy OS_407 Přehled nákupu provozoven zobrazí ještě 

dotaz, jestli si sestavu přejete odstránkovat po dodavatelích. V případě, že spíš budete pracovat s daty 
konkrétní prodejny, je výhodné zvolit volbu NE (bude pak zobrazeno více dodavatelů na jedníé 
stránce. V případě, že s ní chcete pracovat obvyklým způsobem, zvolte volbu ANO, a každý dodavatel 
bude začínat na nové stránce, jako doposud. 

 

Maloobchod 
• Pro SD Kamenice je upraveno předzásobování v akci tak, aby se nekontrolovaly akce s příznakem 

smazáno. 
• Pro COOP Zábřeh se u některých sestav promoakcí rozlišuje, jestli se jedná o slevovou promoakci 

(korunové hodnoty se počítají z prodejek), nebo o dárkovou promoakci (korunové hodnoty se počítají 
z historie cen). 

• Pro COOP Zábřeh je připravena integrace zákaldů a daní z MIS do účetnictví podle dat z měsíčních 
závěrek. Ostatní družstva případně kontaktujte autory programu (Je nutné dodržovat určité zásady 
na prodejnách. Jinak nebudou data přesná). 

• Pro Kamenici nad Lipou bylo v sestavách MIS_PDDL a MIS_PDRP upraveno dotahování názvů 
původních dodavatelů přímo z číselníku původních dodavatelů namísto z číselníku partnerů. 

• Pro Novou Paku byl upraven import ceníku Galmed do akčních cen podobným způsobem, jako se 
používá u Bovyse. Pro správnou činnost nastavte v modulu MIS v Nastavení importů do MIS 
proměnnou ZUN akcí na 4 a Akt. názvy na pokladn ě na ANO. V import.ini zkontrolujte nastavení 
proměnné 26i_a_2774_1536. Nezapomeňte, že název souboru musí být bez diakritiky a mezer. 

• Pro Novou Paku je potlačen export eanů začínajících 28, 29 a 99 do inventur 



• Pro COOP Hořovice se v dávkových výpočtech zrušila kontrola na úspěšnost importu DL. Přepočet 
tedy proběhne i tehdy, když neproběhl import DL. 

• Pro SD Kamenice nad lipou byla upravena sestava MIS_PDPR. Nyní jsou položky rozděleny navíc 
podle datumů a č. prodejky (v rámci dne). 

 

Finance  
• Faktury vystavené – upraven formulář č. 23 (druhá snížená sazba DPH) 
• Faktury – upraven text chybové hlášky při nesouhlasu data UZP a daňového období u PDP (příloha 

DPHEVD se po zavedení KH nepoužívá) 
• Úprava češtiny při nabídce z číselníku typů plnění 
• Banka  – Příkazy: 

o Pořízení – Ruční – upravena nabídka z číselníku bankovních účtů státní správy 
o Vyhledání – dle účtovacího předpisu – umožněna nabídka ÚčP 
o Úprava sestav Přehled plateb PÚ ke dni 

• Obecný  – tlačítko Nový – ošetřena situace při Zauct = Ano, kdy mezitím jiný uživatel poslal ZL do 
účetnictví 

• Nový import souboru CSV do ObD – z terminálů EET (import č. 10) 
• Platební karty – Import ze souboru ČSOB-TXT – úprava v plnění řádku ObD (DL) při importu 

jednotlivých transakcí (položky z platební brány) 
• Zaúčtuj – Stav SUAU – upraveno vyčíslení aktuálního stavu účtu na účetním dokladu 
• Prohlížení ú četních položek  – umožněno prohlížení přes více roků, pouze upozornění na velké 

množství dat 
• Rutiny : 

o Kontrola DPH FINxUCT – formální úprava, aby bylo možno pracovat za sestavou (zaškrtnuté 
sestavy se postupně všechny otevřou, přecházet mezi nimi lze přes CTRL+Tab) 

o Upomínky – do hlavičky dopisu se vezme aktuální adresa partnera z číselníku, ne dle faktur 
 

Mzdy 
• Ve dnech 21. 8. 2020 od 13:00 - 23. 8. 2020 14:00 bude z technických d ůvod ů odstaven ePortál 

ČSSZ a systém eNeschopenky . e-Podání ze mzdových systémů bude možné zasílat, odpověď 
ČSSZ však obdržíte až po ukončení odstávky. 

• E-neschopenky – Opravena chyba při tisku sestavy Prohlížení dat o DPN  (u osob s více PP). 
• Pro Jednotu Plasy  – doprogramována možnost exportu tzv. ošatného na „Dobrou kartu“ (na 

závodové větě na záložce Limity/volby musí být zadáno Převádět na kartu: Ošatné – Ano. Na 
výplatní pásce je ošatné plusem a srážka ošatné na kredit mínusem. Obdobným způsobem je řešen 
požadavek na export odměn (nepeněžní plnění za prac. a živ. výročí – původních + nově přidaných 
na záložku odměn k Plnění formou výhod). Nová položka je určená pro nepeněžní plnění za prac. 
výročí 5,10 a 15 let – pro zajištění správné integrace do účetnictví bude potřeba přidat další zápis do 
modulu Údržba menu Nastavení Integrace dle Vašich požadavků na účtování. 

• V číselníku interních funkcí  byla umožněna oprava odkazu na statistickou funkci. 
• Číselníky – Opravy historie matric – nová možnost opravovat si v obdobích minulého roku údaj 

„osoba se zdravotním postižením“, který má vliv na správný výpočet plnění povinného podílu a občas 
se stane, že zaměstnanci doloží změnu této skutečnosti se zpožděním. Okno na opravu funguje na 
stejném základě jako Oprava panelů (s využitím současného stisku Ctrl+dvojklik levou myší pro 
označování položek jak na levé straně první čtvereček pro označení vybraných zaměstnanců, tak 
napravo pro podbělení polí pro editaci. 

 

Účetnictví  
• Nová sestava hlavní kniha s rekapitulací z ůstatk ů a obrat ů v jednotlivých m ěsících roku  

úloha Sestavy – Prohlížení, tisk – Hlavní kniha – Závodová – UX 420_M – měsíce roku  



• Upřesněna kontrola ú četních okruh ů 
 

Verze CIS 6.03.01 k 3. 7. 2020 

Písemnosti 
• Na obrazovce Písemností byly zrušeny obrázky podpisů. Na obrazovce písemnosti přiřazených 

k položce v CIS tyto obrázky zůstávají. 
 

Mzdy 
• Provedeny úpravy programu v souvislosti se schválením programu Antivirus C na prominutí 

pojistného na sociální zabezpečení zaměstnavatelům do 50 zaměstnanců, kteří splňují podmínky 
nároku na prominutí pojistného. 

• Sestavy-Měsíc-Pojistné - doplněna nová položka Soc. pojišt ění pro malé organizace - snížení VZ 
– přidán do sestavy sloupek Snížený vyměř. základ, kde u prac.poměrů je VZ snížen o 52.253,- Kč, 
tj. 1,5 násobek průměrné mzdy, takže u nižších VZ bude 0. Na konci sestavy je součtový řádek za 
celý závod. Následuje řádek Pojistné za závod, kde je ve sloupci Pojistné vypočteno pojistné 
z původního VZ a ve sloupci Snížený vym.zákl. je spočteno pojistné ze sníženého VZ. Na posledním 
řádku je Pojistné celkem. 

• Periodika-Měsíc-OSSZ-PVPOJ prohlížení a opravy  – došlo k rozšíření obrazovky o  2 řádky – 
možnost zadat, zda uplatňuji snížení vyměřovacího základu zaměstnavatele (Ano/Ne) a při zadání 
Ano je třeba vyplnit další řádek – snížený vyměřovací základ zaměstnavatele ze sestavy Soc. 
pojišt ění pro malé organizace - snížení VZ  . Po zadání částky se automaticky spočítá a doplní 
pojistné 24,8 % ze sníženého vyměř. základu a doplní se na další řádek Pojistné za zaměstnavatele. 

• Pro případ uplatnění snížení VZ byla upravena sestava Přehled o výši pojistného  – doplněny 
obdobně 2 řádky jako na obrazovce PVPOJ prohlížení a opravy. 

• Periodika-Měsíc-OSSZ-PVPOJ konverze do XML  – v případě využití snížení vyměřovacího základu 
se vytváří soubor v nové struktuře PVPOJ20.XML, pro ostatní stále platí struktura PVPOJ16.XML. Za 
účelem odeslání nové struktury PVPOJ20 si stáhněte novou verzi 4.40 programu PVS komunikátor. 

• V příkazu k úhrad ě bude platba pojistného na OSSZ v původní výši, pokud uplatňujete snížení VZ, 
je potřeba ji ručně opravit na částku dle skute čnosti . 

• Oprava mzdového listu hodnotového – promítání dlouhodobého ošetřovného do kalendářních dnů 
nemoci. 

• Periodika-Měsíc-OSSZ-HZUPN prohlížení a opravy  – ve starších obdobích se zobrazují data, která 
byla vytvořena od zobrazovaného až po zpracovávané období.  

• Hrubé – výpočet – doplněna informace o možných chybějících e-neschopenkách za daný měsíc i 
v případě, že nejsou žádné neukončené e-neschopenky. 

 

Finance  
• Pokladna – upraveno zadávání období od – do 
• Stav SUAU – upraveno vyčíslení aktuálního stavu účtu v úloze Prohlížení účetních položek 
• Položky – ve verzi 6.01 byla přidána volba Položky u faktur, výpisů, pokladny, ObD a zápočtu pro 

možnost lepšího vyhledávání v dokladech. Nyní všude přibyl opis vyfiltrovaných položek. 
 

Přímé dodávky 
• Byl upraven import VO České Budějovice pro Volyni. 

 



Maloobchod 
• Byl upraven import DL GGT. V některých případech soubor hlásil chybnou strukturu. 


