
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. !!!

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 6.05.00 k 25. 9. 2020

Obecné
V okně pro zadání filtru bylo upraveno zobrazování hodnot zadávaných pomocí rozbalovacích nabídek 
tak, aby zvolené hodnoty zůstaly zobrazeny i po přidání další filtrovací podmínky.

Finance
 Číselníky – Práva uživatelů:

o nezobrazují se zakázaní uživatelé (v právech ZČ), vazba na staré doklady zůstává
o záložka Faktury – možno zaškrtnout tisk parafy pracovníka na likvidačním lístku faktury

 Platební kalendář – Pohledávky – sestava č.  9 – dle požadavku byly již  vygenerované položky
zahrnuty  dle  skutečného  stavu,  ne  dle  předpisu  kalendáře  (změna  sazby  DPH z 15  na  10  %).
Zkontrolujte prosím pro své potřeby.

 Faktury – Zaúčtování – Přijaté byla provedena úprava Testu ZL. Nově program provádí kontrolu
vazby  základu a DPH, kdy  jedna  hodnota  je  účtována jako běžný  nárok na odpočet,  ale  druhá
hodnota jako posunutý NO.

 Upraveno použití účtovacího předpisu pro přijaté faktury Z/DD-základ-3-VS, nepřitahoval VS zálohy.
 Faktury vystavené zahraniční – pokud je na formuláři č. 1 nastaveno razítko a podpis, platí to i pro

zahraniční fakturu
 Likvidační list – umožněn tisk parafy pracovníka v políčku Formální správnost, pokud tiskne stejný

pracovník, který fakturu pořídil
 Pokladna –  na  pořízení,  opravě  dokladu,  na  seznamu dokladů  nové tlačítko F6 –  Rychlý  tisk

dokladu (výstup aktuálního dokladu přímo na tiskárnu dle přednastaveného formuláře a tiskárny)
 Banka – Výpisy – Opravy – nové tlačítko F6 – Rychlý tisk dokladu (výstup bankovního výpisu přímo

na tiskárnu)
 Banka –  Příkazy – Seznam vystavených příkazů /  Kompletace – nové tlačítko F6 – Rychlý  tisk

(vytiskne se aktuální příkaz k úhradě rovnou na nastavenou tiskárnu, do formuláře) 
 Obecný doklad – opravou data vystavení se změní datum UZP i bez potvrzení Entrem
 Export – rozděleno menu pro přijaté a vystavené faktury
 Přiznání k DPH –  změna pro dodatečné přiznání.  Dosud platilo, že pro vytvoření dodatečného

DAP musíte vytvořit nejprve opravné přiznání, pak následně dodatečné, které se vypočítá jako rozdíl
mezi běžným a posledním opravným přiznáním. Nyní bude opravné přiznání sloužit pouze pro případ
potřeby podání opravného.  Pro dodatečné přiznání je nově nutno vytvořit  přiznání  „pomocné“,  a



následné dodatečné přiznání se spočítá jako rozdíl mezi běžným a posledním pomocným, případně
mezi posledním opravným a posledním pomocným, a to pro přiznání jak plněné z FIN, tak plněné
z UCT. Pomocné přiznání nelze vystoupit do EPO.

 Pro plnění  přiznání k DPH z účetních položek (přes Výkaznictví) platí, že výkaz DPH se ukládá
vždy do posledního formuláře (připraveného ve FIN), ne však do dodatečného přiznání. Program se
zeptá, zda má daný formulář přepsat nebo ne. Pro vytvoření dodatečného přiznání je nutno: 
o Opravu zaúčtovat v daném měsíci, ve FIN připravit formulář pro pomocné přiznání, pak uložit

výkazy s opravenými daty, a následně ve FIN vygenerovat dodatečné přiznání
o Pokud opravu již není možno zaúčtovat v daném měsíci, pak vygenerujte pomocné přiznání,

poté dodatečné přiznání, to editací upravte. Pomocné je v tomto případě pak možno smazat.
 Kontrolní hlášení – na tlačítku Hodnoty? doplněna kontrola situace, kdy v řádku je uvedena částka

DPH, ale chybí základ, či naopak (kromě oddílů A1 a A3)
 Rutiny – Závěrka – Kontrolní sestavy – Opis ruční korekce úhrad – úprava opisu.

Mzdy

 Pro COOP Plasy – Pracovní poměry – záložka Praxe – přidán nový sloupek Hodinový tarif pro
možnost tisku do měněných mzdových/platových výměrů. Při uzávěrce a přechodu do období, do
něhož spadá platnost mzdového výměru, se údaje ze záložky Praxe přenesou do aktuálních dat
pracovních poměrů – záložky Osobní, Mzdy1, Mzdy2.  Pro COOP Plasy naprogramován mzdový
výměr dle jejich požadavku (menu Personalistika-Sestavy-Mzdový / Platový výměr – změna). Pro
tisk  mzdového  výměru  z aktuálního  období  byl  naprogramován  nový  mzdový  výměr  (menu
Personalistika-Sestavy-Mzdový / Platový výměr – dle výběru z matričních dat),  takže v aktuálním
období není potřeba zadávat údaje na záložku Praxe. Provedeny drobné opravy tisku.

 Personální  sestava  –  pro  tisk  pracovních  výročí  je  zatím vytvořena  pro  tisk  libovolných  výročí
v aktuálním období mezd. (tisk výročí, která nastanou v dalších měsících, zatím zvažujeme…)

 E-neschopenky  –  při  ručním vložení  konce  nem. dávky  z e-neschopenky  v Čistých doplňcích se
automaticky  vytvoří  záznam  pro  hlášení  HZUPN  (pro  případy,  kdy  lékař  nepošle  ukončení  e-
neschopenky).

 V souvislosti  s přípravou  na  novelu  zákoníku  práce  ohledně dovolené  jsme na pracovní  poměry
záložka  Osobní  vedle  políček  na dovolenou ve dnech  přidali  též  pole  v hodinách.  Zatím nejsou
vyplněné.

 PVS komunikátor -  Od 17.9.2020 dojde  ke  zrušení  adres  vrep1.cssz.cz  a  vrep2.cssz.cz,  které
budou plně nahrazeny adresou epodani.cssz.cz. Je tedy třeba provést úpravu nastavení programu v
menu Nastavení  -  Nastavení  programu, záložka Adresy.  V poli  VREP (ČSSZ) -  primární  adresa
upravte  hodnotu  na  https://epodani.cssz.cz/VREP/submission.  Současně  zkontrolujte,  že  nemáte
zaškrtnuté pole Podání odesílat na záložní adresu. Pokud zaškrtnuté je, odškrtněte jej.

Přímé dodávky
 Pro SD Kamenice nad Lipou byl upraven import Budvaru. Velikost balení se bere z údaje Balení

v číselníku zboží.

Maloobchod
 Pro COOP Zábřeh je možné v zákaznických akcích vytvořit i položky typu Zlevněná cena s odečtem

0 bodů.
 Pro COOP Zábřeh je připraven import miniinventury cigaret z excelovského souboru.
 Při zobrazení opisu denní nebo měsíční závěrky je možné pomocí tlačítka Ulož tuto závěrku uložit do

souboru PSR, nebo PDF.
 V menu Sklad byly přerovnány nabídky tak, aby souvisejicí části byly v jedné sekci.
 V menu Sklad\Prodej na fakturu je možné zobrazit prodejky hrazené fakturou.
 V rámci importu denních závěrek se importují i prodeje na fakturu.



 Na oknech prohlížečů (okna, která mají jen seznam údajů a nelze je editovat) je potlačeno zavření
okna po stisku klávesy  Enter. Zavření pomocí klávesy  Enter je na těchto oknech možné používat
v případě, že slouží, jako nabídka pro výběr, který je otevřený z jiného okna.

 V listu Číselníku stravenek přibyl údaj Datum od a Datum do.
 Nad seznamem měsíčních závěrek přibyla sestava  MIS_ZA3P Porovnání denních a měsíčních

závěrek,  která  zobrazí  součty  za  denní  a  měsíční  závěrky,  a  ukáže  případný rozdíl.  Pokud se
vyskytne rozdíl mezi závěrkami, není pravděpodobně nahraná některá z měsíčních závěrek, anebo
není  správně  z prodejny  určeno  zařazení  před  a  po  inventuře.  V takovém  případě  zkontrolujte
správnost  měsíčních  závěrek.  Tuto  sestavu  si  je  vhodné  zobrazit  a  odkontrolovat  ještě  před
spuštěním integrací závěrek do modulu Účetnictví.

Evidence majetku
 V menu Import/Export byl přidán Export pro inventury PORS pro ty, kteří mají zakoupeny licenci na 

čárové kódy.
 Byla přidána nová pohybová sestava EM -77 - Přírůstky dle prodejen – štítky s výběrem dle měsíce 

zařazení. 
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