
Uživatelské novinky ve verzích CIS 
(novější verze jsou výše) 

 
 

!!! Verze CIS 6.00.00 a vyšší vyžaduje při přechodu z verze nižší než CIS 6.00.00 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 6.16.00 k 28.7.2021 

Mzdy 

• Nároky dovolené – byla provedena oprava výpočtu nároku dovolené při výstupu, pokud byl 
zaměstnanec část roku na RD nebo marodil a část roku pracoval. Obecně lze říci, že nyní dochází 
k zaokrouhlování na celé týdennní pracovní doby až po sečtení všech nezaokrouhlených hodin a 
vydělení týdenním úvazkem. Předtím tam docházelo k zaokr. jak odprac. hodin dělených úvazkem, 
tak hodin nemoci či RD dělených úvazkem, což někdy způsobovalo rozdíl 1 týdenní pracovní doby. 
Dle nového zákona o dovolené se hodiny neomluvené absence mají za rok sčítat a lze krátit 
dovolenou jen za celé absentované směny v počtu příslušných hodin. Program takto již funguje. 
Upozornění!!! Neřeší se tam jen jediná věc, a to , že člověku v prac.poměru po celý rok musí být 
ponechány alespoň 2 týdny dovolené. Těchto případů s velkou absencí je minimálně, a proto zatím 
předpokládáme, že si tyto zaměstnance ohlídáte a případně jim neoml. absenci pro krácení dovolené 
ručně upravíte tak, aby po odečtení od nároku to dělalo alespoň ty 2 týdny. 

• Upraven výstupní soubor Přehledu (Hlášení) pro zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra 211, 
který má odlišnou strukturu od ostatních ZP, které mají společný portál. 

• Tvorba ELDP pro starobního důchodce – pokud byl nemocen a v měsíci, kdy celý měsíc marodil, 
dostane odměnu, tak z vyloučených dob se tento měsíc odečítá, ale v době odečtené naopak 
zůstává, takže je odečten i od údaje Kalendářní dny. 

 

Přímé dodávky 

• Pro COOP Hořovice byl upraven import dodavatele Kreisinger. 

• Pro COOP Hořovice pro nového partnera Druid je zajištěno, aby se do dodavatelského registru 
importoval EAN kód (stejně, jako to bylo u původního Druidu). 

• Pro COOP Velké Meziříčí se zkracují čísla registrů stejným způsobem, jako bylo u starého Druidu. 
 
 

Maloobchod 

• Byla vytvořena naplánovaná úloha, která odešle na prodejny, které si evidují zásobu samostatně, 
příkaz na výmaz konkrétního EAN kódu, který byl vymazán za zvolený den. Pro správnou funkčnost 
je nutné vytvořit dávku export_vymazanych_eanu_do_pos.cmd a přidat ji do některé 
z naplánovaných úloh. 



c: 
cd c:\cis 
c:\cis\cis26.exe cis jmeno heslo export_vymazanych_eanu_do_pos, 
kde za jméno a heslo dosaďte přihlašovací údaje. V rámci dávkového přenosu se vždy posílají data 
za aktuální den. V případě potřeby poslání požadavků za jiné období můžete použít nabídku v menu 
Importy\Exporty POS\Export výmazu registrů do POS. 
Aby se výmaz na prodejně provedl, musí být prodejna nakonfigurována v modulu POS. Podrobnosti 
jsou součástí novinek pro pokladní systém. 

• Pro SD Kamenice je připraven import DL Adélka do MIS. 

• Při importu pohybů POS se v případě, že je ZDL vytvořen na velkoobchod, vyexportuje soubor pro 
Velkoobchod identifikovaný jeho číslem. Tento soubor bude možné importovat na VO. Pro správnou 
činnost nemí být v číselníku prodejen prodejna stejného čísla, jako je VO s příznakem Prodejna. 
Automatický export na VO je připraven pro Novou Paku. 

• Dávka export cenotvorby je rozdělena na dvě části. Dopolední – exportují se jen některé tabulky, 
standardní – exportují se všechny nastavené číselníky. Pro správnou činnost je tedy potřeba rozdělit i 
plánované úlohy pro export_cenotvorby_do_pos_dopoledne. 

• Při importu zákaznických karet z jiných modulů (nebo excelovské tabulky) je zajištěno, aby se 
neaktualizovaly hodnoty u zákaznických karet, které mají stav Zrušen. 

• V intranetovém přehledu privátních značek na prodejně je zobrazen seznam položek bez EAN kódů. 

• V Parametrech modulu MIS přibyl údaj Povolit zprac. DL dávkou, který určuje, jestli je možné od 
daného dodavatele zpracovávat dodací listy přímo do MIS pomocí importu v menu Importy\Import 
DL přímých dodavatelů, nebo pomocí naplánované úlohy Import_dl_pd. Pokud je nastaveno na 
Ano, je import povolen. COOP Kamenice nad Lipou si nastavte tento příznak u Adélky. 

• Před otevřením sestav nad pohyby na kákaznické kartě je možné zadat období pro zobrazení 
sestavy. Standardně je přednastaven aktuální měsíc. 

• Pro Kamenici nad Lipou se při zakládání nové položky v importu od GGT přednastavuje i příznak 
Volné ceny, Nepočítat přecenění a Omezení prodeje na stravenky. 

• V seznamu denních a měsíčních závěrek přibyl údaje Č. podř., který uvádí číslo podřízené prodejny. 
Při importu závěrek se automaticky převede číslo prodejny z hlavní prodejny na podřízenou. Bude 
tak možné od sebe odlišit závěrky hlavní i podřízené prodejny. 

• V Parametrech importů MIS je možné na prodejny vyexportovat konkrétního dodavatele. Postavte se 
na dodavatele, kterého chcete poslat na prodejny a stiskněte tlačítko export. Tento export má 
význam jen pro ty prodejny, které si evidují zásobu samostatně. Použití tohoto exportu konzultujte 
s autory projektu. 

• Pro COOP Hořovice se při importu el. dod. listů přes menu Import\Import dod. listů Budvaru 
neaktualizují názvy zboží. Pokud by se i nadále aktualizovaly, musí se jednat o jiný import. 
V takovém případě kontaktujte autory. 

• Při exportu popisek etiket se odstraňují z textu znaky konce řádku a tabelátory. Zobrazovalo to pak 
chyby při importech v pokladním sysému. 

• Pro Novou Paku se při zakládání ZDL na novou prodejnu kontroluje cena v historii cen pouze od 
poslední inventury. V případě, že prodejna neměla inventuru, prohlíží se 400 dní zpětně. V Případě, 
že v daném období není nalezena položka v historii cen, použije se pro novou prodejnu cena 
z prodejny, která ZDL vystavila. 

• Byl upraven přepočet rozbalů při importu zpětných dodacích listů. 
 

Finance 

• Banka – Výpisy – umožněno připojení písemnosti 

• Rutiny – Kázeň – Pohledávky-výpis – opravena chybová hláška při výběru 

• Tisk faktury Form.23 – do části uhrazených záloh doplněn sloupec 2.snížené sazby. 

• Kontrolní hlášení – v oddílech A1 a B1 doplněna kontrola na vyplnění kódu plnění. 

• Sestavy faktur – doplněna další volba tisku:  
o Pro FaD v sestavě FIN_001 – sloupec „částka faktury bez DPH“ 
o Pro FaV v sestavě FIN_003 – sloupec „datum vystavení faktury“ 



• Obecný – Import karet ČSOB XML – Elektronické stravenky (popis viz verze 5.29), např. Edenred 
(předčíslí 517340 či 5173), BenefitPlus (416606 či 4166), Edenred virtuální (platby mobilem či 
hodinkami) elektronická stravenka (532784)  

• Kontrolní hlášení: 
o údaj „Sestavil“ se nově plní dle přihlášeného uživatele 
o ošetřeno přenesení „dlouhého“ čísla DD u vystavených faktur do KH z UCT 

Členská evidence 

• Při ukládání člena byla doplněna kontrola na existenci shodného datumu narození a jména. Pokud již 
takový člen v datech existuje program vydá informativní upozornění s číslem kolidujícího člena. 

• Byla vypracována nová sestava CE-101UO Seznam členů s volebními obvody a rokem narození. 
Zařazena je do menu Sestavy 4. 

• Byly vypracovány nové sestavy CE-111UO, Opis členů podle výborů, CE-112UO, Opis členů podle 
výborů s adresou a CE-113UO, Seznam volebních obvodů. Sestavy obsahují specifické podmínky, 
tak že se v nich nebudou nejspíš jiným uživatelům vypisovat žádná data. Zařazeny jsou do menu 
Sestavy 4. 

• Byly upraveny pomocné výpočty mezivýsledků v sestavě CE_91UO a v sestavě CE_93UO. 

Evidence majetku 

• Majetek ve stavu, Vyřazený majetek – tlačítko Tisk – Vyřazovací protokol – možno editovat údaje: 
Číslo návrhu, Datum vyřazení, Důvod vyřazení, Datum podání návrhu, Návrh podává 

• Majetek ve stavu – tlačítko Tisk – umožněn tisk prázdného formuláře Vyřazovacího protokolu 
 


