
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 6.21.01 k 8.12.2021

Jde o opravnou verzi, která odstraňuje nestandardní situace zaznamenané po instalaci verze CIS 6.21.00.
Například chybová hlášení při větším počtu tisku sestav, problémy s EDI komunikací atd.

Verze CIS 6.21.00 k 6.12.2021

Potřebná nastavení pro rok 2022
Pokyn  s popisem potřebných  nastavení  v programu  CIS  pro  úspěšné  zahájení  nového  roku  najdete
v adresáři C:\CIS\doc\met_pokyny.

Finance
 Číselníky – Platební kalendář – Závazky – nové tlačítko Generování FaD (automat)  je připraveno pro

možnost automatického generování dávkou (naplánovanou úlohou) k datu. Úloha umí poslat zprávu
o výsledku generování označeným pracovníkům (FIN – Číselníky – Práva uživatelů – záložka Faktury
– Zasílání mailu při automatickém generování závazků). Tlačítko možno vyzkoušet (před nasazením
naplánované úlohy na serveru) i ručním spuštěním, ale je nutno mít nastaveno:

o Pásmování – ZL (FaD) – jedno pásmo ZL musí být označeno jako Kal
o Pásmování – FaD – jedna číselná řada musí být označena jako Kal

Zadané  datum  (v  naplánované  úloze  den)  spuštění  udává  měsíc,  do  které  se  budou  doklady
generovat.

 Faktury – připojení záloh – úprava na okně pořízení faktury
 Faktury – vyúčtování záloh – úprava formulářů č. 23 a 24
 Faktury – Vyhledání – Dle partnera a částky (také ikonka na liště) – umožněno vyhledávání také dle

textového řetězce v názvu partnera
 Obecný – import ze souboru Tipsport – úprava pro možnost součtového řádku na zúčtovací prodejnu
 Obecný – nově připraven import ze souboru Qerko, importované hodnoty se vybírají dle existence

účtovacích přepisů QR1 až QR5
 Obecný – import dobíjení kreditů od ICP – úprava po změně souboru dodavatelem



 Rutiny – Kázeň – Pohledávky (Závazky)  po splatnosti  – nově možno zadat datum splatnosti,  ke
kterému budou vybrány neuhrazené faktury, a to ve stavu k tomuto datu

 Rutiny – Přiznání k DPH – upraveny texty dle nového formuláře č. 23, a to v opisu DAP od 10/2021,
na  okně  formuláře  od  1/2022.  Jedná  se  pouze  o  úpravu  textových  údajů,  které  se  do  EPO
nepřenášejí.

 Rutiny – Přiznání k DPH – plnění, které by splňovalo podmínky pro prominutí DPH dle Rozhodnutí v
souvislosti s vyúčtováním elektřiny a plynu, má být vykázáno na ř. 26. 
o Pokud  generujete  přiznání  z dat  UCT,  pak  je  nutno  toto  plnění  zaúčtovat  nejlépe  na

samostatný účet s KDPH = 1261. 
o Pokud generujete přiznání z FIN, můžete také toto plnění pro zaúčtovat na samostatný účet,

ale řádek 26 musíte opravit editací ve formuláři.
o Částky  plnění,  kterých  se  týká  prominutí  DPH,  není  možno  přednastavit  v účtovacích

předpisech.
Pokud si nebudete vědět rady s případnou přefakturací elektřiny a plynu, napište nám.

Mzdy
 Tisk e-neschopenek – do sestavy s údaji o došlých e-neschopenkách (Periodika – Měsíc – OSSZ –

E-neschopenky) byly přidány nové možnosti tisku: e-neschopenky nemocí v aktuálním (a budoucím
měsíci), jen nové, dle aktuálního filtru.

 Byly provedeny speciální úpravy pro COOP Hořovice ohledně čerpání osobního volna.
 Přepočet nároku dovolené – u předběžného výpočtu, který probíhá při celkovém výpočtu hrubých a

čistých mezd všech zaměstnanců nebo na okně Periodika-měsíc-přepočet nároků jednotlivě došlo ke
zpřesnění nároku v případě dlouhodobé nemoci-pokud nemoc trvala více jak 20 týd.PD a kromě ní
bylo odpracováno alespoň 12 týd.PD, pak se z nemoci vezme jen 20 týd.PD jako odpracovaná doba.
Pokud bylo odprac. méně než 4 týd.PD, pak je nárok nulový. Těžko lze předběžně přesně stanovit
nárok dovolené u případů s dlouhou nemocí, kdy mimo ní je odpracováno 5-11 týd.dob – jinak to
dopadne, pokud bude do konce roku marodit  a nesplní těch odprac.12 týd.PD, jinak to dopadne,
pokud se ke konci roku uzdraví a stihne splnit 12 odprac.TD. Tam ty rozdíly v nároku budou dost
velké – my tuto situaci v programu hodnotíme podle skutečně odprac. a skutečně promaroděných
hodin k poslednímu zpracovanému období.

 Po celkovém výpočtu hrubých mezd zařazena sestava Seznam zaměstnanců bez hrubých
doplňků.

 Sestavy-Matrice_obsazené srážky – před tiskem je dotaz na možnost tisku sestavy podle prodejen.
 Export pro Program ANTIVIRUS A pro Tábor byl zobecněn (v menu Periodika – Měsíc).
 Sestava Výkaz dávek nemocenského pojištění – byla přidána položka pracovní hodiny (v menu

Sestavy – Rok).
 Upozornění!!! Izolačka zatím neprošla celým schvalovacím procesem, takže do listopadových mezd

se nic nemění. Uvidíme, jak schválení proběhne, zda se bude vyplácet zpětně i za listopad nebo až
od 1.12.2021.

Přímé dodávky
 Pro Jindřichův Hradec je upraven import Vodňanské drůbeže. Nyní se faktury pro výrobnu 

neimportují a přesouvají se do adresáře chybné. Pro ostatní prodejny import probíhá obvyklým 
způsobem.

 Pro COOP Zábřeh je zablokováno pro akce a pevné ceny založení registru, který nemá vyplněn EAN
kód, nebo PLU.

 Pro COOP Velké Meziříčí byl doplněn do sestavy OS_404 Název prodejny a Kategorie.
 Pro Volyni se při importu faktur nové položky do číselníku zboží zakládají s koeficientem 1.



Maloobchod
 Pro COOP Hořovice byly upraveny sestavy nad pevnými cenami.
 Pro Kamenici nad Lipou jsou v sestavě porovnání tržeb za období zobrazeny i podřízené prodejny.
 Nad měsíční závěrkou je na sestavě Tržby podle prodejen možné třídit a filtrovat libovolným údajem.
 Pro COOP Zábřeh je zablokováno pro akce a pevné ceny založení registru, který nemá vyplněn EAN 

kód, nebo PLU.
 Pro Kamenici nad Lipou byl upraven v importu DL z Adélky převod čísla pro podřízené prodejny.

Evidence majetku
 V menu Sestavy – Přehledy byl připraven nový typ sestavy, uvedeny jsou sestavy EM-381, EM-382 a

EM-383, zatím jen jako vzor. Na přehledu je možno pomocí čtverečků postupně rozbalovat další
informace. V přehledu je možno také filtrovat. Uvítáme náměty, jaké přehledy by pro vás v majetku
byly potřebné. 

Údržba
 V menu Sestavy\Používané sestavy je možné zobrazit sestavy, které se často používají.
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