
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 6.26.00 k 31.3.2022

Maloobchod
 Export  DL pro kontrolu kontrokorentu na POS byl  rozšířen i  o  pohyby VO z MIS.  Pokud se VO

likviduje přes přímé dodávky, zůstává export stejný, jako doposud.
 V menu Importy\Importy POS\Import soutěžních kupónů COOP Morava lze nahrát vystavené a

ověřené  soutěžní  kupóny  pro  aplikaci  naCOOPka.  Import  se  také  spouští  automaticky  v rámci
importu denních závěrek z prodejen.

 V menu  Sklad\Soutěžní kódy\Soutěžní kódy COOP Morava je možné zobrazit  vydané soutěžní
kódy a nad sestavou zobrazit součty vydaných, ověřených a neověřených kupónů.

 Pro Novou Paku  je  připraven  import  popisek  etiket  z excelovského souboru.  Spouští  se v menu
Importy\Import popisek etiket\Import popisek z excelu. Před vlastním importem je nutné zvolit
dodavatele, ke kterému se popisky mají naimportovat. V rámci importu se také automaticky zakládá
číselník výrobců.

 Pro Novou Paku je připraven export popisek etiket, který nahradí synchronizaci z Cloudu. Export se
spouští  v menu  Importy\Export  popisek etiket.  pro  Novou Paku se exportuje jeden soubor pro
všechny prodejny. Lze připravit i dávkový export popisek etiket. V takovém případě kontaktujte autory
projektu.

 Pro Kamenici nad Lipou se při zakládání ZDL z jiné prodejny kontroluje aktuální zásoba. Pokud je
nulová, navede se do pohybu položka s cenou z převádějící prodejny. Pokud je nenulová, nastaví se
cena platná na nové prodejně.

 V menu  Zboží\Popisky etiket je  připraveno okno pro editaci  popisek etiket  také ve formátu pro
Novou Paku.

 V menu Importy\Import popisek etiket\Import popisek z jiné DB je možné provést synchronizaci
popisek, nebo prvotní navedení popisek z jiné databáze. Nyní je funkční pro Novou Paku, kde je
možné  naimportovat  popisky  z ostré  databáze  na  Cloudu.  Pro  správnou  činnost  je  nutné  mít
v souboru CIS.INI v sekci Program zavedenou proměnnou gs_profil_pop, která odkazuje na ODBC
profil databáze, ze které se mají popisky zkopírovat.

Finance
 Faktury – Výběr dle ZL – doplněn seznam pro výběr ZL o údaj UCT
 Faktury – Přehled/Opravy – při výběru (omodření) více faktur se kromě počtu faktur zobrazí i součet

částek Celkem



 Faktury – Přehled/Opravy – Vystavené – tlačítko Hromadná změna – Vytvoření Kopie vystavené
faktury – úprava kontroly data UZP a data vystavení

 Banka – Výpisy – Vyhledání – dle CBÚ – opraveno zobrazení data výběru v hlavičce
 Banka – Výpisy – Opravy – párování na tlačítku Vše – ošetřeno spárování (zezelenání) při výskytu

více úhrad faktur ze stejného účtu za sebou 
 Faktury – Import – Innogy – upraven způsob konverze (při nestandardní cestě k programu)
 Obecný – Import dokladů – Pokladní doklady z MIS – DPH – byla připravena druhá varianta importu

Základní číselníky
 Partneři – Bankovní ústavy – aktualizován číselník bankovních ústavů (dle seznamu ČNB z února

2022).  Po přechodu na verzi 6.26 a vždy po vydání nového seznamu ČNB je nutné spustit
v modulu Údržba menu „Doplnění“ /  „Aktualizace  bank podle seznamu ČNB“.  Aktualizace
proběhne až po spuštění tohoto chodu. Neuvedené bankovní ústavy zůstávají v tabulce, ale jsou
označeny jako neaktivní, proto v seznamu neviditelné. Bankovní účty takto neaktivních bankovních
ústavů jsou také označeny jako neaktivní, nenabízejí se, ale na fakturách zůstávají uvedeny. 

 Partneři – Obchodní partneři – Bankovní účty – nově lze tuzemský bankovní účet zadat ve formátu
IBAN, program doplní číslo účtu i kód banky.

Údržba
 Do menu „Doplnění“ byla přidána položka „Aktualizace bank podle seznamu ČNB“. Po přechodu na

verzi  6.26 nebo další  verzi,  která  bude obsahovat  aktualizovaný seznam ČNB se tímto chodem
provede aktualizace seznamu bank podle dle nového seznamu ČNB.

Mzdy
 Od 1. 4. 2022  nabude  účinnosti  novela,  která  přináší  významnou  změnu  u odhlášky,  odesílané

na OSSZ zaměstnavatelem za zaměstnance, se kterými ukončil pracovní poměr. Dle § 94 zákona o
nemocenském  pojištění  je zaměstnavatel  povinen  oznámit  okresní  správě  sociálního
zabezpečení („OSSZ“) v  elektronické  podobě  na předepsaném  tiskopisu  nástup  i výstup  ze
zaměstnání, a  to do  8  kalendářních  dnů od  události.  Zákonem  č.  248/2021  Sb.  se  zavádí  s
účinností od 1. 4. 2022  nová  povinnost,  která  má  vazbu  na úřad  práce  a  administraci  podpory
v nezaměstnanosti. Součástí oznámení o dni skončení doby zaměstnání se zaměstnancem budou
totiž nově i údaje podle § 42 odst. 3 zákona o zaměstnanosti potřebné pro přiznání a poskytování
podpory  v nezaměstnanosti.  Od 1. 4. 2022  tak  bude  v  platnosti nový  elektronický
formulář na odhlášku  zaměstnance při ukončení  zaměstnání  ONZ2022. Nově  budou  součástí
odhlášky  pro  OSSZ  též  následující  údaje:  druh  zaměstnání,  doba  trvání  zaměstnání,  doba
důchodového  pojištění,  výše  průměrného  nebo  pravděpodobného  měsíčního  čistého  výdělku
zjištěného  podle  příslušných  právních  předpisů,  výše  nároku  na  odstupné,  odbytné,  odchodné,
včetně informace, zda bylo vyplaceno, a způsob a důvod skončení zaměstnání. Do 31. 3. 2022 tak
budeme zaměstnancům, kteří ukončí pracovní poměr a půjdou na úřad práce, vystavovat potvrzení
pro  účely  posouzení  nároku  o  podporu  v  nezaměstnanosti,  případně  potvrzení  o vyplacení
odstupného. Od 1. 4. 2022 již budeme povinně tyto údaje vyplňovat pouze v odhlášce, zasílané na
OSSZ, a to u všech zaměstnanců, kteří ukončí pracovní poměr a je za ně povinnost tyto údaje
sdělovat. ČSSZ pak sdělí již přímo úřadu práce veškeré údaje, potřebné pro přiznání a poskytování
podpory v nezaměstnanosti.

 Je třeba si nainstalovat novou verzi  PVS komunikátoru 4.47 s novou kontrolní knihovnou, jejíž
instalační kod Vám sdělíme mailem nebo telefonicky, pokud si o něj zavoláte. 

 Byly opraveny programy v menu Periodika-Měsíc-OSSZ na tvorbu podkladů pro ONZ s rozšířením o
nové údaje, ONZ – Prohlížení a opravy a ONZ – Konverze do XML.

 Sestavy-Měsíc-Pojistné – byla rozšířena sestava Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení
zaměstnání) o nově přidané údaje (viz výše).
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