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v modulu Správce menu Speciální -> Dokumentace změn v programu.

Pokud chcete být informování o změnách v právě vydávaných verzích, je možné se přihlásit k odebírání e-mailu s informacemi o provedených změnách a opravách :
1.	přímo z programu Aconto – menu „Modul“ -> „Informace k aktuálnímu modulu“ -> “Registrace k pravidelnému informování e-mailem (vyžaduje připojení PC k internetu)
2.	zasláním e-mailu na adresu aconto.user@pcs.cz se žádostí k odběru aktualit


22.10.2020 verze 4.01 série 920 databáze 1011

SPRAV – Přenos dávky z mezd do účetnictví

Popis úpravy
V modulu Správce byla doplněna do hlavního menu položka Konfigurace → Konfigurace přenosů. Nové konfigurační okno obsahuje volbu umožňující povolit import účetního dokladu s druhem EXMZ (tj. doklad obsahující dávku z mezd) i v případě, kdy na zdrojové a cílové straně nesouhlasí majitel této dokladové řady. To umožňuje přenesený účetní doklad na cílové straně účtovat. Přenos účetního dokladu je možné tímto způsobem provádět mezi různými instalacemi programu ACONTO, různými databázemi nebo různými subjekty v rámci jedné databáze. 
Pro změnu nastavení konfigurace je zavedeno nové samostatné právo a zapnutí a vypnutí konfigurace je zapsáno do logu.

Popis použití
Na zdrojové straně a cílové straně musí být nastaveny různé kódy instalace (menu Konfigurace → Základní údaje zpracovávaného subjektu → položka Instalace), například na zdrojové straně 001 a na cílové straně 002. Tytéž kódy je třeba na zdrojové i cílové straně v modulu Podvojné účetnictví nastavit jako majitele účetní řady s druhem EXMZ (tedy například na zdrojové straně 001 a na cílové straně 002) pomocí volby menu Podklady → Číselník druhů dokladů. 
	Na zdrojové straně jsou mzdová data standardně exportována jako účetní doklad EXMZ do podvojného účetnictví pomocí volby menu Mzdy → Export dat do příkazů k úhradě a do účetnictví v modulu Mzdy. 
	Tento účetní doklad je dále exportován do dávky pomocí volby menu Systém → Přenosy - export v modulu Správce (v okně exportu je třeba zatrhnout nahoře volbu Zobrazit samostatně doklady PDU pro přenos). 
	Na cílové straně je třeba nastavit novou konfiguraci pomocí volby menu Konfigurace → Konfigurace přenosů v modulu Správce. 
	Na cílové straně je poté možné importovat dávku s účetním dokladem EXMZ pomocí volby menu Systém → Přenosy - import v modulu Správce. Díky uvedenému nastavení konfigurace je import povolen, ačkoli nesouhlasí majitel dokladu uvedený v přenášené dávce (001) s majitelem druhu dokladu EXMZ nastaveném na cílové straně (002). 
	Na cílové straně je možné importovaný účetní doklad nyní standardně účtovat, protože majitel druhu dokladu EXMZ souhlasí s kódem instalace subjektu (002).


EVID – Optimalizace uzavření kontrolního hlášení KH

	Do konfigurace KH byla doplněna položka: Po zařazení všech dokladů přejít na kontrolu KH-DPH ( A / N ). 
	Funkce Zařaď všechny doklady otevře po zařazení Kontrolu KH-DPH ( pokud je otevření v konfiguraci povoleno ). 
	V dalším kroku lze v Kontrole KH-DPH použít doplněné tlačítko Uzavřít KH. 
	Po uzavření KH ( tlačítkem Uzavřít KH ) je automaticky zařazena funkce Generovat el. KH, která otevře se dialog pro export KH do souboru.
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05.10.2020 verze 4.01 série 918 databáze 1008

MZDY – Úprava Přehledu o výši pojistného

Úprava mzdové sestavy Přehled o výši pojistného od září 2020
 
Dle sdělení ČSSZ z druhé poloviny září 2020 již není akceptován formát XML souboru PVPOJ2020 zavedený od června 2020. Počínaje obdobím září 2020 musí být opět používán starý formát PVPOJ2016 platný do května 2020.

Poznámky k souboru XML
Použití formátu PVPOJ2020 pro podání přehledu za období počínaje zářím 2020 má za následek odmítnutí přehledu ze strany ČSSZ. 
	Nová verze programu ACONTO počínaje obdobím září 2020 exportuje automaticky XML soubor v požadovaném formátu PVPOJ2016. 
	Jako nouzové řešení lze v XML souboru změnit na druhém řádku text "PVPOJ2020" na "PVPOJ2016" a načíst soubor na portál ČSSZ. 
	Do programu byl doplněn odkaz umožňující přímý vstup na portál ČSSZ pro načtení XML souboru "PVPOJ2016". Název souboru je současně uložen do schránky a lze jej vyvolat standardně příkazem <Ctrl>+<V>.
Další poznámky
Obdobně jako u formátu XML souboru došlo k návratu ke starému formátu i u tištěné podoby formuláře přehledu. 
	Nová verze programu počínaje obdobím září 2020 již nepočítá snížené pojistné bez ohledu na nastavení v Konfiguraci modulu mzdy. Pokud však nějakým nedopatřením již bylo na starší verzi programu snížené pojistné v období od září 2020 vypočteno, je třeba provést znovu výpočet mzdy.
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17.09.2020 verze 4.01 série 916 databáze 1008

MZDY – Úprava zadávání při e-neschopenky - VznikDpnInfo

Bylo upraveno chování funkce Nová u typu e-neschopenkyVznikDpnInfo.
Zadávání je nyní podobné jako při typu e-neschopenkyTrvaniDpnInfo s tím rozdílem, že první typ neobsahuje žádné koncové datum a tak při zadávání složka neschopnosti končí až s koncem měsíce.
Uživatel programu může v jasných případech při zadávání složek v záložce Detail použít již první obdrženou e-neschopenku (kterou pak po obdržení TrvaniDpnInfo musí případně upravit) nebo jako doposud počkat, až na dodání typu eneschopenky TrvaniDpnInfo.

MZDY – Z e-neschopenek jsou zobrazovány další údaje
Pokud soubor s e-neschopenkou obsahuje následující údaje jsou tyto údaje zobrazovány. Jedná o údaje:
	Pracovní úraz 
	Úraz způsobený jinou osobou 
	Zaměstnanec byl pod vlivem alkoholu/omamných látek.


MZDY – Prominutí sociálního pojištění placeného podnikem - končí 31.08.2020

Prominutí sociálního pojištění placeného podnikem končí 31.08.2020.
Původní odhad, že úleva bude pokračovat i v měsíci září se nepotvrdil.

SKLAD – Balikobot - Česká pošta

Do zásilek České pošty byla doplněna chybějící položka ID pobočky, na níž je zásilka určena k výdeji.
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MZDY – K e-Neschopenkám přidán nový typ zprávy

Mezi programem obsluhované typy zpráv systému e-Neschopenek byla přidána zprávy typu ZmenaDpnInfo, která slouží pro zaslání informací o tom, že došlo ke změně na neschopence (např. vlivem dodatečného zpracování opravného podání od lékaře).
Při obdržení této zprávy je nutno věnovat značnou pozornost přiřazení ke správné, dříve zadané, neschopence.

MZDY – Průměr na dovolenou musí splňovat minimální mzdu.

Na základě novely Zákoníku práce k 30.07.2020 byla přidána kontrola, zda je průměr na dovolenou větší než minimální mzda.
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EVID – Zrychlení ukládání dokladu v BVY a PKL

Byla provedena úprava pro významné zrychlení ukládání dokladů Bankovních výpisů a Pokladny se spárovanými řádky.
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MZD – Prominutí sociálního pojištění placeného podnikem - úprava

Byla upravena funkce výpočtu mezd v části výpočtu Prominutí sociálního pojištění placeného zaměstnavatelem u zaměstnanců, kteří mají souběžně více pracovních poměrů.
Úprava se týká zaměstnanců s více činnostmi s kódy pracovního poměru 01, nebo 02. Po zveřejnění dalších informací MPSV k promíjení pojistného, je nyní maximální částka snížení 
52 253 Kč použita pro každou činnost zvlášť a nikoliv pro zaměstnance, jak tomu bylo doposud.
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MZD – Zobrazování výstupu z minimální mzdy ve vypočtených složkách mzdy

Bylo přidáno doplnění hodnoty do složky 2109 – Kontrola minimální mzdy.
Hodnota uložená do této složky je určena pro možnosti vytisknout si výsledek kontroly minimální mzdy (automaticky kontrolováno programem), nebo pro vizuální kontrolu zaručené mzdy.
Význam hodnoty ze složky 2109 odpovídá nastavenému způsobu odměny za práci. Při časové mzdě se jedná o Kč/hod, pří měsíčním platu jde o Kč/měsíc.
Pokud je hodnota složky = 0, nebylo možné hodnotu vypočítat. Důvodem může být čerpání měsíční dovolené, čerpání jiného druhu náhrady mzdy, nebo absence.
 
Ve starších verzích nebyla složka 2109 naplněna. Pro její naplnění je nutné aktualizovat na tuto, nebo vyšší verzi programu a znovu přepočítat vypočtené mzdy, aby došlo k naplnění složky 2109.

EVID – Odesílání emailu na adresu příjemce

Do evidencí Vydané faktury a Dodací listy byla doplněna možnost odeslat doklad na e-mail adresy Příjemce. 
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MZD – Promíjení pojistného na sociální zabezpečení placeného zaměstnavatelem

V reakci na nově přijatý zákon ze dne 16. 6. 2020 byly provedeny úpravy v modulu MZDY v programu ACONTO Corporate/MSP, umožňující volitelně zpracovat mzdy s prominutím odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, které jsou povinni platit zaměstnavatelé jako poplatníci za zaměstnance ve výši 24.8 % z vyměřovacího základu, a to za kalendářní měsíce červen, červenec a srpen 2020 (tzv. ANTIVIRUS C)“.

Stručný návod pro zpracování mezd v programu ACONTO při prominutí pojistného
1) V menu Konfigurace → Konfigurace modulu MZDY zatrhněte volbu Uplatnit snížení vyměřovacího základu sociálního pojištění (tzv. Antivirus C). 
	2) Proveďte výpočet mzdy všech zaměstnanců. 
	3) U mzdové sestavy (formuláře) Přehled o výši pojistného nastavte, že je uplatňováno snížení sociálního pojištění.
Podrobnější popis aplikace "Antiviru C" při zpracování mezd v programu ACONTO

1) Nárok zaměstnavatele na prominutí pojistného
Nárok na prominutí pojistného má zaměstnavatel splňující podmínky, jejichž seznam byl zveřejněn (viz např. tisková zpráva ČSSZ ze dne 23.6.2020). Rozhodnutí, zda zaměstnavatel tyto podmínky splňuje a zda má v úmyslu program podpory "Antivirus C" využít, nelze nijak automatizovat a závisí plně na uživateli modulu MZDY. 
	Jednou z podmínek pro snížení odvodu sociálního pojištění je porovnání počtu zaměstnanců, kteří jsou účastni nemocenského pojištění a porovnání úhrnu jejich vyměřovacích základů, a to vždy mezi aktuálním měsícem se stavem v měsíci březnu. Pro toto porovnání doporučujeme použít informace z tiskové sestavy Pojistné → Odvod sociálního pojištění. Nezapočítávají se ale členové statutárních orgánů ani zaměstnanci pracující na dohody mimo pracovní poměr.
2) Výpočet sníženého pojistného v modulu MZDY
Pokud má být při výpočtu mzdy uplatněn snížený odvod pojistného, je třeba v menu Konfigurace → Konfigurace modulu MZDY zatrhnout volbu Uplatnit snížení vyměřovacího základu sociálního pojištění (tzv. Antivirus C). 
	Nastavení této volby konfigurace způsobí, že při výpočtu mzdy každého zaměstnance (jednotlivě i dávkově) bude část sociálního pojištění placeného zaměstnavatelem za zaměstnance vypočtena ze sníženého vyměřovacího základu. Z toho vyplývá, že při změně nastavení konfigurace je třeba výpočet mzdy provést znovu !!! 
	Nastavení konfigurace je programem zapamatováno až do další změny nastavení. Při zpracování dalšího období je tedy třeba zkontrolovat, zda i v tomto období má být uplatněno snížení pojištění a konfiguraci podle toho nastavit. 
	Podmínky týkající se prominutí pojištění u každého jednotlivého zaměstnance program při výpočtu mzdy zohledňuje automaticky (limit 52253,- Kč, typ pracovního poměru, existence a druh výpovědi atd.). Není tedy potřeba se seznamem zaměstnanců nijak pracovat a stačí jednoduše provést výpočet mzdy u všech zaměstnanců. 
	Prominutí, přesněji snížení, vyměřovacího základu části pojištění placeného zaměstnavatelem má za následek, že pro každou část pojištění bude existovat jiný vyměřovací základ, který je v programu zobrazen u příslušné složky (např. 0610, 0983) ve sloupci "Základ". To umožňuje vizuální kontrolu, že výpočet proběhl správně.
3) Tisková sestava Přehled o výši pojistného
Tisková sestava Přehled o výši pojistného byla aktualizována na vzor VI/2020 zřejmě platný od června 2020 nebo pro měsíce červen až srpen 2020. 
	Při tisku sestavy je třeba správně nastavit, zda je či není uplatňováno snížení sociálního pojištění. Toto nastavení má zásadní vliv nejen na podobu výstupu ale i na uvedené číselné údaje. 
	Současně s úpravou tištěné podoby formuláře byl aktualizován i výstupní XML soubor na verzi PVPOJ2020 dle zveřejněné dokumentace. V okamžiku distribuce aktualizace modulu MZDY (tj. 30.6.2020) však portál ČSSZ aktualizovanou verzi elektronického podání nepřijímal.


SKL – Tisk DIČ + IČ na dodacím listu

Do tisku formuláře dodacího listu v grafickém formátu byl doplněn tisk IČ a DIČ pro Odběratele a Příjemce. Volbu je možné vybrat v okně nastavení tisku na záložce Formulář DOD - Tisknout IČ a DIČ u odběratele a příjemce.
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MZD – Změna konstant pro výpočet exekucí od 01.07.2020

Od 01.07.2020 se zvyšuje nezabavitelné minimum dlužníka v exekuci na částku 7771.50 Kč a nezabavitelné minimum za manželku/manželka nebo dítě na 2590.50 Kč. Celková částka se nejdříve počítá i s použitím haléřů a až výsledná částka je zaokrouhlena na koruny směrem nahoru.
 
Na základě této změny je nutné v programu upravit konstanty zadávané k jednotlivým zaměstnancům pro výpočet exekučních srážek. U těchto zaměstnanců je nutno ukončit k 30.06.2020 složku 0820 - Srážky - v exekučním režimu a zadat složku 0820 - Srážky - v exekučním režimu od 01.07.2020, ale s novými hodnotami dle změny zákona.
 
V programu Aconto byly v okně při zadání složky 0820 aktualizovány informace o výši těchto konstant.
Doporučujeme nainstalovat novou verzi programu, z hlediska výpočtu bude sice i starší verze se správně doplněnými aktuálními konstantami počítat správně, ale zobrazované hodnoty při zadání složky nebudou aktuální.

ALL – Vlastnosti adres - kopírování vlastností a hodnot

Kopírování vlastností + hodnot v adresáři.

Vlastnosti + hodnoty, které jsou přidány adrese, lze kopírovat dvěma způsoby:
	Při založení nové adresy v adresáři ( tlačítkem Nová ). Před stiskem tlačítka Nová je třeba kurzor v přehledu postavit na adresu, ze které budou vlastnosti + hodnoty kopírovány. Stiskněte tlačítko Nová a v dialogu pro zadání nové adresy zatrhněte volbu 'Kop. vlastnosti z AD = "'.... '" ( volba je umístěná vpravo dole ). Při uložení se k nové adrese  přiřadí vlastnosti + hodnoty z vybrané adresy. 
	Označeným adresám v adresáři ( tlačítkem Kopíruj ). Před stiskem tlačítka Kopíruj je nutné označit adresy, kterým budou vlastnosti + hodnoty přidány. Kurzor v přehledu postavte na adresu, ze které se převezmou vlastnosti + hodnoty. Tlačítkem Kopíruj se přidají hodnoty + vlastnosti z aktuální adresy všem označeným adresám.


ALL – Vlastnosti adres - odebrání vlastností a hodnot ( tlačítkem Odebrat )

Změna funkce tlačítka Odebrat v Adresáři. Při kurzoru umístěném v přehledu Hodnota lze postupně odebírat vlastnosti. Tlačítko Odebrat nebylo funkční při kurzoru umístěném v přehledu Vlastnost. Nyní lze tlačítkem odebrat vlastnost + všechny její hodnoty.
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MZD – Změna u mzdové složky 0925 od 01.06.2020

Počínaje obdobím červen 2020 se mění pevná částka (konstanta) používaná programem u mzdové složky 0925 - Úleva na zdr.poj.!50%zam.s Zps, kterou používají organizace zaměstnávající více než 50% osob se zdravotním postižením. Pokud složku 0925 používáte, je nutné nainstalovat novou verzi modulu MZDY pro zpracování mezd za období červen 2020 včetně. Žádný další zásah ze strany uživatele není potřeba, změna se aplikuje automaticky.
Poznámka
Uvedená úprava nepřímo souvisí ze změnou zákona č. 231/2020 Sb., platnou od 01.06.2020, kterou se zvyšuje vyměřovací základ pro pojistné hrazené státem za osoby, za které je plátcem pojistného stát, a to na částku 11607 Kč.

ALL – Vlastnosti adres - doplněn režim pro zadání více vlastností

Byla provedena změna v okně Výběr vlastnosti, které se otevírá na příkaz Přidat vlastnost adresy.
	Při jednom otevření okna lze přidat více vlastností. Tlačítko OK uloží zvolenou vlastnost + hodnotu, ale okno zůstane otevřené a lze vybrat a uložit další vlastnost. Tuto funkci umožňuje volba Po stisku "OK" pokračovat ve výběru ( A / N ). 
	Klávesou ENTER se lze přepínat mezi přehledy Vlastnost / Hodnota. 
	Do horní části okna byla doplněna informace o aktuální adrese, které se vlastnost nebo vlastnosti přiřazují.
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EVID – Konfigurace webového prohlížeče pro "DAŇOVÝ PORTÁL"

Evidence DPH, Kontrolní hlášení a Souhrnné hlášení obsahují odkazy na stránky DAŇOVÝ PORTÁL. Stránka portálu se otevře ve webovém prohlížeči, který je v počítači nastaven jako výchozí. Webový prohlížeč je možné změnit v konfiguraci Konfigurace\Nastavení vzhledu a chování programu v záložce Internet.

Nastavení webového prohlížeče, který není výchozí
Zatrhněte volbu Použít jiný webový prohlížeč. 
	Vyplňte položku Cíl ( umístnění prohlížeče ). 
	Tlačítkem Test prohlížeče můžete odzkoušet otevření nastaveného webového prohlížeče.

Jak lze získat obsah položky "Cíl ( umístnění prohlížeče )" ve Windows 10
Položku prohlížeče v menu přetáhněte levým tlačítkem na plochu, na ploše bude ikona prohlížeče. 
	Dejte pravé tlačítko myši na ikoně prohlížeče a vyberte v menu Vlastnosti. 
	Přepněte se do záložky Zástupce. 
	Obsah položky Cíl přeneste do konfigurace kopírováním.

SKLAD – Omezení pohybů skladu na "Vlastnost " a na "H. vlastnosti"

Omezení přehledu:

Byla doplněna možnost omezit přehled Pohyby zásob skladu na Vlastnost nebo na H. vlastnosti adresy.
Omezení na Vlastnost nebo H. vlastnosti přebírá z dokladu adresu a řadu RA. Zadanou Vlastnost nebo H. vlastnosti do omezení musí mít převzatá adresa z dokladu přiřazenou, potom je doklad přidán do přehledu pohybů. Při zadání omezení Vlastnost nebo H. vlastnosti lze využít číselník.
Upozornění:
Omezení ne Vlastnost nebo H. vlastnosti nezařadí do pohybů převodky.

Další nové funkce přehledu:
Dvojklikem myši na hodnotu ve sloupci Číslo dokladu otevřete doklad v evidenci. 
	Dvojklikem myši na hodnotu ve sloupci Kód adresy otevřete Adresář a dohledá se adresa. Adresa nemusí být nalezena když je přehled v Adresáři omezen.




SKLAD – Optimalizace rychlosti přepočtu skladových karet

Byla provedena optimalizace přepočtu skladových karet.
Tato optimalizace výrazně urychluje kromě vlastního přepočtu skladových karet také funkci Kontrola záporných stavů, Vybrat karty pro archivaci a načtení přehledu Pohyby karty.
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MZDY – Změna u doplatku ZP do minimální mzdy

Výpočet mzdy byl pozměněn tak, aby v případě použití mzdové složky 0498 - Jiné překážky na straně podniku byl případný doplatek zdravotního pojištění do minimálního vyměřovacího základu placen zaměstnavatelem a nikoli zaměstnancem. Do menu Konfigurace byla doplněna nová volba Konfigurace modulu MZDY umožňující nastavit původní způsob výpočtu.

Podrobnější popis
Pokud je prostřednictvím mzdové složky 0498 - Jiné překážky na straně podniku zadána náhrada mzdy menší než 100% z průměrné mzdy, nemusí být dle zákona dodržena minimální mzda. Zdravotní pojištění však musí být počítáno z vyměřovacího základu minimálně ve výši minimální mzdy. Dojde-li k této situaci, program automaticky vytváří složku 0921 - Doplatek do minimálního vyměřovacího základu a k němu příslušející doplatek zdravotního pojištění obsažený ve složce 0922 - Pohledávka zdr.poj.DU.
 
Doplatek zdravotního pojištění obsažený ve složce 0922 byl doposud v plné výši připočítáván k části zdravotního pojištění placeného zaměstnancem. V souvislosti s epidemií COVID-19 má však být v případě použití mzdové složky 0498 pro náhradu mzdy zahrnut do části zdravotního pojištění placeného zaměstnavatelem s odůvodněním, že se jedná o překážku na straně podniku. V modulu MZDY byl výpočet mzdy v tomto smyslu upraven.
 
Pokud budete chtít provést výpočet dosavadním způsobem, byla do sloupce menu Konfigurace doplněna nová volba Konfigurace modulu MZDY umožňující nastavit původní způsob výpočtu.
	Přednastavená hodnota konfigurace je "nezatrženo", což znamená nový způsob výpočtu. Tj. nový způsob výpočtu bude prováděn automaticky, aniž by bylo nutné cokoli nastavovat, a to z toho důvodu, že se předpokládá většinové použití složky 0498 pro náhrady mzdy v souvislosti s epidemií COVID-19. 
	Nastavení konfigurace se uplatní v okamžiku výpočtu mzdy. Změna nastavení konfigurace se tedy neprojeví okamžitě, ale teprve při novém výpočtu mzdy. 
	Není-li dosaženo minimální mzdy z jiného důvodu než je použití složky 0498, je výpočet prováděn dosavadním způsobem bez ohledu na nastavení konfigurace.

MZDY – Změna výše zadávaných hodnot pro exekuční srážky od 01.04.2020

S účinností od 1.4.2020 se mění částka životního minima na 3860,- Kč. V důsledku toho je třeba upravit hodnoty nezabavitelných částek ve složce 0820 v činnosti 0, a to ukončením stávající složky k 31.3.2020 a zadáním nové od 1.4.2020 s novými hodnotami.
 
Základní částka, která nesmí být sražena povinnému je od 1.4.2020 nově počítána z částek
• základní částka na osobu povinného je 6908,- Kč 
• základní částka na osoby, kterým je povinen poskytovat obživu je 1727,- Kč 
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MZDY – Úprava výpočtu částky u složky 0922

Bylo upraveno zaokrouhlení částky u složky 0922 - Pohledávka zdr.poj. , ale jen v případě, že tato složka je jediným příspěvkem do zdravotního pojištění.
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MZDY – Podklady pro vyplnění seznamu zaměstnanců "Antivirus MPSV"

Prostřednictvím webových stránek MPSV ( Chyba! Odkaz není platný. ) je od počátku dubna 2020 umožněno žádat o příspěvek na náhradu mzdy v souvislosti s epidemií COVID-19. Součástí podávané žádosti o příspěvek je vyplnění seznamu zaměstnanců do XLSX souborů vypracovaných ministerstvem, a to ve dvou různých podobách odpovídajících režimům "A" (7 sloupců) a "B" (6 sloupců).
 
Do modulu MZDY v programu ACONTO byla doplněna sestava obsahující seznam zaměstnanců, pro které jsou v zadaném období vysčítány vyplacené náhrady mezd (mzdové složky 0494 a 0498) a náhrady za karanténu (mzdová složka 0506). Tento seznam lze volitelně zobrazit ve tvaru uzpůsobeném pro vložení do XLSX souboru podle režimu ("A" nebo "B") a přenést přes schránku (clipboard) z modulu MZDY do cílového XLSX souboru. Vložení obsahu stránky lze snadno provést pomocí klávesové zkratky <Ctrl>+<V>. Sestava je určena pro případ usnadnění práce v případech, kdy je třeba zadat do seznamu žádosti větší množství zaměstnanců.
 
Nová sestava je k dispozici v modulu Mzdy, volba menu Mzdy → Personalistika a mzdy, příkaz Tisk → Pojistné→Podklady pro Antivirus MPSV duben 2020. Další pokyny pro použití jsou uvedeny přímo v programu.

PDU – Podklady pro přiznání k dani z příjmů právnických osob

Do modulu Podvojné účetnictví → menu Výkazy byla doplněna funkce Podklady pro přiznání k dani z příjmů právnických osob.
Funkce exportuje data vypočtená v sestavách rozvahy a výkazu zisků a ztrát pro podnikatele ve Finanční analýze do xml souboru jako podklad pro vyplnění části "Vybrané údaje z účetnictví" formuláře Daň z příjmů právnických osob při elektronickém podání.
Podrobnější informace jsou uvedeny v nápovědě <F1> funkce.
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MZDY – Úprava fungování defaultu u složky 0498

Při zadání mzdové složky 0498 - Jiné překáž.na str.podn. program nabízí jako default 80% z průměrného výdělku. Pokud tento údaj uživatel změní, bude program dále nabízet upravený údaj, a to do doby, než dojde k zavření okna pro zadávání a výpočet mezd.

MZDY – Změna v chování složky 0510 - Ošetřování

V souvislosti s krizovým stavem ohledně koronaviru, byla upravena kontrola při zadávání mzdové složky 0510 - Ošetřování.
Program nově umožní zadat délku složky větší než 16 dní. Na hodnotu větší než 16 dní je uživatel pouze upozorněn.

MZDY – Úprava zadávání neschopností v režimu eNeschopenek

V režimu eNeschopenek, a to jen u typů ukončovací a pokračovací eNeschopenky, program nyní nejdříve oddělí prvních 14 dní a při dalším příkazu Nová pokryje dle eNeschopenky i její další část.

SKL – Import ceníku z programu Excel a souboru CSV

Do okna Import ceníku v modulu Sklad byl doplněn test na prázdné Označení(SKP). 
Při volbě založit kartu automaticky s použitím náhradních hodnot, musí být součástí importu Označení(SKP) se zadanou náhradní hodnotou. Pokud je zatržena volba aktualizovat údaje karty, Označení(SKP) se aktualizuje pouze v případě, že importovaná hodnota není prázdná. Prázdné Označení(SKP) se pouze zapíše do protokolu (ostatní údaje karty se zaktualizují).

SKL – Doplnění přehledu skladových karet o položky "Záruka(M)" a  
           "Záruka(M)IČO".

Do formátu řádků v přehledu Skladové karty a Katalogové karty byly doplněny položky Záruka(M) a Záruka(M)IČO. Položky jsou současně doplněny do omezení a řazení přehledu.
 
Zároveň byly tyto položky doplněny do příkazu Import ceníku z programu MS Excelu. Lze je tak zařadit do seznamu importovaných položek.



