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V01.29-03 31.11.2012
- uzavření experimentální fáze programu
V01.29-04 01.12.2012
- do příjmu xml dat dokladu doplněna možnost dekódování sazeb dph, platných v okamžiku
vystavení dokladu
- do příjmu xml dat dokladu doplněna možnost dekódování příznaku tabulky s rozpisem sazeb
- do formuláře dokladu doplněna možnost tisku tabulky
V01.29-05 22.01.2013
- do formuláře dokladu, do adresové části prodejce (uživatel) doplněn účet
- do formuláře dokladu, do adresové části prodejce (uživatel) doplněn swift banky
- do formuláře dokladu, do adresové části prodejce (uživatel) doplněn iban
- do formuláře dokladu, do fakturační adresy odběratele (zákazníka) doplněn swift
- do formuláře dokladu, do fakturační adresy odběratele (zákazníka) doplněn iban
V01.29-06 25.01.2013
- tisk dokladu, verze pro win, velikost písma hodnotové části zvětšena pro vypnění celé šířky
dokladu
- tisk dokladu, zmenšena velikost písma textové řásti dokladu
- tisk dokladu, zmenšena velikost písma adresy prodávajícího a fakturační adresy kupujícího
- tisk dokladu, zobrazení částek s desetinným oddělovačem podle nastavení operačního systému
V01.29-07 31.01.2013
- přechod na verzi 2012r2 překladače a 12.5 pluginů
V01.29-08 04.02.2013
- před tiskem se zobrazí ovládací okno pro volbu tiskárny s možností nastavení počtu kopii
tisku
V01.29-09 05.02.2013
- doplněna vazba na nastavení konfigurace programu KALKUL, možnost blokování prohlížecího okna
a možnost blokování zobrazení ovládacího okna pro volbu tiskárny s možností nastavení počtu
kopii tisku
V01.29-10 07.02.2013
- doplněna možnost vyplnění formuláře "Přehled OSVČ pro OZP za rok 2012"
V01.29-11 08.02.2013
- doplněna kontrola poškození souboru *.xml
V01.29-12 09.02.2013
- doplněno vytváření podrobnějšího hlášení o chybách
- do stejné cesty, kde se nachází XML soubor, se v případě chyby uloží soubor ERROR.LOG
obsahující podrobné hlášení ochybách
V01.30-01 12.02.2013
- doplněn plugin pro práci se soubory PDF
- pro vyplňování formulářů ve formátu PDF doplněna kontrola správnosti licenčního souboru
"LICENCE.BIU", umístěná v adresáři určeném pro data aplikací v podadresáři PeliCo\KALKTISK
- pro vyplňování formulářů ve formátu PDF doplněna kontrola totožnosti IČ v licencích programu
KALKTISK a volajícím programu KALKUL
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V01.30-02 16.02.2013
- u vyplňovaných pdf

formulářů se v demoverzi (bez licence) vepíše text "DEMOVERZE"

- u vyplňovaných pdf

formulářů se v demoverzi (bez licence) vyplní poze část formuláře

V01.30-03 17.02.2013
- doplněno chybové hlášení, pokud nebyl nalezen podkladový formulář při vyplňování formulářů
pdf
V01.30-04 18.02.2013
- nyní se testuje pouze první písmeno příznakových parametrů při volání programu
V01.30-05 19.02.2013
- sjednocení fontů u vyplňovaných formulářů
V01.30-06 21.02.2013
- u vyplňovaných formulářů pdf pro verzi iMac/OS-X použito fontu "Courier", pro verzi PC/W-XP
nově použito fontu "Courier New"
- u vyplňovaných formulářů pdf pro verzi PC/W-XP jsou řetězce převáděny na encodings
WindowsLatin2 (cp1250)
V01.30-07 22.02.2013
- při tisku dokladů, sestav, hlášení (vše ne pdf) je pro ekvidistantní font ve verzi iMac/OS-X
použito fontu "Courier", pro verzi PC/W-XP nově použito fontu "Courier New"
V01.30-08 23.02.2013
- je-li volaná funkce spojená s tiskem do souboru s formátem pdf, která vyžaduje licenci, je
nabídnuto hlášení s vysvětlením a možností provedení aktivace licence nebo v pokračování v
demoverzi
V01.30-09 24.02.2013
- doplněna možnost vyplnění formuláře "Přehled OSVČ pro SSZ za rok 2012"
V01.30-10 26.02.2013
- doplněna možnost vyplnění formuláře "Přiznání k DPH vzor č. 18"
V01.30-11 27.02.2013
- modifikace průběhu činnosti při provedení aktivace licence pro verzi PC/W-XP
V01.30-12 28.02.2013
- doplněna možnost vyplnění formuláře "Přehled OSVČ pro VZP za rok 2012" (podklad formuláře
zatím není k dispozici)
- doplněna možnost vyplnění formuláře "Výkaz pro SSZ: Přehled o výši pojistného" vzor I/2013
V01.30-14 01.03.2013
- použit náhradní formulář "Přehled OSVČ pro VZP za rok 2012" (originální formulář je zamčený a
nelze jej použít)
V01.30-15 02.03.2013
- ve formuláři dokladu přemístěna položka "Vystavil" do levé třetiny patičky
- v pravé třetině patičky se nyní zobrazí položky automatického podpisu a pokud nebyly
vyplněny, pak slovo "Podpis:"
- doplněna možnost vyplnění pdf formuláře "PDFO 2012 Příloha č. 3" vzor č. 8
V01.30-16 03.03.2013
- ve formuláři dokladu přemístěna položka zaokrouhleno z výčtové části do levé třetiny patičky
(zobrazuje se tak i při tisku tabulky hodnot)
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- ve formuláři dokladu přemístěna položka celkem k úhradě v ekvivalentní měně z výčtové části
do levé třetiny patičky (zobrazuje se tak i při tisku tabulky hodnot)
- ve formuláři dokladu přemístěna položka kurz ekvivalentní měny vůči měně na dokladu z výčtové
části do levé třetiny patičky (zobrazuje se tak i při tisku tabulky hodnot)
V01.30-17 04.03.2013
- doplněna možnost vyplnění pdf formuláře "PDFO 2012 Příloha č. 2" vzor č. 8
V01.30-18 05.03.2013
- změna formátu tisku záporných čísel (provedena v místech, kde má výskyt záporných čísel
smysl)
- v nadpise okna programu KALKTISK se zobrazuje verze
- v dokladu v součtových řádcích doplněno zálohově uhrazeno
V01.30-19 06.03.2013
- doplněna možnost vyplnění pdf formuláře "PDFO 2012 Příloha č. 1" vzor č. 8
V01.30-20 08.03.2013
- tisk dokladu, úprava popisu formuláře s tabulkou: pokud je v nulové sazbě pouze záloha, bude
v tabulce nadpis "Záloha"
- tisk dokladu, úprava popisu formuláře s tabulkou: pokud je v nulové sazbě pouze nepodléhající
evidenci DPH, bude v tabulce nadpis "Mimo DPH"
- tisk dokladu, úprava popisu formuláře s tabulkou: pokud je v nulové sazbě pouze osvobozeno od
DPH, bude v tabulce nadpis "Osvobozeno"
- tisk dokladu, úprava popisu formuláře s tabulkou: v ostatních případech zůstane v tabulce
nadpis "Nulová"
V01.30-21 09.03.2013
- doplněna možnost vyplnění pdf formuláře "PDFO 2012" (hlavní formulář)
V01.30-22 10.03.2013
- upraven formát zobrazení čísel s požadovanou desetinnou částí (např. na tisícinu procenta)
V01.30-23 11.03.2013
- tisk dokladu: v dodací adrese se u právnické osoby tiskne nejdříve název firmy a pak teprve
jméno a příjmení
- tisk dokladu: ve fakturační adrese se u právnické osoby tiskne nejdříve název firmy a pak
teprve jméno a příjmení
V01.30-24 14.03.2013
- doplněna možnost vyplnění pdf formuláře "oznámení o nástupu do zaměstnání" vzor III/2012
V01.30-25 15.03.2013
- doplněna možnost vyplnění pdf formuláře "Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé
činnost" vzor č. 20
V01.30-26 16.03.2013
- doplněna možnost vyplnění pdf formuláře "Výpočet daně a daňového zvýhodnění vz. 17"
V01.30-27 16.03.2013
- ošetření kolize, pokud bude vytvářeno více formulářů pdf se stejným jménem (ke jménu se
doplní čítač)
V01.30-28 17.03.2013
- doplněna možnost vyplnění pdf formuláře "ELDP vz. IV/2011"
V01.30-29 18.03.2013
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- doplněna možnost vyplnění pdf formuláře "Příloha k žádosti o nemocenské vz. III/2012"
V01.30-30 19.03.2013
- doplněna možnost vyplnění pdf formuláře "Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele 2010"
V01.30-31 20.03.2013
- doplněna možnost vyplnění pdf formuláře "Hromadné oznámení zaměstnavatele (ZP) vz. 2010"
V01.30-32 22.03.2013
- v operačních systémech řady W32 se program pokusí vyrovnat s nesmyslnou situací, kdy na disku
není pracovní adresář pro data aplikací (provede se před nabídkou aktivace licence)
V01.30-33 05.04.2013
- zvětšeny bezpečnostní meze při kontrole konce stránky u datových řádků dokladu
V01.30-34 07.04.2013
- doplněna text "DEMOVERZE" i pro druhou stranu pdf formuláře "Příloha k žádosti o nemocenské
vz. III/2012"
V01.30-35 08.04.2013
- doplněno varovné hlášení, pokud jsou používány programy KALKULx a KALKTISK s odlišnou
desetinnou částí verze
V01.30-36 09.04.2013
- přechod na verzi 2012r21 překladače a 13.0 pluginů
- interní funkce, přechod na centrální registraci pluginů
- upřesněno varovné hlášení, pokud jsou používány programy KALKULx a KALKTISK s odlišnou
desetinnou částí verze
V01.30-37 10.04.2013
- doplněno chybové hlášení v případě kombinace neslučitelných verzí programu KALKULx a KALKTISK
- doplněno zobrazení varovných hlášení i v případě, že nenastala kritická chyba
V01.31-01 19.04.2013
- veškeré texty, umístěné ve střední třetině patičky, (např. přílohy), byly přrmístěny do levé
třetiny patičky
V01.31-02 20.04.2013
- do prostřední třetiny patičky je doplněna možnost zobrazení grafického QR kódu
V01.31-03 21.04.2013
- doplněna možnost vložit obrázek (bitmapu) s podpisem v souboru "PODPIS.BMP" do pravé třetiny
patičky, soubor je nutné umístit do adresáře pro data aplikací (tj. tam, kam se uloží licenční
soubor LICENCE.BIU)
V01.31-04 08.05.2013
- při změně velikosti obrázku s podpisem nyní použit kubický algoritmus (režim 7)
V01.31-05 09.05.2013
- pokud je z programů KALKUL1-5 poslána hodnota počtu kopii (větší než 1) při tisku dokladů,
nezobrazí se okno pro nastavení tiskárny a rovnou se vytiskne požadovaný počet kopii
danéhodokladu
V01.31-06 10.05.2013
- ošetření případu, kdy na dokladu není uveden konstantní symbol a text "Konstantní symbol" je
přepsán textem "Částka"
- pokud není uvedeno označení uživatele programu, řádek s označením se vynechá
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- pokud není uvedeno označení zákazníka pro dodací adresu, uvede se text "Poštovní adresa
obchodního partnera"
- pokud není uvedeno označení zákazníka pro fakturační adresu, uvede se text "Fakturační adresa
obchodního partnera"
- zmenšení odstupu mezi řádky u sestavy typu hlášení
V01.31-07 11.05.2013
- úprava nastavování ekvidistantního písma při tisku řádků sestavy
- pro lepší čitelnost je zvětšena mezera po každém pátém řádku sestavy
- pro lepší čitelnost jsou řádky sestavy tištěny tučně
V01.31-08 14.05.2013
- do prohlížecího okna pro doklady doplněno zpracování stisku kláves PgDn, PgUp, Enter a Esc
- po ukončení programu KALKTISK se maximalizuje (pokud bylo minimalizováno na liště) a uvede do
popředí okno s volajícím programem KALKULn
V01.31-09 15.05.2013
- datum zdanitelného plnění (a text označení daňového dokladu) se v dokladu netiskne, je-li
prázdné
V01.31-10 10.06.2013
- oprava překlepu "osvobozaná"
V01.32.01 11.06.2013
- celkové přeprogramování grafické knihovny (převedení na objektový přístup) jako příprava pro
napojení na knihovnu pdf
V01.32-07 17.06.2013
- do prohlížecího okna tiskového výstupu doplněno tlačítko <PDF> s navázanou funkcí převodu
tiskového výstupu do souboru ve formátu pdf (vyžaduje platnou licenci)
V01.32-08 18.06.2013
- vytváření unikátního názvu souborů pdf, ošetření vícenásobného výskytu znaků podtržítka
V01.32-09 21.06.2013
- při převodu tiskového výstupu do souboru ve formátu PDF je nyní použito odlišných posuvů ve
vodorovném a svislém směru podle operačního systému
V01.32-09 22.06.2013
- zvětšení rozlišení obrázků s QR kódem a podpisem pro tisk i pro převod do pdf
V01.32-10 03.07.2013
- úprava interní funkce pro načítání speciálních proměnných, byla sjednocena pro všechny typy
tisků, byly do ní doplněny nové příznaky a proměnné pro práci se soubory pdf
V01.32-11 04.07.2013
- funkce tisku dokladu v režimu převodu do pdf navázána na příznak "Blokovat prohlížení
vytvořeného souboru pdf"
- funkce tisku hlášení v režimu převodu do pdf navázána na příznak "Blokovat prohlížení
vytvořeného souboru pdf"
- funkce tisku nabídky v režimu převodu do pdf navázána na příznak "Blokovat prohlížení
vytvořeného souboru pdf"
- funkce tisku šablony v režimu převodu do pdf navázána na příznak "Blokovat prohlížení
vytvořeného souboru pdf"
- funkce tisku sestavy v režimu převodu do pdf navázána na příznak "Blokovat prohlížení
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vytvořeného souboru pdf"
- funkce pro vyplnění formuláře "ELDP 2011" navázána na příznak "Blokovat prohlížení
vytvořeného souboru pdf"
- funkce pro vyplnění formuláře "Hromadné oznámení ZP 2010" navázána na příznak "Blokovat
prohlížení vytvořeného souboru pdf"
- funkce pro vyplnění formuláře "Oznámení o nástupu NP 3/2012" navázána na příznak "Blokovat
prohlížení vytvořeného souboru pdf"
- funkce pro vyplnění formuláře "PDFO 2012" navázána na příznak "Blokovat prohlížení
vytvořeného souboru pdf"
- funkce pro vyplnění formuláře "PDFO 2012 - příloha č. 1" navázána na příznak "Blokovat
prohlížení vytvořeného souboru pdf"
- funkce pro vyplnění formuláře "PDFO 2012 - příloha č. 2" navázána na příznak "Blokovat
prohlížení vytvořeného souboru pdf"
- funkce pro vyplnění formuláře "PDFO 2012 - příloha č. 3" navázána na příznak "Blokovat
prohlížení vytvořeného souboru pdf"
- funkce pro vyplnění formuláře "Potvrzení o zdanitelných příjmech" navázána na příznak
"Blokovat prohlížení vytvořeného souboru pdf"
- funkce pro vyplnění formuláře "Potvrzení o zdanitelných příjmech V20" navázána na příznak
"Blokovat prohlížení vytvořeného souboru pdf"
- funkce pro vyplnění formuláře "Přehled oplatbě ZP 2010" navázána na příznak "Blokovat
prohlížení vytvořeného souboru pdf"
- funkce pro vyplnění formuláře "Přehled OSVČ pro OZP 2012" navázána na příznak "Blokovat
prohlížení vytvořeného souboru pdf"
- funkce pro vyplnění formuláře "Přehled OSVČ pro SP 2012" navázána na příznak "Blokovat
prohlížení vytvořeného souboru pdf"
- funkce pro vyplnění formuláře "Přehled OSVČ pro VZP 2012" navázána na příznak "Blokovat
prohlížení vytvořeného souboru pdf"
- funkce pro vyplnění formuláře "Přehled o výši SP I/2013" navázána na příznak "Blokovat
prohlížení vytvořeného souboru pdf"
- funkce pro vyplnění formuláře "Příloha k žádosti o nemocenské" navázána na příznak "Blokovat
prohlížení vytvořeného souboru pdf"
- funkce pro vyplnění formuláře "Přiznání k DPH V18" navázána na příznak "Blokovat prohlížení
vytvořeného souboru pdf"
- funkce pro vyplnění formuláře "Výpočet daně V17" navázána na příznak "Blokovat prohlížení
vytvořeného souboru pdf"
V01.32-12 05.07.2013
- funkce tisku dokladu v režimu převodu do pdf navázána na příznak "Automaticky převést tisk do
formátu PDF"
- funkce tisku hlášení v režimu převodu do pdf navázána na příznak "Automaticky převést tisk do
formátu PDF"
- funkce tisku nabídky v režimu převodu do pdf navázána na příznak "Automaticky převést tisk do
formátu PDF"
- funkce tisku šablony v režimu převodu do pdf navázána na příznak "Automaticky převést tisk do
formátu PDF"
- funkce tisku sestavy v režimu převodu do pdf navázána na příznak "Automaticky převést tisk do
formátu PDF"
V01.32-14 06.07.2013
- funkce pro vyplnění formuláře "ELDP 2011" navázána na příznak "Elektronicky podepsat vyplněný
formulář PDF"
- funkce pro vyplnění formuláře "Hromadné oznámení ZP 2010" navázána na příznak "Elektronicky
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podepsat vyplněný formulář PDF"
- funkce pro vyplnění formuláře "Oznámení o nástupu NP 3/2012" navázána na příznak
"Elektronicky podepsat vyplněný formulář PDF"
- funkce pro vyplnění formuláře "PDFO 2012" navázána na příznak "Elektronicky podepsat vyplněný
formulář PDF"
- funkce pro vyplnění formuláře "PDFO 2012 - příloha č. 1" navázána na příznak "Elektronicky
podepsat vyplněný formulář PDF"
- funkce pro vyplnění formuláře "PDFO 2012 - příloha č. 2" navázána na příznak "Elektronicky
podepsat vyplněný formulář PDF"
- funkce pro vyplnění formuláře "PDFO 2012 - příloha č. 3" navázána na příznak "Elektronicky
podepsat vyplněný formulář PDF"
- funkce pro vyplnění formuláře "Potvrzení o zdanitelných příjmech" navázána na příznak
"Elektronicky podepsat vyplněný formulář PDF"
- funkce pro vyplnění formuláře "Potvrzení o zdanitelných příjmech V20" navázána na příznak
"Elektronicky podepsat vyplněný formulář PDF"
- funkce pro vyplnění formuláře "Přehled oplatbě ZP 2010" navázána na příznak "Elektronicky
podepsat vyplněný formulář PDF"
- funkce pro vyplnění formuláře "Přehled OSVČ pro OZP 2012" navázána na příznak "Elektronicky
podepsat vyplněný formulář PDF"
- funkce pro vyplnění formuláře "Přehled OSVČ pro SP 2012" navázána na příznak "Elektronicky
podepsat vyplněný formulář PDF"
- funkce pro vyplnění formuláře "Přehled OSVČ pro VZP 2012" navázána na příznak "Elektronicky
podepsat vyplněný formulář PDF"
- funkce pro vyplnění formuláře "Přehled o výši SP I/2013" navázána na příznak "Elektronicky
podepsat vyplněný formulář PDF"
- funkce pro vyplnění formuláře "Příloha k žádosti o nemocenské" navázána na příznak
"Elektronicky podepsat vyplněný formulář PDF"
- funkce pro vyplnění formuláře "Přiznání k DPH V18" navázána na příznak "Elektronicky podepsat
vyplněný formulář PDF"
- funkce pro vyplnění formuláře "Výpočet daně V17" navázána na příznak "Elektronicky podepsat
vyplněný formulář PDF"
V01.32-15 07.07.2013
- funkce tisku dokladu v režimu převodu do pdf navázána na příznak "Elektronicky podepsat
vytvořený soubor PDF"
- funkce tisku hlášení v režimu převodu do pdf navázána na příznak "Elektronicky podepsat
vytvořený soubor PDF"
- funkce tisku nabídky v režimu převodu do pdf navázána na příznak "Elektronicky podepsat
vytvořený soubor PDF"
- funkce tisku šablony v režimu převodu do pdf navázána na příznak "Elektronicky podepsat
vytvořený soubor PDF"
- funkce tisku sestavy v režimu převodu do pdf navázána na příznak "Elektronicky podepsat
vytvořený soubor PDF"
V01.32-16 08.07.2013
- funkce pro vyplnění formuláře "ELDP 2011" navázána na proměnnou "Umístění a název certifikátu
*.pfx"
- funkce pro vyplnění formuláře "Hromadné oznámení ZP 2010" navázána na proměnnou "Umístění a
název certifikátu *.pfx"
- funkce pro vyplnění formuláře "Oznámení o nástupu NP 3/2012" navázána na proměnnou "Umístění
a název certifikátu *.pfx"
- funkce pro vyplnění formuláře "PDFO 2012" navázána na proměnnou "Umístění a název certifikátu
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*.pfx"
- funkce pro vyplnění formuláře "PDFO 2012 - příloha č. 1" navázána na proměnnou "Umístění a
název certifikátu *.pfx"
- funkce pro vyplnění formuláře "PDFO 2012 - příloha č. 2" navázána na proměnnou "Umístění a
název certifikátu *.pfx"
- funkce pro vyplnění formuláře "PDFO 2012 - příloha č. 3" navázána na proměnnou "Umístění a
název certifikátu *.pfx"
- funkce pro vyplnění formuláře "Potvrzení o zdanitelných příjmech" navázána na proměnnou
"Umístění a název certifikátu *.pfx"
- funkce pro vyplnění formuláře "Potvrzení o zdanitelných příjmech V20" navázána na proměnnou
"Umístění a název certifikátu *.pfx"
- funkce pro vyplnění formuláře "Přehled oplatbě ZP 2010" navázána na proměnnou "Umístění a
název certifikátu *.pfx"
- funkce pro vyplnění formuláře "Přehled OSVČ pro OZP 2012" navázána na proměnnou "Umístění a
název certifikátu *.pfx"
- funkce pro vyplnění formuláře "Přehled OSVČ pro SP 2012" navázána na proměnnou "Umístění a
název certifikátu *.pfx"
- funkce pro vyplnění formuláře "Přehled OSVČ pro VZP 2012" navázána na proměnnou "Umístění a
název certifikátu *.pfx"
- funkce pro vyplnění formuláře "Přehled o výši SP I/2013" navázána na proměnnou "Umístění a
název certifikátu *.pfx"
- funkce pro vyplnění formuláře "Příloha k žádosti o nemocenské" navázána na proměnnou
"Umístění a název certifikátu *.pfx"
- funkce pro vyplnění formuláře "Přiznání k DPH V18" navázána na proměnnou "Umístění a název
certifikátu *.pfx"
- funkce pro vyplnění formuláře "Výpočet daně V17" navázána na proměnnou "Umístění a název
certifikátu *.pfx"
- funkce tisku dokladu v režimu převodu do pdf navázána na proměnnou "Umístění a název
certifikátu *.pfx"
- funkce tisku hlášení v režimu převodu do pdf navázána na proměnnou "Umístění a název
certifikátu *.pfx"
- funkce tisku nabídky v režimu převodu do pdf navázána na proměnnou "Umístění a název
certifikátu *.pfx"
- funkce tisku šablony v režimu převodu do pdf navázána na proměnnou "Umístění a název
certifikátu *.pfx"
- funkce tisku sestavy v režimu převodu do pdf navázána na proměnnou "Umístění a název
certifikátu *.pfx"
V01.32-17 09.07.2013
- doplněna funkce pro dešifrování hesla certifikátu
- doplněno nové okno pro případné zadání hesla certifikátu, pokud nebylo vloženo ve volajícím
programu KALKUL1-5
- doplněna funkce pro načtení proměnné s názvem a cestou k bitmapě obsahující naskenovaný
podpis/razítko
V01.32-18 10.07.2013
- ošetření vzniku dvojité linky v hlavičce při tisku hlášení nebo sestavy, pokud neexistují
neprázdné poznámky
V01.32-19 11.07.2013
- zarovnání odstavců při převodu tiskového výstupu nabídky do formátu pdf
- při tisku nabídky zrušeno datum ve spodní části
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- při tisku nabídky byl text odstavců se změnami v jednotlivých programech spojeny s nadpisy
V01.32-20 20.07.2013
- do instalace programu KALKTISK doplněno vnucení spuštění v administrátorském režimu
V01.32-21 04.08.2013
- do tisku dokladu doplněno zohlednění tisku ve formátu A4 landscape (na šířku)
- do tisku hlášení doplněno zohlednění tisku ve formátu A4 landscape (na šířku)
- do tisku sestavy doplněno zohlednění tisku ve formátu A4 landscape (na šířku)
V01.32-22 05.08.2013
- doplněn tisk deníku příjmů a výdajů
V01.32-23 06.08.2013
- při tisku deníku příjmů a výdajů zohledněno nastavení kvality tisku, je-li nastavena "Vysoká
kvalita tisku, tučně" budou se tisknout řádky deníku tučně
V01.32-24 07.08.2013
- při tisku deníku příjmů a výdajů doplněna stránka s vysvětlivkami
V01.32-25 08.08.2013
- při tisku deníku příjmů a výdajů doplněn do posledního prázného sloupce nadpis "Pozn."
- zrychlení načítání dat při tisku deníku příjmů a výdajů
- zrychlení načítání dat při tisku hlášení
- zrychlení načítání dat při tisku sestavy
V01.32-26 12.08.2013
- doplněn tisk peněžního deníku
V01.32-27 13.08.2013
- úprava popisů sloupců při tisku peněžního deníku
V01.32-28 15.08.2013
- sjednocení výpočtu velikosti fontu při tisku deníku příjmů a výdajů ve formátu A4 a A4landscape
- sjednocení výpočtu velikosti fontu při tisku peněžního deníku ve formátu A4 a A4-landscape
V01.32-29 17.08.2013
- do informačního okna doplněna podrobnější informace o činnosti při načítání tiskových souborů
XML
- do informačního okna doplněna podrobnější informace o průběhu vykreslování sestavy
- do informačního okna doplněna podrobnější informace o průběhu vykreslování peněžního deníku
- do informačního okna doplněna podrobnější informace o průběhu vykreslování deníku příjmů a
výdajů
V01.32-30 18.08.2013
- do informačního okna doplněna podrobnější informace o průběhu vykreslování dokldu
- do informačního okna doplněna podrobnější informace o průběhu vykreslování hlášení
- do informačního okna doplněna podrobnější informace o průběhu vykreslování nabídky
- do informačního okna doplněna podrobnější informace o průběhu vykreslování šablony
V01.32-31 19.08.2013
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- pokud je v programu KALKUL nastaven formát A3
(2) pak se chápe jako formát A4 landscape
V01.32-32 20.08.2013
- pro lepší čitelnost se při prohlížení některých tiskových výstupů (sestav, šablon, hlášení,
peněžního deníku a deníku příjmů a výdajů) prohlížecí okno zvětší v závislosti na rozlišení
použitého displeje (nemá vliv na tištěný nebo převedený do pdf výstup)
V01.32-33 25.08.2013
- do sestavy doplněno číslo strany
- do hlášení doplněno číslo strany
- do sestavy doplněno datum a čas tisku
- do hlášení doplněno datum a čas tisku
V01.32-34 30.08.2013
- do tisku dokladu doplněna možnost vždy provést tisk na tiskárnu (nezávisle na nezobrazení
prohlížeče a vnucení převodu do pdf)
- do tisku deníku příjmů a výdajů doplněna možnost vždy provést tisk na tiskárnu (nezávisle na
nezobrazení prohlížeče a vnucení převodu do pdf)
- do tisku hlášení doplněna možnost vždy provést tisk na tiskárnu (nezávisle na nezobrazení
prohlížeče a vnucení převodu do pdf)
- do tisku nabídky doplněna možnost vždy provést tisk na tiskárnu (nezávisle na nezobrazení
prohlížeče a vnucení převodu do pdf)
- do tisku peněžního deníku doplněna možnost vždy provést tisk na tiskárnu (nezávisle na
nezobrazení prohlížeče a vnucení převodu do pdf)
- do tisku šablony doplněna možnost vždy provést tisk na tiskárnu (nezávisle na nezobrazení
prohlížeče a vnucení převodu do pdf)
- do tisku sestavy doplněna možnost vždy provést tisk na tiskárnu (nezávisle na nezobrazení
prohlížeče a vnucení převodu do pdf)
V01.32-35 31.08.2013
- identifikace uživatele se při převodu do PDF nebo při tisku posune oproti prohlížení o šířku
znaku vpravo
V01.32-36 01.09.2013
- zohlednění odlišné interpretace tisku na šířku (landscape) při zobrazení okna volby tiskárny
nebo bez jeho zobrazení
V01.32-37 02.09.2013
- zmenšení velikosti fontu identifikace uživatele v sestavách, hlášeních, peněžním deníku a
deníku příjmů a výdajů
V01.32-38 11.09.2013
- do nabídky doplněno načítání systémových proměnných, řídících činnost programu
- při vytváření souboru pdf nabídky doplěnno zohlednění čísla nabídky
- umožnění použití větších fontů některých oblastí nabídky
V01.32-39 12.09.2013
- při vytváření souboru pdf nabídky doplěnno zohlednění cílového psč nabídky
V01.32-40 15.09.2013
- při vytváření souboru pdf nabídky doplěnno zohlednění pořadového čísla nabídky
V01.32-41 16.09.2013
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- při vykreslování nabídky doplěnno evidenční číslo
V01.33-01 29.09.2013
- přechod na novou verzi překladače 2013R3 a na nové verze pluginů 13.3
- sjednocení označení pro e-mail (elektronickou poštu) v hlavičce dokladu
- při tisku dokladu se netisknou hodnoty ve sloupcích cena/MJ a částka, pokud jsou nulové
V01.33-02 02.10.2013
- sjednocení označení pro www (internetovou adresu) v hlavičce dokladu
- zvětšení písma pro adresy firem v levé horní části dokladu, tím vzniklé širší texty se nyní
zobrazí na více řádcích
V01.33-03 03.10.2013
- tisk dokladu: zvětšeno rozlišení pro vkládaný obrázek s podpisem
- tisk dokladu: upravena velikost a umístění obrázku QR kódu, zvětšen odstup od okrajů políčka,
doplněn text "QR platba"
V01.33-04 04.10.2013
- tisk dokladu: zvýšení ostrosti obrázku s QR kódem po převodu do souboru PDF
- tisk dokladu: zvětšení odstupu textu copyrightu od spodní linky
V01.33-05 07.10.2013
- úprava tisku hlavičky sestavy, hlášení, peněžního deníku a deníku příjmů a výdajů
V01.33-06 12.10.2013
- doplněna funkce pro tisk plného peněžního deníku na dvě strany
V01.33-07 13.10.2013
- přidání modifikačních koeficientů pro výpočet rozměrů grafických objektů, které odlišují jiné
operační systémy od přesně počítajícího OS X
V01.33-08 15.10.2013
- tisk sestavy, ošetření automatické volby velikosti fontu v případě, kdy je sestava tvořena
jediným řádkem
V01.33-09 16.10.2013
- ošetření výpočtu rozměrů plátna při otáčení kresby pro landscape pokud není nainstalovaná
žádná tiskárna
V01.33-10 17.10.2013
- doplněna interní funkce pro ověření spejeníá se serverem www.kalkul.cz
V01.33-11 18.10.2013
- do interní funkce vytvoření pdf souboru z dokladu doplněno odeslání e-mailu s přílohou
tvořenou uvedeným pdf
V01.33-12 19.10.2013
- do odesílání e-mailu doplněno testování vzniku chyb
V01.33-14 20.10.2013
- omezení doby čekání na úspěšné odeslání e-mailu na 1 minutu, delší doba je považována za
chybu
V01.33-15 05.11.2013
- úprava okna pro zadávání hesla, sjednocení volání tohoto okna z celého programu, omezení
čekání na zadání hesla na 10 minut
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V01.33-16 06.11.2013
- při převádění nadpisu dokladu do názvu souboru pdf se nyní zachovávají velká a malá písmena
V01.33-17 08.11.2013
- do režimu grafického tisku formou vyplňování oficiálních formulářů pdf doplněno zohlednění
příznaku použití černobílých předloh
- do přiložených formulářů doplněny některé černobílé předlohy (přípona _cb)
V01.33-18 08.11.2013
- doba čekání na odeslání e-mailu prodloužena z jedné na tři minuty
- do přiložených formulářů doplněny zbylé černobílé předlohy (přípona _cb)
V01.33-19 09.11.2013
- ošetření případu nedefinovatelného stavu při převádění nadpisu dokladu do názvu souboru pdf
se nyní zachovávají velká a malá písmena, v tomto případě budou použity jen velká písmena
V01.33-20 10.11.2013
- doplnění možnosti poslání kontrolní kopie e-mailu zpět odesílateli k archivaci
V01.33-21 24.11.2013
- doplnění tisku dopisu
V01.33-22 04.12.2013
- doplnění proměnných u pdf formuláře "ELDP vz. IV/2011"
V01.33-23 12.12.2013
- hodnotová část dokladu má nyní dynamicky počítanou velikost písma, aby pokryla i nejširší
texty (tj. nejhorší případ tvořený písmeny "W")
V01.33-24 14.12.2013
- do hlavičky dokladu doplněno místo dodání
V01.33-25 15.12.2013
- do hlavičky dokladu doplněno místo odběru
V01.33-26 05.01.2013
- nový formulář Výpočet daně a daňového zvýhodnění vzor č. 18
V01.33-27 06.01.2013
- nový formulář Potvrzení o zdanitelných příjmech vzor č. 21
V01.33-28 09.01.2013
- přechod na novou verzi 4.1 překladače a 13.5 pluginů
V01.33-29 14.01.2014
- doplněna možnost vyplnění pdf formuláře "PDFO 2013" (hlavní formulář) vzor č. 20
V01.33-30 15.01.2014
- doplněna možnost vyplnění pdf formuláře "PDFO 2013" (příloha č. 1) vzor č. 9
V01.33-31 16.01.2014
- doplněna možnost vyplnění pdf formuláře "PDFO 2013" (příloha č. 2) vzor č. 9
- doplněna možnost vyplnění pdf formuláře "PDFO 2013" (příloha č. 3) vzor č. 9
- doplněna možnost vyplnění formuláře "Přehled OSVČ pro OZP za rok 2013"
- doplněna možnost vyplnění formuláře "Přehled OSVČ pro VZP za rok 2013"
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V01.33-32 18.01.2014
- doplněna možnost vyplnění formuláře "Přehled OSVČ pro SSZ za rok 2013"
V01.33-33 20.01.2014
- nový formulář pdf "Přehled o platbě pojistného (ZP) zaměstnavatele" pro pojišťovnu VZP s
kódem 111
- nový formulář pdf "Přehled o platbě pojistného (ZP) zaměstnavatele" pro pojišťovnu VOZP s
kódem 201
- nový formulář pdf "Přehled o platbě pojistného (ZP) zaměstnavatele" pro pojišťovnu ČPZP s
kódem 205
- nový formulář pdf "Přehled o platbě pojistného (ZP) zaměstnavatele" pro pojišťovnu OZP s
kódem 207
- nový formulář pdf "Přehled o platbě pojistného (ZP) zaměstnavatele" pro pojišťovnu ZPŠ s
kódem 209
- nový formulář pdf "Přehled o platbě pojistného (ZP) zaměstnavatele" pro pojišťovnu ZPMVČR s
kódem 211
- nový formulář pdf "Přehled o platbě pojistného (ZP) zaměstnavatele" pro pojišťovnu RBP s
kódem 213
- nový formulář pdf "Přehled o platbě pojistného (ZP) zaměstnavatele" pro ostatní pojišťovny
V01.33-34 28.01.2014
- datový řádek dokladu: hodnota ve sloupci sleva[%] se zobrazuje, jen je-li nenulová
- datový řádek dokladu: hodnota ve sloupci množství se zobrazuje, jen je-li nenulová
- doplňkový datový řádek dokladu: hodnota ve sloupci sleva[%] se zobrazuje, jen je-li nenulová
- doplňkový datový řádek dokladu: hodnota ve sloupci množství se zobrazuje, jen je-li nenulová
V01.33-35 08.02.2014
- nový formulář pdf "Hromadné oznámení (ZP) zaměstnavatele" pro pojišťovnu VZP s kódem 111
- nový formulář pdf "Hromadné oznámení (ZP) zaměstnavatele" pro pojišťovnu VOZP s kódem 201
- nový formulář pdf "Hromadné oznámení (ZP) zaměstnavatele" pro pojišťovnu ČPZP s kódem 205
- nový formulář pdf "Hromadné oznámení (ZP) zaměstnavatele" pro pojišťovnu OZP s kódem 207
- nový formulář pdf "Hromadné oznámení (ZP) zaměstnavatele" pro pojišťovnu ZPŠ s kódem 209
- nový formulář pdf "Hromadné oznámení (ZP) zaměstnavatele" pro pojišťovnu ZPMVČR s kódem 211
- nový formulář pdf "Hromadné oznámení (ZP) zaměstnavatele" pro pojišťovnu RBP s kódem 213
- nový formulář pdf "Hromadné oznámení (ZP) zaměstnavatele" pro ostatní pojišťovny
- nový formulář Potvrzení o zdanitelných příjmech vzor č. 22
V01.33-36 09.02.2014
- formulář Potvrzení o zdanitelných příjmech vzor č. 22, posun souřadnic v nečekaně zúženém
vyplňovacím řádku na formuláři
V01.33-37 12.02.2014
- položka pošty ve formuláři ELDP omezena na pět levých znaků
V01.33-38 17.02.2014
- přechod na novou verzi 14.0 pluginů
- v tisku dokladu, ve střední části patičky, pokud není využíván QR kód je zde zobrazen čárový
kód (CODE39) pro variabilní symbol, IČ a částku
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V01.33-39 18.02.2014
- doplněna možnost tisknout čárový kód EAN v datových řádcích doprovázený čárovým kódem CODE39
obsahujícím množství
- doplněna možnost tidknout čárové kódy CODE39 pro VS, IČ a částku
V01.33-40 19.02.2014
- pokud není ve střední části patičky použito QR nebo čárového kódu, zobrazí se v horní části
prázdného pole text "Poznámky"
V01.33-41 20.02.2014
- sjednocení hustot pro tisk bitmapy s podpisem, QR kódu a čárového kódu
V01.33-42 25.02.2014
- aktualizace formuláře "ELDP 2011"
V01.33-43 19.03.2014
- pdf formulář "PDFO 2013" (příloha č. 1) vzor č. 9: podíly na příjmech a výdajích se nyní
zobrazují na dvě desetinná místa
V01.33-44 20.03.2014
- pdf formulář "PDFO 2013" (příloha č. 1) vzor č. 9:
jde o daňovou evidenci

tabulka D se tiskne pouze tehdy, pokud

V01.34-01 09.04.2014
- přechod na novou verzi 2014.1 překladače a 14.1 pluginů
V01.34-02 15.04.2014
- proměnné dny, vyloučené doby, vyměřovací základ a doby odečtené ve formuláři pdf ELDP se
vyplní pouze tehdy, pokud jsou nenulové
V01.34-03 18.04.2014
- využití speciálního formátu nové funkce F_625 pro zobrazení rodného čísla ve formuláři pdf
ELDP
V01.34-04 24.04.2014
- funkce pro vyplnění formuláře "Oznámení o nástupu NP 3/2012": proměnná pošta (3x) omezena na
5 znaků
V01.35-01 15.07.2014
- tisk dokladu: doplněno zpracování 2. snížené sazby DPH
V01.35-02 06.11.2014
- hlášení o nejstejných verzích programů KALKULn a KALKTISK se nyní bude zobrazovat pouze
tehdy, pokud program KALKTISK má starší verzi (menší) než program KALKULn.
- přechod na novou verzi 2014.21 překladače a 14.3 pluginů
V01.35-03 28.11.2014
- interní funkce pro načítání XML nabídky doplněna o zpracování e-mailových proměnných
- interní funkce pro tisk nabídky v režimu pdf doplněna o odesílání e-mailu
V01.35-04 29.11.2014
- do chybového hlášení o neúspěšném mailu doplněn kód chyby
V01.35-05 30.11.2014
- do odesílání e-mailu doplněna čekací prodleva délky zadávané v programu K4G při hromadném
odesílání nabídek
V01.35-06 01.12.2014
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- do smyček čekacích prodlev doplněna aktivace ostatních čekajících paralelních procesů
- doplněna proměnná blokující ukončení programu dokud není ukončeno mailování (včetně čekací
prodlevy)
- při odesílání e-mail se nepovažuje za skutečnou chybu kód 102 (remote side closed the
connection)
V01.35-07 02.12.2014
- v nabídce změněn text "KALKUL6 V01" a nahrazen textem "KALKUL6 (KALKTISK) V01"
V01.35-08 10.12.2014
- do tisků dokladů v německém nebo anglickém jazyce doplněny příslušné popisy
V01.35-09 31.12.2014
- nový formulář přiznání k DPH vz. 19
V01.35-10 14.01.2015
- doplněna možnost vyplnění formuláře "Přehled OSVČ pro VZP za rok 2014"
- doplněna možnost vyplnění formuláře "Přehled OSVČ pro OZP za rok 2014"
- doplněna možnost vyplnění pdf formuláře "PDFO 2014" (příloha č. 1) vzor č. 10
- doplněna možnost vyplnění pdf formuláře "PDFO 2014" (příloha č. 2) vzor č. 10
- doplněna možnost vyplnění pdf formuláře "PDFO 2014" (příloha č. 3) vzor č. 10
- doplněna možnost vyplnění formuláře "Přehled OSVČ pro SSZ za rok 2014"
- doplněna možnost vyplnění pdf formuláře "PDFO 2014” (hlavní formulář) vzor č. 21
V01.35-11 17.01.2015
- formulář Potvrzení o zdanitelných příjmech vzor č. 23
V01.35-12 26.01.2015
- nový formulář Výpočet daně a daňového zvýhodnění vzor č. 19
- nový formulář Potvrzení o zdanitelných příjmech z dohod vzor č. 1
V01.35-14 27.01.2015
- nový formulář Potvrzení o zdanitelných příjmech z dohod vzor č. 2
V01.35-15 30.01.2015
- v součtové tabulce dokladu v součtu celkové DPH zohledněna DPH 2. sazby DPH
V01.35-16 01.02.2015
- nový formulář Přehled o výši pojistného (SP) vzor č. I/2015
V01.35-17 11.02.2015
- formulář "Přehled OSVČ pro SSZ za rok 2014", řádek 40: doplněno explicitní znaménko "+" u
kladné hodnoty rozdílu
V01.35-18 17.02.2015
- přechod na novou verzi 2014r31 překladače a 14.4 pluginů
V01.35-19 03.03.2015
- nové licence překladače a pluginů pro rok 2015
- přechod na novou verzi 2015r1 překladače a 15.0 pluginů
- doplněn plugin pro grafiku
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V01.36-01 07.03.2015
- nová funkce pro vytvoření pdf se sloupcovým grafem
V01.36-02 08.03.2015
- nová funkce pro vytvoření pdf s vícenásobným sloupcovým grafem
V01.36-03 09.03.2015
- nová funkce pro vytvoření pdf s čárovým grafem, proložením (lowess) a trendem
V01.36-04 10.03.2015
- nová funkce pro vytvoření pdf s donutovým grafem
V01.36-05 11.03.2015
- nová funkce pro vytvoření pdf s kruhovým grafem
V01.36-06 16.03.2015
- upravená funkce pro podepisování pdf souborů certifikátem, zohledněny nové proměnné programů
KALKUL Vxx.36 umožňující používat certifikáty se silným šifrováním (např. certifikáty ČP)
V01.36-07 23.03.2015
- možnost digitálního podpisu doplněna u všech vytvářených pdf (doklad, sestavy, …)
- možnost digitálního podpisu do plněna u všech vyplňovaných pdf (oficiální formuláře)
V01.36-08 24.03.2015
- podmíněný překlad pro WXP nepodporující silné certifikáty nebo uložiště
V01.36-09 25.03.2015
- úpravy v práci s pdf pro zajištění kompatibility s WXP
V01.36-10 26.03.2015
- u pdf s čárovým grafem doplněno vytištění průměrné hodnoty
- u pdf s čárovým grafem modifikovány měřítka os s menší hodnotou než 100
V01.36-11 27.03.2015
- nová funkce pro vytvoření pdf s dvojitým čárovým grafem pro srovnání dvou průběhů
V01.36-12 05.05.2015
- při tisku dokladu lze nyní vypustit sloupec s čísly zásob (a mírně zvětšit písmo datové
části)
V01.36-14 15.05.2015
- při tisku dokladu, do střední části patičky, doplněn tisk evidenční poznámky
V01.36-15 09.06.2015
- tisk plného peněžního deníku: úprava zobrazení ve sloupcích průběžné +/- a úprava základů
daně +/V01.36-16 28.06.2015
- přechod na novou verzi 2015r22 překladače a 15.1 pluginů
V01.37-01 23.09.2015
- přechod na novou verzi 2015r24 překladače a 15.2 pluginů
V01.37-02 06.10.2015
- do tisku dokladu, pokud je aktivován příznak ekvivalentní měny v číselníku typů dokladů, se
doplní hodnoty v ekvivalentní měně do tabulky rozpisu DPH a do sekce celkové částky
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- do tisku dokladu, pokud je aktivován příznak tisku v cizím jazyce, doplněny některé dříve
nepřeložené texty
V01.37-03 06.10.2015
- přechod na novou verzi 15.3 pluginů
V01.37-04 03.12.2015
- přechod na novou verzi 15.4 pluginů
- přechod na novou verzi 2015r31 překladače
V01.37-05 05.12.2015
- do tisku dokladu doplněno evidenční číslo dokladu vystavitele pro KH
V01.37-06 12.12.2015
- doplněn tisk pdf formuláře měsíčního mzdového listu
V01.37-07 14.12.2015
- doplněn tisk pdf formuláře dodatku měsíčního mzdového listu
V01.37-08 27.12.2015
- přechod na novou verzi 2015r4 překladače (poslední verze pro W-XP)
V01.37-09 03.01.2016
- nový formulář Výpočet daně a daňového zvýhodnění vzor č. 20
V01.37-10 04.01.2016
- nový formulář Přehled o výši pojistného SP vzor I/2016
V01.37-11 05.01.2016
- nový formulář Příloha k žádosti o dávku vzor I/2016
V01.37-12 06.01.2016
- nový formulář "PDFO 2015" (hlavní formulář) vzor č. 22
V01.37-14 07.01.2016
- nový formulář "PDFO 2015” (příloha č. 1) vzor č. 11
V01.37-15 08.01.2016
- nový formulář "PDFO 2015” (příloha č. 2) vzor č. 11
V01.37-16 09.01.2016
- nový formulář "PDFO 2015” (příloha č. 3) vzor č. 11
V01.37-17 10.01.2016
- nový formulář "Přehled OSVČ pro OZP za rok 2015”
V01.37-18 11.01.2016
- nový formulář "Přehled OSVČ pro VZP za rok 2015”
V01.37-19 12.01.2016
- nový formulář Potvrzení o zdanitelných příjmech vzor č. 24
V01.37-20 14.01.2016
- nový formulář Potvrzení o zdanitelných příjmech z dohod vzor č. 3
V01.37-21 15.01.2016
- nový formulář "Přehled OSVČ pro SSZ za rok 2015”
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V01.37-22 23.01.2016
- zrušení pomocného souřadnicového systému ve formulářích PDFO a OSVČ-SSZ
V01.37-23 03.03.2016
- přechod na novou verzi 16.0 pluginů
- přechod na novou verzi 2015r41 překladače
V01.37-24 08.03.2016
- formální úpravy polohy proměnných pro formulář "PDFO 2015" (hlavní formulář) vzor č. 22 a
formulář Přehled o výši pojistného SP vzor I/2016
- doplněn podmíněný překlad starou verzí překladače 2015.24 pro W-XP
V01.37-25 11.03.2016
- přechod na novou verzi 16.1 pluginů (v předchozí byla chyba při spouštění)
V01.37-26 09.04.2016
- přechod na novou verzi 2016r1 překladače
- doplnění možnosti vnucení formátu A4 landscape u sestav nebo hlášení
V01.37-27 12.04.2016
- ošetření rozdílů (chyb v OS) při vytváření souboru pdf ve W-XP
V01.37-28 18.04.2016
- ošetření dalších rozdílů (chyb v OS) při vytváření souboru pdf ve W-XP
V01.38-01 02.07.2016
- přechod na novou verzi 16.2 pluginů
- přechod na novou verzi 2016r11 překladače
V01.38-02 09.08.2016
- přechod na novou verzi 2016r21 překladače
V01.39-01 26.08.2016
- doplněno odesílání účtenky EET správci daně (playground) s použitím pomocného programu
KALKEET.jar
- doplněn tisk účtenky EET
- nový formulář přiznání k DPH vz. 20
V01.39-02 31.08.2016
- upravenal část volající KALKEET aby fungovala i ve Win10
V01.39-03 01.09.2016
- doplnění výmazu pomocných souborů
V01.39-04 17.10.2016
- před odesílání účtenky EET správci daně doplněn test připojení k internetu
V01.39-04 18.10.2016
- vyhodnocení různých možností pro názvy a adresáře souboru certifikátu EET
V01.39-05 22.10.2016
- eet: upřesnění načítání režimových proměnných z xml
- eet: doplnění funkce teploměru u časově náročnějších úkonů
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V01.39-06 23.10.2016
- eet: doplněna kontrola zadaných hodnot hesla/alisu certifikátu
- eet: doplněna kontrola zadaného DIČ poplatníka
V01.39-07 24.10.2016
- eet: rozšíření rozsahu přenosu chybových hlášení z KALKEET
V01.39-08 29.10.2016
- eet: doplněna adresa pro produkční prostředí
V01.39-09 04.11.2016
- eet: úprava kódování hesla eet certifikátu posílaného do KALKEET
V01.39-10 07.11.2016
- eet: v neprodukčním prostředí není nutno zadávat název certifikátu
- eet: v neprodukčním prostředí není nutno kopírovat certifikát EET_CA1_PlaygroundCZ1212121218.p12
V01.39-11 10.11.2016
- eet: v neprodukčním prostředí doplněn informativní text k fiktivnímu FIK
V01.39-12 11.11.2016
- eet: doplněny výmazy pomocných souborů pro 64. bitové systémy
V01.39-14 16.11.2016
- eet: doplněno názornější reakce na úspěšnou komunikaci v ověřovacím režimu
V01.39-15 17.11.2016
- eet: doplněno zpracování stavového souboru OVE.TXT
V01.39-16 18.11.2016
- eet: upřesnění vyhodnocení stavových souborů
- ošetření nesmyslného chybového hlášení o chybně v zadaném xml dokladu (vznikne proto, že se
OS fláká)
- eet: zablokování zobrazení hlášení při úspěšném ověřovacím režimu
V01.39-17 20.11.2016
- eet: na závěr činnosti se provede pokus o vymazání centrálního příznakového souboru
WORKING.TXT
V01.39-18 25.11.2016
- umožnění odesílání hlášení e-mailem
V01.39-19 27.11.2016
- eet: je-li počet znaků nastaven na 60 nebo méně, provede se přeformátování tisku na úzkou
tiskárnu (odzkoušeno pro EPSON TM-20ii)
V01.39-20 28.11.2016
- přechod na novou verzi 16.4 pluginů
- přechod na novou verzi 2016r3 překladače
- odesílání e-mailů: ošetření ukončení otevřeného spojení s e-mail serverem (socket)
V01.39-20 29.11.2016
- ošetření čekání na událost ve smyčkách u win
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V01.39-21 01.12.2016
- doplnění tisku pokladní stvrzenky (přijímané v podobě hlášení) na úzkou tiskárnu (odzkoušeno
pro EPSON TM-20ii)
V01.39-22 03.12.2016
- provedeny korekce tisku účtenky eet pro odlišnosti v OS W10/32 pro šířku papíru 80 mm a 35
znaků
- provedeny korekce tisku stvrzenky prodejní pokladny
papíru 80 mm a 35 znaků

pro odlišnosti v OS W10/32 pro šířku

V01.39-23 04.12.2016
- doplnění znaku "+" na začátku a konci oddělovací čáry pod nadpisem (dovoluje zjistit, zda se
vytiskly všechny znaky)
V01.39-24 05.12.2016
- provedeny korekce tisku účtenky eet pro odlišnosti v OS W10/32 pro šířku papíru 52 mm a 24
znaků
- provedeny korekce tisku stvrzenky prodejní pokladny
papíru 52 mm a 24 znaků

pro odlišnosti v OS W10/32 pro šířku

V01.39-25 06.12.2016
- verze předaná k testování
V01.39-26 08.12.2016
- doplnění tisku paragonu (přijímané v podobě hlášení) na úzkou tiskárnu (odzkoušeno pro EPSON
TM-20ii)
V01.3927 09.12.2016
- modifikace volby velikosti písma pro nadpisy hlášení pro úzké tiskárny
V01.3928 15.12.2016
- nyní se KALKEET aktivuje i v případě, že byl detekován problém s připojením k internetu
V01.39-29 22.12.2016
- prodloužení čekací smyčky v testu připojení k internetu
V01.39-30 05.01.2017
- test krátkého adresáře pro p. Zahradníka
V01.39-31 05.01.2017
- návrat k původnímu dlouhému adresáři
V01.39-32 06.01.2017
- volání EET: převod obsahu BAT souboru i příkazu spuštění BAT souboru na kódování WinLat2
V01.39-33 06.01.2017
- přechod na novou verzi 16.5 pluginů
- přechod na novou verzi 2016r41 překladače
- zahrnutí souboru Runtime DLL (pro ošetření chyby ve wokonousech)
V01.39-34 07.01.2017
- volání EET: převod obsahu BAT souboru i příkazu spuštění BAT souboru na kódování DOS Lat2
V01.39-35 08.01.2017
- volání EET: ponechání obsahu BAT v kódování DosLat2, převod příkazu spuštění BAT souboru na
kódování WinLat2
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V01.39-36 08.01.2017
- volání EET: při chybě během volání KALKEET se vytvoří EETLOG.TXT obsahující parametry volání
- volání EET: ponechání příkazu spuštění BAT souboru v kódování UTF8
V01.39-37 08.01.2017
- volání EET: použití zkrácené formy adresářů (short path) v příkazu spuštění BAT souboru
V01.39-38 23.01.2017
- při komunikaci s programy KALKULn se nyní používají soubory ve formátu "XXXnnnnn.YYY", kde
nnnnn je číslo odvozené z názvu datového souboru xml
V01.39-39 24.01.2017
- doplněny interní funkce pro práci s názvy souborů ve formátu "XXXnnnnn.YYY"
V01.39-40 26.01.2017
- přechod na novou verzi 17.0 pluginů
V01.39-41 28.01.2017
- nový formulář "Oznámení o nástupu do zaměstnání" vzor III/2016
- nový formulář "Potvrzení o zdanitelných příjmech" vzor č. 25
- nový formulář "Potvrzení o zdanitelných příjmech z dohod" vzor č. 4
- nový formulář "Příloha k žádosti o dávku" vzor III/2016
- nový formulář "Výpočet daně a daňového zvýhodnění" vzor 21
V01.39-42 28.01.2017
- ošetření chybně zadaného názvu xml souboru, pak se nepokouší o výmaz WRKnnnnn.TXT
V01.39-43 29.01.2017
- umožněno alternativní rozlišování více certifikátů v produkčním prostředí umístěných v
podadresářích Doklady\PeliCo\KALKTISK\EET\ALIAS\ v souboru CERTIFIKAT.p12 (v KALKULn je adresář
a název certifikátu nevyplněn)
V01.39-44 30.01.2017
- ošetření nedefinovaných stavů při pokusu o výmaz souboru WRKnnnnn.TXT
- nový formulář "PDFO 2016" (hlavní formulář) vzor č. 23
- nový formulář "PDFO 2016” (příloha č. 1) vzor č. 11
- nový formulář "PDFO 2016” (příloha č. 2) vzor č. 11
- nový formulář "PDFO 2016” (příloha č. 3) vzor č. 11
- nový formulář "Přehled OSVČ pro OZP za rok 2016”
- nový formulář "Přehled OSVČ pro VZP za rok 2016”
V01.39-45 31.01.2017
- nový formulář "Přehled OSVČ pro SSZ za rok 2016”
- doplněn speciální režim pro tisk účtenky EET na úzké tiskárně (méně než 61 znaků), obchází
problém rozostřeného tisku verze 2016r41 překladače
V01.39-46 01.02.2017
- doplněn speciální režim pro tisk stvrzenky prodejní pokladny na úzké tiskárně (méně než 61
znaků), obchází problém rozostřeného tisku verze 2016r41 překladače
V01.39-47 02.02.2017
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- do vyhodnocení přijaté datové xml doplněno sledování proměnné aktivující speciální režim pro
tisk stvrzenky prodejní pokladny na úzké tiskárně
V01.39-48 02.02.2017
- návrat k verzi 2016r3 překladače, ponechána verze 17.0 pluginů, provedeno pro neřešitelné
problémy s tiskem v okenním OS do doby, než výrobce překladače xojo zjedná nápravu
V01.39-49 04.02.2017
- ve vývojové verzi nemaže *.xml a *.txt při chybě
V01.39-50 06.02.2017
- do speciálního režimu tisku účtenky EET a stvrzenky pokladny na úzké tiskárně doplněn
dynamický výpočet velikosti písma
- do speciálního režimu tisku účtenky EET a stvrzenky pokladny na úzké tiskárně doplněno
zohlednění odstupu shora a okraje vlevo podle nastavení v číselníku tiskáren programu KALKULn
- vypuštění *.dll pro OS v instalaci, verze 2016r3 je ještě nepodporovala
V01.39-51 09.02.2017
- tisku účtenky EET ve speciálním režimu: ošetření přebývajícího nového řádku u textů
V01.39-52 10.02.2017
- tisku účtenky EET ve speciálním režimu: ošetření přebývajícího nového řádku u textů v délce
rovné počtu znaků na řádku
V01.39-53 12.02.2017
- doplněno chybové hlášení pokud nebyl nalezen certifikát v produktivním prostředí
V01.39-54 14.02.2017
- změna implicitního certifikátu pro EET u neprodukčního prostředí (playground) z nefunkčního
"EET_CA1_Playground-CZ1212121218.p12" pro Java J8u121 na "EET_CA1_Playground-CZ00000019.p12",
který je funkční s touto verzí Java
- změna implicitního DIČ z "CZ1212121218" na "CZ00000019"
- změna implicitního aliasu certifikátu z "CZ1212121218" na "CZ00000019"
V01.39-55 17.02.2017
- úprava detekce verze Java: pokud zjišťování verze java nebylo úspěšné, test se ignoruje
(doposud hlásil chybu)
V01.39-56 18.02.2017
- pro produkční prostředí byla doplněna možnost umístění certifikátu EET s původním názvem do
podadresáře tvořeného aliasem
V01.39-57 19.02.2017
- při tisku účtenky EET, pokud nebyl nastaven příznak vytvoření souboru pdf, vytvoří se místo
něj archivní soubot TXT
V01.39-58 26.02.2017
- do tisku nabídky doplněna sekce pro dopis (pod náhradním textem, popř. místo něj)
V01.39-59 03.03.2017
- doba čekání na ustálení woknousů po proběhlé komunikaci prodloužena z 1 na 3 vteřiny
V01.40-01 12.03.2017
- při sestavování xml souboru pro KALKEET zohledněna hodnota proměnné "eet_pouzite_zbozi"
V01.40-02 14.03.2017
- v režimu "použité zboží" se v xml odesílaném správci daně (do proměnných použitého zboží
jednotlivých sazeb) ukládá součet ceny a DPH (tj. cena včetně daně)
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V01.40-03 21.04.2017
- do tisku dokladu v režimu bez tabulky doplněn řádek s nenulovou spotřební daní celkem
V01.40-04 22.04.2017
- při tisku účtenky EET se pro komunikaci s programy KALKULn vytváří soubor BKPnnnnn.TXT,
obsahující kód BKP
- při tisku účtenky EET se pro komunikaci s programy KALKULn vytváří soubor FIKnnnnn.TXT,
obsahující kód FIK (jen při úspěšném odeslání)
V01.40-05 18.07.2017
- při kombinovaném vytvoření pdf dokladu a jeho současném tisku: ošetřeno zvětšení odstupu
řádků při tisku (při pdf zůstává)
- přechod na novou verzi 17.3 pluginů
- přechod na novou verzi 2017r11 překladače
V01.40-06 19.07.2017
- ošetření některých důsledků nové verze na velikost fontů při tisku a vytváření pdf
(odlišnosti viz. níže)
- doklad: zvětšení velikosti písma pro adresu prodávajícího/kupujícího v levé části hlavičky
při tisku
- doklad: zvětšení velikosti písma pro dodací adresu kupujícího v pravé části hlavičky při
tisku
- doklad: zvětšení velikosti písma pro datumy a symboly v pravé horní části hlavičky při tisku
- doklad: zvětšení velikosti písma pro doplňkové informace v pravé dolní části hlavičky při
tisku
- doklad: zvětšení velikosti písma pro tabulku s rozpisem cen a daní při tisku
- doklad: zvětšení velikosti písma pro celkovou částku při tisku
V01.40-07 20.07.2017
- doklad: zvětšení velikosti písma pro patičku při tisku
- doklad: zvětšení rozměrů grafických objektů při tisku
- doklad EET: zvětšení velikosti písma při tisku
V01.40-08 21.07.2017
- doklad: doplnění verze KALKTISK a překladače XOJO do spodního řádku (s copyrightem)
- sestava: doplnění verze KALKTISK a překladače XOJO do spodního řádku (s copyrightem)
- hlášení: doplnění verze KALKTISK a překladače XOJO do spodního řádku (s copyrightem)
- šablona: doplnění verze KALKTISK a překladače XOJO do spodního řádku (s copyrightem)
- deník příjmů a výdajů: doplnění verze KALKTISK a překladače XOJO do spodního řádku (s
copyrightem)
- zjednodušený peněžní deník: doplnění verze KALKTISK a překladače XOJO do spodního řádku (s
copyrightem)
- peněžní deník: doplnění verze KALKTISK a překladače XOJO do spodního řádku (s copyrightem)
- interní funkce pro zjišťování šířky a výšky papíru: zablokování ošetřovacích vyjímek nutných
pro starší verze překladače
- doklad: ošetření režimu tisku bez prohlížení a se současným vytvořením souboru pdf
- sestava: ošetření režimu tisku bez prohlížení a se současným vytvořením souboru pdf
- dopis: ošetření režimu tisku bez prohlížení a se současným vytvořením souboru pdf
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- deník příjmů a výdajů: ošetření režimu tisku bez prohlížení a se současným vytvořením souboru
pdf
- eet stvrzenka: ošetření režimu tisku bez prohlížení a se současným vytvořením souboru pdf
- eet stvrzenka úzká: ošetření režimu tisku bez prohlížení a se současným vytvořením souboru
pdf
- hlášení: ošetření režimu tisku bez prohlížení a se současným vytvořením souboru pdf
- nabídka: ošetření režimu tisku bez prohlížení a se současným vytvořením souboru pdf
- peněžní deník plný: ošetření režimu tisku bez prohlížení a se současným vytvořením souboru
pdf
- peněžní deník zjednodušený: ošetření režimu tisku bez prohlížení a se současným vytvořením
souboru pdf
- šablona: ošetření režimu tisku bez prohlížení a se současným vytvořením souboru pdf
- sestava: ošetření režimu tisku bez prohlížení a se současným vytvořením souboru pdf
- stvrzenka prodejní pokladny: ošetření režimu tisku bez prohlížení a se současným vytvořením
souboru pdf
V1.40-09 23.07.2017
- ošetředí rozměrů sestav vytvářených "na šířku" jako soubor pdf
V01.41-01 12.12.2017
- přechod na novou verzi 17.5 pluginů
- přechod na novou verzi 2017r30 překladače
V01.41-02 16.12.2017
- doplnění možnosti blokování tisku DIČ na účtenece EET na úzké tiskárně
V01.41-03 19.01.2018
- nový formulář "PDFO 2017" (hlavní formulář) vzor č. 24
- nový formulář "PDFO 2017” (příloha č. 1) vzor č. 13
- nový formulář "PDFO 2017” (příloha č. 2) vzor č. 13
- nový formulář "PDFO 2017” (příloha č. 3) vzor č. 13
- nový formulář "Přehled OSVČ pro OZP za rok 2017”
- nový formulář "Přehled OSVČ pro VZP za rok 2017”
- nový formulář "Přehled OSVČ pro SSZ za rok 2017”
V01.41-04 20.01.2018
- nový formulář "Potvrzení o zdanitelných příjmech" vzor č. 26
- nový formulář "Potvrzení o zdanitelných příjmech z dohod" vzor č. 5
- nový formulář "Výpočet daně a daňového zvýhodnění" vzor 22
- nový formulář "Přehled o výši pojistného" vzor III/2017
V01.41-05 24.01.2018
- zmenšení velikosti písma pro děti ve formuláři "Potvrzení o zdanitelných příjmech" vzor č. 26
V01.41-06 25.01.2018
- přechod na novou verzi 18.0 pluginů
V01.42-01 10.03.2018
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- doplněna speciální funkce pro odesílání pošty bezpečným kanálem (SSL,TLS)
V01.42-02 12.03.2018
- převod proměnných emalů na centrální funkce čtení ze slovníku
- přepracování funkcí pro odesílání pošty
V01.42-03 14.03.2018
- doplněna funkce pro zipování příloh s nebo bez hesla a šifrování
V01.42-04 22.03.2018
- do desílaných mailů do hlavičky doplněny podrobnější specifikace MIME a ID
V01.42-05 16.04.2018
- odstranění české diakritiky v předmětu e-mailů
V01.42-06 28.10.2018
- úprava přenosu interních proměnných do slovníku při tisku nabídky ve formátu *.pdf
V01.43-01 01.12.2018
- do tisku přílohy k žádosti o DPN/OČR doplněny čísla žádosti
V01.43-02 27.01.2019
- nový formulář "PDFO 2018" (hlavní formulář) vzor č. 25
- nový formulář "PDFO 2018” (příloha č. 1) vzor č. 14
- nový formulář "PDFO 2018” (příloha č. 2) vzor č. 14
- nový formulář "PDFO 2018” (příloha č. 3) vzor č. 14
V01.43-03 28.01.2019
- nový formulář "Přehled OSVČ pro OZP za rok 2018”
- nový formulář "Přehled OSVČ pro SSZ za rok 2018”
V01.43-04 01.03.2019
- nový formulář "Přehled OSVČ pro VZP za rok 2018”
V01.43-05 03.03.2019
- nový formulář "Potvrzení o zdanitelných příjmech z dohod" vzor č. 6
- nový formulář "Potvrzení o zdanitelných příjmech" vzor č. 27
- nový formulář "Výpočet daně a daňového zvýhodnění" vzor č. 23
V01.43-06 04.03.2019
- opětovný překlad pro jistotu
V01.43-07 07.03.2019
- drobné úpravy formuláře "Přehled OSVČ pro SSZ za rok 2018”
V01.44-01 28.05.2019
- při odesílání dat eet se blokují nulové proměnné
V01.44-02 30.05.2019
- doplněno varovné hlášení při odlišnosti verzí programu KALKULn a KALKTISK (vynuceno změnami v
EET)
V01.45-01 22.09.2019
- doplněna nová interní funkce pro dekódování souboru XML obsahujícího deník příjmů a výdajů s

Page 25 of 30

Untitled

03/11/2020, 14:46

tiskem každé strany na jeden list (obdoba původního řešení)
- doplněna nová interní funkce pro dekódování souboru XML obsahujícího deník příjmů a výdajů s
tiskem každé strany na dva listy (landscape vedle sebe)
- doplněna nová interní funkce pro tisk deníku příjmů a výdajů s tiskem každé strany na jeden
list (obdoba původního řešení)
- doplněna nová interní funkce pro tisk deníku příjmů a výdajů s tiskem každé strany na dva
listy (landscape vedle sebe)
- doplněna nová interní funkce pro vykreslení deníku příjmů a výdajů s tiskem každé strany na
jeden list (obdoba původního řešení)
- doplněna nová interní funkce pro vykreslení deníku příjmů a výdajů s tiskem každé strany na
dva listy (landscape vedle sebe)
- úprava interní funkce pro vykreslování nadpisu deníku příjmů a výdajů, doplněna možnost
rozlišení jednotlivých listů téže strany písmenkem a číslem strany (např. 1a, 1b atp.)
V01.45-02 28.09.2019
- doplněna nová interní funkce pro dekódování souboru XML obsahujícího zjednodušený peněžní
deník s tiskem každé strany na jeden list (obdoba původního řešení)
- doplněna nová interní funkce pro dekódování souboru XML obsahujícího zjednodušený peněžní
deník s tiskem každé strany na dva listy (landscape vedle sebe)
- doplněna nová interní funkce pro tisk zjednodušeného peněžního deníku s tiskem každé strany
na jeden list (obdoba původního řešení)
- doplněna nová interní funkce pro tisk zjednodušeného peněžního deníku s tiskem každé strany
na dva listy (landscape vedle sebe)
- doplněna nová interní funkce pro vykreslení zjednodušeného peněžního deníku s tiskem každé
strany na jeden list (obdoba původního řešení)
- doplněna nová interní funkce pro vykreslení zjednodušeného peněžního deníku s tiskem každé
strany na dva listy (landscape vedle sebe)
- úprava interní funkce pro vykreslování nadpisu zjednodušeného peněžního deníku, doplněna
možnost rozlišení jednotlivých listů téže strany písmenkem a číslem strany (např. 1a, 1b atp.)
V01.45-03 08.10.2019
- doplněna nová interní funkce pro dekódování souboru XML obsahujícího plný peněžní deník s
tiskem každé strany na dva listy (obdoba původního řešení)
- doplněna nová interní funkce pro dekódování souboru XML obsahujícího plný peněžní deník s
tiskem každé strany na čtyři listy (landscape vedle sebe)
- doplněna nová interní funkce pro tisk plného peněžního deníku s tiskem každé strany na dva
listy (obdoba původního řešení)
- doplněna nová interní funkce pro tisk plného peněžního deníku s tiskem každé strany na čtyři
listy (landscape vedle sebe)
- doplněna nová interní funkce pro vykreslení plného peněžního deníku s tiskem každé strany na
dva listy (obdoba původního řešení)
- doplněna nová interní funkce pro vykreslení plného peněžního deníku s tiskem každé strany na
čtyři listy (landscape vedle sebe)
- úprava interní funkce pro vykreslování nadpisu plného peněžního deníku, doplněna možnost
rozlišení jednotlivých listů téže strany písmenkem a číslem strany (např. 1a, 1b atp.)
V01.45-04 14.10.2019
- formální modifikace překladové rutiny
V01.45-05 28.11.2019
- nový formulář "Příloha žádosti o dávku II/2019"
V01.45-06 29.11.2019
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- posun polohy vyloučených dnů u pátého řádku ve formuláři "Příloha žádosti o dávku II/2019"
V01.45-07 09.12.2019
- při hromadném tisku se pro každý jednotlivý formulář (např.
nabídku,doklad,sestavu,hlášení,šablonu atp.) samostatně maže slovník s proměnnými
V01.45-08 10.12.2019
- při hromadném tisku nabídek se slovník s proměnnými vytváří pouze jednou, pro každou nabídku
se samostatně maže
V01.45-09 11.01.2020
- doplněny části zdrojáku pro UDP terminálu
V01.45-10 15.01.2020
- doplněna spolupráce s platebním terminálem ict220
V01.45-11 17.01.2020
- doplněny výjimky pro doklady s příkazy pro platební terminál TERxxxxx.XML/TXT
V01.45-12 18.01.2020
- při veškerých načítáních podkladových souborů xml je nyní kontrolována nepoškozenost
vstupního souboru a správnost verzí
- zjednoznačněno využití příznaků činnosti terminálu, používaných pro ukončení programu
KALKTISK
V01.45-14 19.01.2020
- opakovaný překlad, doplněny pacičky pro woknousy
V01.45-15 20.01.2020
- provedeny testy pro woknousy W7
V01.45-16 20.01.2020
- přechod na novou verzi 2018r11 překladače
- zablokování zobrazení menu pro woknousy
V01.45-17 21.01.2020
- přechod na novou verzi 2018r20 překladače
- ošetřeny všechna varování překladače
- ošetření přetečení při příjmu UDP dat (pomalá reakce woknousů)
V01.45-18 22.01.2020
- zrychlení funkce pro příjem UDP dat a jejich zápis do databáze (pomalá reakce woknousů)
- upravena smyčka čekání na UDP socket, doplněn manuální poll socketu (pomalá reakce woknousů)
- uspokojivě ukončeny testy pro woknousy W7
V01.45-19 23.01.2020
- změna podmíněných překladů pro woknousy z původní proměnné TargetWin32 na novou TargetWindows
(v nových verzích překladače)
- úprava přkreslování teploměru a popisu činnosti (bylo nefunkční u woknousů)
- místo odkazu na položku menu nyní použita proměnná (menu není definováno u woknousů)
V01.45-20 24.01.2020
- při načítání obsahu xml souboru byla většina proměnných převedena do slovníku
V01.45-21 25.01.2020
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- při načítání obsahu xml souboru byl zbytek proměnných převeden do slovníku
V01.45-22 03.02.2020
- aktualizace implicitního certifikátu pro EET (platný do roku 2022)
V01.45-23 05.02.2020
- změna implicitní hodnoty příznaku prohlížení před tiskem na "NE" (vlivem aktualizací woknousů
došlo k blokování skrytého menu a tím i nastavení implicitní hodnoty)
V01.45-24 06.02.2020
- snížení velikosti písma při vykreslování dokladu pro w10 (vlivem aktualizací woknousů došlo
ke změnám ve vykreslování textů)
V01.45-25 07.02.2020
- snížení velikosti písma při vykreslování dokladu pro w7/8 (vlivem aktualizací woknousů došlo
ke změnám ve vykreslování textů)
V01.45-26 08.02.2020
- zmenšení velikosti obrázků QR kódu, čárových kódů a podpisu pro přímý tisk ve W7/8/10 (vlivem
aktualizací woknousů došlo ke změnám ve vykreslování obrázků)
V01.45-27 09.02.2020
- nový formulář "Příloha žádosti o dávku I/2020"
- nový formulář "Potvrzení o zdanitelných příjmech z dohod" vzor č. 7
- nový formulář "Potvrzení o zdanitelných příjmech" vzor č. 28
- nový formulář "Oznámení o nástupu do zaměstnání" vzor II/2019
- nový formulář "Výpočet daně a daňového zvýhodnění" vzor 24
- nový formulář "Přehled o výši pojistného" vzor III/2019
V01.45-28 11.02.2020
- při načítání obsahu xml souboru byly ostatní proměnné převedeny do slovníku
V01.45-29 12.02.2020
- nový formulář "Potvrzení zaměstnavatele 2. popl. zam."
V01.45-30 14.02.2020
- nový formulář "Potvrzení zaměstnavatele 2. popl. fu."
- nový formulář přiznání k DPH vz. 21
V01.45-31 15.02.2020
- nový formulář "PDFO 2019" (hlavní formulář) vzor č. 25
- nový formulář "PDFO 2019” (příloha č. 1) vzor č. 15
- nový formulář "PDFO 2019” (příloha č. 2) vzor č. 15
- nový formulář "PDFO 2019” (příloha č. 3) vzor č. 15
- nový formulář "Přehled OSVČ pro OZP za rok 2019”
- nový formulář "Přehled OSVČ pro VZP za rok 2019”
- nový formulář "Přehled OSVČ pro SSZ za rok 2019” (velká pruda)
V01.45-32 24.02.2020
- u formuláře "Hromadné oznámení" při načítání obsahu xml souboru byly proměnné převedeny do
slovníku
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V01.46-01 31.05.2020
- doplnění platebního terminálu při tisku hlášení (pro vydanou pokladní stvrzenku VPS)
- doplnění platebního terminálu při

tisku vydané pokldní strvrzenky s tiskem na úzké tiskárně

V01.46-02 01.06.2020
- chybové hlášení se zobrazí vždy, pokud je aktivován příslušný příznak speciálního režimu
V01.46-03 04.06.2020
- doplněny testy existence UDP socketu při jeho aktivaci
V01.46-04 05.06.2020
- zablokování české diakritiky v chybových hlášeních
- doplnění textového popisu chyb UDP konektoru
- doplnění textového popisu důvodu, proč se program neukončuje
- během testu UDP socketu doplněna dodatečná aktivace hlavní struny
- chybové hlášení se při vzniku chyby zobrazí vždy, pokud program běží na 64 bitovém operačním
systému
V01.46-05 06.06.2020
- doplněn soubor chybových hlášení, pokud nelze vytvořit soubor ERRnnnnn.LOG
V01.46-06 07.06.2020
- doplnění nových chybových hlášení
V01.46-07 08.06.2020
- úprava čelního okna
V01.46-08 09.06.2020
- při vzniku chyby doplněno uložení řádku s chybovým hlášením do logu
V01.46-09 10.06.2020
- pokus o transformaci kódování z ISO8859-2 (latin2) na ASCII u převzatých chybových hlášení z
platebního terminálu
- rozšíření chybových hlášení i na v návodu nedefinované chyby
V01.46-10 11.06.2020
- pokud terminál pošle textový popis chyby, objeví se v samostatném okně
- doplněn pokus o přesunutí hlavního okna do popředí po zobrazení chybového hlášení
V01.46-11 12.06.2020
- modifikace algoritmu pro příjem dat UDP konektoru (s ohledem na pomalejší počítače)
V01.46-12 16.06.2020
- doplněn test kolize vyhodnocení a načtení datových paketů UDP konektoru
V01.46-14 25.06.2020
- doplněny korektně kódovaná chybová hlášení se známými kódy Rnnn nebo R-nn
V01.46-15 26.06.2020
- korektně kódovaná chybová hlášení se známými kódy Rnnn nebo R-nn přesunuty do výsledného
hlášení pro KALKULn
- načtené hlášení terminálu/serveru z fidu "g" se zobrazí v samostatném okně
V01.46-16 26.06.2020
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- kódování češtiny z chybových hlášení se nyní odstraňuje na základě hodnoty proměnné
"jen_ascii_err_hlaseni" z programů KALKULn
V01.46-17 27.06.2020
- doplněné hlášení R201 nesprávný PIN
- doplnění převodu kódování češtinu z UTF8 na DosLatin2 pro chybové hlášení do programů KALKULn
V01.46-18 30.06.2020
- u platby/vratky doplněno zopakování příkazu Last Transaction T82 v případě, že během prvního
volání tohoto příkazu nastane time out
- u platby/vratky před zopakováním příkazu Last Transaction T82 doplněno odeslání příkazu
Passivate T81
- pokud během čtení dat nastane time out, pošle se příkaz Passivate T81
- do příkazu terminálu Close Totals T60/B doplněna kontrola funkční linky pomocí příkazu Get
App Info T80 s kontrolou odpovědi
- do příkazu terminálu Passivate T81/B doplněna kontrola funkční linky pomocí příkazu Get App
Info T80 s kontrolou odpovědi
- do příkazu terminálu Handshake T95/B doplněna kontrola funkční linky pomocí příkazu Get App
Info T80 s kontrolou odpovědi
- doplněn nový příkaz terminálu Zrušení poslední platby - Reversal T10 (nutno zadat autorizační
kód a variabilní symbol)
V01.46-19 01.07.2020
- doplněno chybové hlášení, pokud nelze provést zrušení poslední platby
- doplněno potvrzovací hlášení, pokud zrušení poslední platby nehlásilo chyby
- doplněno potvrzovací hlášení, pokud uzávěrka terminálu (close totals) nehlásí chyby
- doplněno potvrzovací hlášení, pokud test spojení (handshake) nehlásí chyby
V01.46-20 12.07.2020
- doplněn nový příkaz terminálu Dej Poslední Transakci - Get Last Transaction T82 (zobrazit
autorizační kód a variabilní symbol)
- v příkauz terminálu Zrušení poslední platby - Reversal T10 se nyní nezadává VS, nebere se v
úvahu
- do okna prohlížení logu operací platebního terminálu doplněno tlačítko pro export dat do
textového souboru
V01.46-21 14.07.2020
- převod kódování češtiny v LOGu z ISO Latin2 na UTF8
V01.46-22 31.07.2020
- do hlášení příkazu terminálu Dej Poslední Transakci - Get Last Transaction T82 doplněno
"[hal]" do částky
V01.46-23 01.09.2020
- do odesílání nabídky emailem doplněna čekací smyčka
V01.46-24 08.10.2020
- čas v zápisu do logu u platebního terminálu doplněn o pořadové číslo inkrementované po ms
V01.46-25 03.11.2020
- změna spouštění dávkového souboru KALKEET.BAT (místo Execute použito WindowsExecuteMBS)
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