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Změny v DUNA MZDY, verze 2020.1.01

NEMOCENSKÉ DÁVKY
 Komplet

○ Nemocenské dávky
- Nemocenské dávky – na kartu bylo doplněno tlačítko Přihrátí XML sou-

boru,  které  slouží  k  načtení  eNeschopenky,  která  přišla  do  datové
schránky.  V horní  liště  pak bylo  přidáno tlačítko  pro  hromadné načtení
eNeschopenek přes tzv. VREP (odeslání žádosti a příjem dat s následným
přihráním do evidence).

○ Přílohy a žádosti o ND, OČR, PPM a VPT
- Přílohy  k  ND,  OČR,  PPM a VPT  –  na  kartě  byla  doplněna  4.záložka

s dalšími doplňujícími informacemi týkající se způsobu vyplacení ND. Sou-
časně byla aktualizována tisková sestava i XML soubor.

- Hlášení zaměstnavatele při  ukončení PN – nová evidence,  formulář  i
XML soubor

- Sdělení o výši nezabavitelné částky – nová sestava pro potřeby ČSSZ
při výpočtu exekucí.

ARCHIV
 Komplet

○ Rekapitulace
- Rekapitulace mezd a hodin na pracovníky za rok dle středisek - opra-

vena  na  požadovanou  sestavu  Rekapitulace  mezd  a  hodin  na  pra-
covníky za období dle středisek.

ČÍSELNÍKY
 Komplet

○ Č.statistiky
- Číselník krajských poboček úřadu práce –  byla změněna struktura čí-

selníku i jeho naplnění dle číselníku dodaného od ÚP.

NASTAVENÍ
 Nastavení základní konfigurace

○ Údaje o firmě
- Spojení – je potřeba znovu zadat Krajskou pobočku ÚP z důvodu změny

struktury číselníku pro bezproblémové generování Oznámení o plnění po-
vinného podílu osob se ZP.

○ Nastavení – pracovní neschopnosti
- E - neschopenky  – na této záložce jsou uvedeny nové položky týkající se

eNeschopenek, a to  Cesta pro uložení a přihrátí XML souboru  (je nutné
provést!), nastavení MS pro nemoc a úraz a zadání Certifikátu (přidat a
odebrat).

OBECNÉ
Při  upgrade  se  aktualizují  tabulky  platových  tarifů.  Nezapomeňte  však  provést
aktualizaci v Pracovních poměrech!
Po upgrade se nastaví všechny nové hodnoty pro rok 2020
Na spodní liště přidána ikona pro rychlé spuštění TeamVieweru. 


