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Změny v DUNA/MZDY, verze 2016.2.02 
 

STÁLÉ PŘÍSPĚVKY 

 Komplet  
  Evidence stálých příspěvků 
 Stálé  příspěvky (i dávkově) – do evidence byla přidána položka zakázky. 

 

NEMOCENSKÉ DÁVKY 

 Komplet  
 Nemocenské dávky 

 Záznam o úrazu – Záznam o úrazu – nová evidence, která umožňuje 
načtení údaje o úrazech (MS 81), kterou je třeba doplnit a následně tisknout 
sestavu nebo vytvořit XML soubor. 

 
MĚSÍČNÍ ZPRACOVÁNÍ MEZD 

 Komplet  
 Zahájení – přidána kontrola data nástupu pro nové pracovníky. V případě že 

zaměstnanec nastoupí např. 1.6.2016 a zahájí se 5. měsíc, tento 
zaměstnanec se nedostane do měsíčního zpracování. Tím odpadá nutnost 
nově nastoupivším pracovníkům zadávat evidenční stav 4.  

 Výpočty 
 Měsíční příspěvky (i dávkově) – do evidence byla přidána položka 

zakázky. 
 Přepočet hrubých a čistých mezd – po zadání MS971 (Mimořádná 

záloha) se tato částka načte ve mzdovém listě a výplatním lístku do kolonky 
ZÁLOHA. 

 Závěrka 
 Ukončení měsíce – po provedení závěrky se příspěvky rozúčtují na 

zakázky (pokud jsou zadány). 
 
VÝSTUPY A  ZÁLOHY 

 Komplet  
  Výplaty a zálohy  
 Tisk výplatního lístku – ke stávajícím tiskům doplněn i tisk 

zjednodušeného výplatního lístku s možností tisku až 4 výplatní lístků na 
stránku. 
 

ARCHIV 

 Komplet  
 Složky  
 Archiv příspěvků (i dávkově) – do evidence byla přidána položka 

zakázky. 
 Daně  
 Potvrzení o zdanitelném příjmu – načtení, evidence, tisk – doplněny 

položky ZTP/P pro jednotlivé zaznamenané děti za rok 2016. 
 Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku 

na DZ – nová evidence i sestava. 
 Rekapitulace   
 doplněna  sestava Rekapitulace mezd a hodin na pracovníky za rok dle 

střediska. 
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 Archiv – sociálního pojištění  
 Potvrzení zaměstnavatele o úhrnu vyměřovacích základů – nová 

evidence s možností tisku a vytvoření XML souboru pro roky 2015 a 2016. 
 

 Archiv – Výplaty a zálohy  
 Tisk výplatního lístku – ke stávajícím tiskům doplněn i tisk 

zjednodušeného výplatního lístku s možností tisku až 4 výplatní lístků na 
stránku. 

 
NASTAVENÍ 

 Nastavení základní konfigurace 
 Základní parametry - pokračování 

 Na záložce Mzdové složky je doplněna nová položka U Mzdových 
záznamů zadávat sazbu pro novou MS ?, dle níž se u záznamů vyplňuje 
sazba či nikoli. 

 
OBECNÉ 
Při upgrade se do číselníku mzdových složek doplní MS 996 a 997 jako Příspěvek 
zaměstnavatele pro soukromé životní pojištění. 
Upravené číselníky pro statistiku P1-04 a to Číselník druhů zařízení a Číselník 
kategorií školských pracovníků. 
Zeleně zvýrazněný text obsahuje informace obsažené v upgrade 2016.2.01, který byl 
určený především pro školy. 
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