
 

V Přerově, 30. ledna 2013 

Změny v DUNA/MZDY, verze 2013.1.01 
 
PERZONALISTIKA 
• Komplet  
 Osobní údaje – od roku 2013 je u pracovníka doplněna položka důchodové spoření, 

která se zaškrtne v případě, že je pracovník přihlášen k důchodovému spoření (druhý 
pilíř). 
 

PRACOVNÍ POMĚRY 
• Komplet  
 MÚ mzdové složky – byla doplněna možnost výběru jazyka, v němž je možno 

tisknout jednotlivý výplatní lístek (český jazyk, slovenský jazyk, angličtina, němčina). 
 MÚ-průměry – byla doplněna položka Počítat mimo docházkový systém. Tato 

položka se zobrazí je v případě záznamu v klíči o docházce a zvolení některého 
z docházkových systémů, v opačném případě nebude viditelná. 

 
MĚSÍČNÍ ZPRACOVÁNÍ MEZD 
• Komplet – Výpočty  
 Měsíční mzdový list – přepočet hrubých a čistých mezd – mzdový list byl v záhlaví 

doplněn o položku důchodové spoření. Ze záložky čistá mzda byly odstraněny 
položky, které již se nepoužívají (nemocenská, ošetřovné, mateřská a dávky) a 
doplněny položky důchodové spoření, základ solidární daně a solidární daň. 

 Závěrka – při výpočtu závěrky je doplněno účtování dle číselníku mzdových složek 
pro důchodové spoření. 

 
VÝSTUPY 
• Komplet – 
 Rekapitulace – do sestav Rekapitulace mezd, Rekapitulace mezd dle středisek,  

Rekapitulace dávek a sociálního pojištění, Rekapitulace mezd dle zaměstnanců, 
Rekapitulace odvodů dle zaměstnanců byly doplněny nové položky důchodové 
spoření, základ solidární daně a solidární daň. 

 Odvody daní – byly změněny a doplněny evidence Žádost o vrácení daňového 
bonusu a Žádost o vrácení daňového bonusu z RZD včetně tiskových sestav 
s možností vytvoření XML souboru k předání. 

 Sociální pojištění  
 Přehled o výši pojistného – byly doplněny položky do evidence, změněna tisková 

sestava i předávaný XML soubor. 
 Přehled o vyměřovacích základech sociálního pojištění – sestava doplněna o 

součet pojistného od zaměstnanců přihlášených do důchodového spoření. 
 Důchodové spoření – doplněna nová nabídka a v ní evidence zaměstnanců, kteří jsou 

přihlášení k důchodovému spoření. Umožňuje dvoustránkový tisk Hlášení o záloze na 
pojistném a vytvoření XML souboru k předání. 

 Výplaty a zálohy – Výplatní lístek – doplněn o položky důchodové spoření, základ 
solidární daně a solidární daň, dále o možnost tisknout výplatní lístek dle volby ve 
čtyřech jazycích (český jazyk, slovenský jazyk, angličtina, němčina). 
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 Příkazy 
 Generování příkazu k úhradě – nově je možno vytvořit i příkaz k úhradě pro 

důchodové spoření (je součástí volby daně a pojištění, odbory), dle nastavení 
účtu v číselníku důchodového spoření. 

 
ARCHIV 
• Komplet  
 Listy – Archivní i Souhrnné mzdové listy doplněny o položky důchodové spoření, 

základ solidární daně i solidární daň. 
 Rekapitulace – do sestav Rekapitulace mezd, Rekapitulace mezd na pracovníka za 

období od - do, Rekapitulace sociálního pojištění, Rekapitulace odvodů dle 
zaměstnanců a celkem (dle středisek) byly doplněny a upraveny s ohledem na nové 
položky důchodové spoření, základ solidární daně a solidární daň. Dále byla doplněna 
sestava Rekapitulace důchodového spoření s ročním přehledem důchodového 
spoření. 

 Statistika – Žádost o příspěvek na podporu zaměstnání osob se zdravotním 
postižením – byl aktualizován formulář i tiskové sestavy dle platné legislativy. 

 Archiv – Sociální pojištění  
 Přehled o výši pojistného – byly doplněny položky do archivu evidence, změněna 

tisková sestava i předávaný XML soubor dle legislativy pro rok 2013. 
 Přehled o vyměřovacích základech sociálního pojištění –  sestava doplněna o 

součet pojistného od zaměstnanců přihlášených do důchodového spoření – 
odpovídá legislativě pro rok 2013. 

 Archiv – důchodové spoření  
 Archiv – Hlášení o záloze na pojistné na důchodové spoření  – evidence, která se 

archivuje při závěrce a odpovídá legislativě pro rok 2013. 
 Archiv – výplatní lístky – evidence, která se archivuje při závěrce a nové výplatní 

lístky obsahují položky důchodové spoření, základ solidární daně a solidární daň. Je 
přidána možnost tisknout výplatní lístek dle volby ve čtyřech jazycích (český jazyk, 
slovenský jazyk, angličtina, němčina).   

 
VÝPOČTY 
• Komplet  
 RZD  
 Vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti a Vyúčtování daně z příjmu 

vybírané srážkou včetně všech Příloh – v evidencích i přílohách  byly doplněny 
položky z nastavení, a to název finančního úřadu, pracoviště a název finančního 
úřadu. 

 
ČÍSELNÍKY 
• Č.zdr. pojišťovny 
 Zdravotní pojišťovny – na 2.záložce (Karta) byla doplněna položka Id datové 

schránky (doplněno při upgrade), má evidenční význam. 
• Č.soc. pojišťovny 
 Číselník organizační jednotky ČSSZ – na 2. záložce(Karta) byla doplněna položka Id 

datové schránky (doplní se při upgrade), má evidenční význam. 
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 Číselník sociální pojišťovny  – na 2. záložce(Karta) byla doplněna položka Důchodové 
spoření za zaměstnance (doplní se při upgrade), využívá se při přepočtu hrubých a 
čistých mezd. 

 
FORMULÁŘE 
• Formuláře statistiky i pro školy – byla doplněna sestava Statistika – Žádost o příspěvek 

na podporu zaměstnání osob se zdravotním postižením. 
 
 
DOCHÁZKA 
• Komplet  
 Nastavení osobních čísel pro docházku – jedná se o evidenci, která se nastaví, pokud 

mzdový program začne využívat docházku a než začne načítat vstupní údaje 
z definovaného souboru (.csv). Vychází z předpokladu, že osobní čísla v docházkovém 
systému a ve mzdovém programu mohou být rozdílná. Ve mzdovém programu je na 
jedno osobní číslo navázáno více pracovních poměrů a každému pracovního poměru 
pracovníka pak odpovídá jiná identifikace v docházkovém systému. Nastaví se pouze 
jednou, pak jen při nástupu nového pracovníka. 

 Nastavení mzdových složek pro docházku – tato evidence je pro novou firmu 
přednastavena pro určitou docházku, umožňuje převod kódů z docházky do 
mzdových složek definovaných ve mzdovém sytému. Nastavuje se pouze jednou. 

 Docházka – načtení ze souboru .csv a naplnění souboru Přítomnost, Nepřítomnost, 
Náhrady PN z docházky – při této volbě se dle definovaných nastavení v souborech 
Nastavení osobních čísel a Nastavení mzdových složek načte jednak soubor 
Docházka (komplet načtených složek), Přítomnost (přítomnost z docházky dle 
zadaných MS v pracovních poměrech), Nepřítomnost (nepřítomnost docházky) a 
Náhrady PN z docházky. 

 Evidence přítomnosti – v této evidenci jsou z evidence Docházka načteny mzdové 
složky z docházky, které se týkají přítomnosti v práci (MS 11, 12, 41, 44). 

 Evidence nepřítomnosti – v této evidenci jsou z evidence Docházka načteny mzdové 
složky z docházky, které se týkají nepřítomnosti v práci (MS 31, 32, 33, 35, 37). 

 Náhrady PN z docházky – v této evidenci jsou z evidence Docházka načteny mzdové 
složky z docházky, které se týkají náhrad PN z docházky (MS 81, 82,83,84). Současně 
je ale třeba, aby byly ve stálých evidencích, a to v evidenci Nemocenské dávky 
vyplněny odpovídající údaje z neschopenky, kterou dodává pracovník mzdové 
účtárně v případě nemoci. 

 
 
NASTAVENÍ 
• Nastavení údajů o firmě 
 Finanční úřad – k číslu doplněn název finančního úřadu byl doplněn název FÚ. Dále 

byly doplněny položky pracoviště a název finančního úřadu.  
• Nastavení základních parametrů – pokračování  
 na záložce Základní nastavení  byla doplněna položka Důchodové spoření – sazba DS 

pro zaměstnance. 
• Nastavení údajů pro statistiku 
 Statistika školní 2 – byly doplněny čtyři položky pro zadávání mzdových složek 

týkající se jiné činnosti. 
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• Odvody daní 
 Důchodové spoření – nová záložka, na níž je uveden účet, VS, KS a IBAN, na který je 

zasíláno důchodové spoření. 
• Nastavení základní konfigurace 
 Docházka – tato nabídka se zpřístupní v případě, pokud je informace nastavena 

v klíči. 
 Docházka – na záložce Docházka – druh byla zavedena volba Zvolte docházkový 

systém a na záložce Název a cesta k předávanému souboru, a to Soubor pro 
docházku včetně cesty (.csv soubor). Volbou docházkového systému se zpřístupní ve 
stálých souborech nabídka Docházka a načte se přednastavený převod mzdových 
složek pro zvolenou docházku. 

 
 
 

Bc. Lukáš Rajnošek 
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