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V Přerově, 10. července 2013

Změny v systému DUNA_MZDY, verze 2013.3.01
MĚSÍČNÍ ZPRACOVÁNÍ MEZD
• Komplet – Výpočty
 Mzdové záznamy – doplněna položka normohodiny, která se zadává jen u
mzdové složky 12 (úkolové mzda), pokud je v nastavení zaškrtnuta položka U
úkolové mzdy (MS= 12) zadávat normohodiny ? Při zahájení se načtou u
normohodin stejné hodnoty jako u hodin (platí jen pro MS 12) s možností
editace. Částka v Kč se pak vypočte jako součin normohodin a sazby (nutno
nejdříve částku v Kč vynulovat).
• Komplet – Závěrka
 Ukončení měsíce – při závěrce se nově vytváří jedna věta souboru Mzd6
(hlavní věta) a více vět souboru Mzd6r (relačně svázané řádky). Současně se
plní účetní soubory Uct2 a Uct2r.
VÝSTUPY
• Záznamy – u všech sestav doplněna položka normohodiny.
• Náhrady PN
 PN dle střediska – nová sestava tříděná dle středisek.
• Výplaty a zálohy
 Výplatní lístek – načtení – na 3. záložce výplatního lístku (záznamy, PN,
srážky, příspěvky) doplněna položka normohodiny.
 Tisk výplatního lístku – v tiskových sestavách rozšířených výplatních
lístků byla doplněna položka normohodiny.
 Po tisku evidence výplatních lístků (výpis) následuje nová sestava Výplatní
lístky za období sloužící k podpisu proti převzetí výplatního lístku.
• Příkazy
 Generování příkazu k úhradě
 Při volbě příkazu pro dobírku a pro daně a pojištění, odbory,
důch.spoření se do poznámky zapíše stejný text jako do názvu v
případě, že v Nastavení základních parametrů – pokračování je
zatrženo Generovat jméno (text) do poznámky při vytváření příkazu
k úhradě?
ARCHIV
• Komplet
 Listy
 Doplněna sestava Evidence o vyloučených dobách vztahující se
k Evidenčním listům. Nejprve je třeba načíst evidenční listy, následně
vytisknout sestavu Evidence o vyloučených dobách, která zahrnuje
údaje o vyměřovacích základech v souvislosti s vyloučenými dobami po
celý měsíc.
 Složky – sestava Souhrn záznamů dle výběru – doplněna položka
normohodiny.
 Daně
 Potvrzení o zdanitelném příjmu – v evidenci byly doplněny nové položky
- solidární zvýšení daně (bod 14) a sleva na poplatníka v měsících (bod
15).
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 Archiv-výplatní lístky
 Doplněna nabídka Tisk archivních výplatních lístků – umožní hromadný
tisk výplatních lístků pro zadaný měsíc a rok, resp. středisko, a to
základních, rozšířených či skrytých.
 V tiskových sestavách rozšířených výplatních lístků byla doplněna položka
normohodiny.
FORMULÁŘE
• Komplet
 Formuláře žádostí a potvrzení
 Potvrzení o zdanitelném příjmu – nová sestava zahrnující solidární
zvýšení daně (bod 14) a sleva na poplatníka v měsících (bod 15).
NASTAVENÍ
• Nastavení základních parametrů – pokračování
 na záložce Mzdové složky byla doplněna položka U úkolové mzdy (MS=12)
zadávat normohodiny ?
OBECNÉ
V evidencích, u nichž je možnost přidávání dokumentů (sponka), je možno přidávat
nejen soubory ale i úkoly.

Bc. Lukáš Rajnošek
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