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Změny v systému DUNA MZDY, verze 2014.2.01
PRACOVNÍ POMĚRY
• Komplet
 Evidence pracovních poměrů – na 2. záložce Mzdové údaje se nově kontroluje, aby na
pracovním poměru
 kde je zadán hlavní pracovní poměr nebyl zadán druh činnosti „ž“.
 kde je zadán druh činnosti T, U, V, W, X, Y, Z nebylo zadáno zaměstnání malého
rozsahu, jen rozsah „N“.
STÁLÉ SRÁŽKY
• Komplet
 Evidence stálých srážek – byla doplněna položka Hodnota stravného, do níž se zadá
hodnota stravenky pro srážkovou mzdovou složku jednoznačně vyčleněnou pro srážky na
stravenky.
MĚSÍČNÍ ZPRACOVÁNÍ
• Komplet
 Zahájení měsíce
 Při zahájení měsíce se natahují údaje ze stálých příspěvků do příspěvků měsíčních. Pro
MS 998 ve stálých příspěvcích, pokud je zadána sazba (v %), se následně z hrubých
mezd vypočítá pro tuto mzdovou složku částka v Kč pro odpovídající měsíční příspěvek
(MS 998).
 Při zahájení měsíce se ze stálých srážek přenesou údaje do měsíčních srážek. Pro
mzdovou složku 96 určenou pro stravenky se přenese i hodnota jedné stravenky a
počet odpracovaných dnů. Z obou těchto údajů se následně vypočte měsíční srážka na
stravné.
 Závěrka
 při ukončení měsíce mimo ukončené čtvrtletí (tj. v měsících 01,02,04,05,07,08,10,11)
se pro pracovníky, kteří nastoupili v těchto měsících aktuálního roku a nemají proto
vypočtené průměry z minulého čtvrtletí, vypočítají průměry jen za tyto měsíce a
zároveň se přehrají do pracovních poměrů. Pokud se ale počítá průměr již za kvartální
měsíce (tj. 03,06,09,12), tak se průměry počítají obvyklým způsobem.
 Při závěrce za měsíc srpen (08), se vypisuje do Výpisu provedených operací informace
o pracovnících, jejich děti dosáhli v aktuálním roce nebo rocích minulých 18-ti let.
VÝSTUPY
• Komplet

Zdravotní pojištění
 Přehled o platbě zdravotního pojištění zaměstnavatele

Při volbě vytvoření PPZ souboru a následném vytvoření souboru pro předání má
soubor pro zdravotní pojišťovnu 111 (VZP) změněnou strukturu i název (ICO.XXp,
kde XX je číslo vnitřní organizační jednotky-poslední 2 číslice z VS v číselníku
zdravotní pojišťovny).
 Srážky
 Přehled stravenek na střediska – nová sestava s měsíčním přehledem stravenek na
pracovní poměr za jednotlivá střediska.
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ARCHIVY
• Komplet
 Statistika

Byla přidána sestava Výpočet průměrného výdělku pro bankovní účely s možností
výběru za zvolené období a za osobní číslo.

Oznámení o plnění povinného podílu osob se ZP na celkovém počtu zaměstnanců –
nová evidence, do které se po zadání roku načtou z archivu údaje pro evidenci o
plnění povinného podílu osob se ZP včetně jmenného seznamu. Údaje je možnou
editovat, na jmenném seznamu zaměstnanců se ZPS je možno i věty přidávat.
Z evidence se dá tisknout sestava pro Úřad práce včetně celkového seznamů osob i
seznamu osob se ZPS. Tato evidence a následné tiskové sestavy nahrazují sestavu
Výpočet průměru ročního přepočtu pracovníků pro ÚP, která byla z nabídky
odstraněna.
 Archiv – zdravotní pojištění
 Přehled o platbě zdravotního pojištění zaměstnavatele –
Při volbě vytvoření PPZ souboru a následném vytvoření souboru pro předání má
soubor pro zdravotní pojišťovnu 111 (VZP) změněnou strukturu i název (ICO.XXp, kde
XX je číslo vnitřní organizační jednotky-poslední 2 číslice z VS v číselníku zdravotní
pojišťovny).
ČÍSELNÍKY
• Komplet
 Č.mezd
 Mzdové složky – je třeba doplnit volnou mzdovou složku „96“ pro stravenky tak, aby
součástí názvu byl text “strav“, neboť dle toho se zpřístupňují v evidenci stálých srážek
buď položka Kč nebo Hodnota stravenky.
ČTVRTLETNÍ STATISTIKA PRO ŠKOLY(P1-04)
• Komplet
 Evidence statistiky (P1-04)
 Statistika (P1-04) – Evidence o škole – v evidenci byly doplněny položky speciální
příplatky (0135) na 2. záložce (Karta I.), speciální příplatky (0362) na 4. záložce
(Karta III – ped.) a speciální příplatky (0607) na 7. záložce (Karta VI.). Tomu odpovídá
i změna tiskové sestavy i výstupního XML souboru Ski.xml.
 Statistika (P1-04) – Evidence o platových třídách - na tiskové sestavě se již
nevyskytují položky 0422 až 0428.

Bc. Lukáš Rajnošek
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