
 
Přerov, 22. 7. 2014 

Změny v DUNA MZDY, verze 2014.4.01 
 
PRACOVNÍ POMĚRY 
Komplet  
 Pracovní poměry 
 Evidence pracovních poměrů – na 2.záložce MÚ –  další byly Pro státní správu (ISP) 

doplněny položky smluvní plat, stupeň řízení, skupina prací a stupeň invalidity. Tyto 
doplněné položky čerpají z číselníků a je potřeba je před načtením statistiky ISP doplnit. 

 
 
POLOLETNÍ STATISTIKA (ISP) 
Komplet  
 Evidence statistiky (ISP) 
 Statistika (ISP) – Evidence o zaměstnavateli – byla doplněna položka Kolektivní smlouva. 
 Statistika (ISP) – Evidence o zaměstnanci – bylo doplněno 16 položek,  

příplatky ostatní přiznané (AA0749),  
datum vynětí z ES (AA0568),  
stupeň invalidity (AA0085),  
smluvní plat (AA1586),  
náhrady za nemoc zúčtované k výplatě (AA0750),  
počet hodin nemoci bez nemocenského (AA1587),  
kolektivní smlouva (AA0676),  
stupeň řízení (AA1591),  
specializační příplatek pedagogického pracovníka (AA1598) přiznaný a (AA1593) 
zúčtovaný,  
příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah (AA1592),  
skupina prací podle míry ztěžujících vlivů (AA1594), příplatek za práci ve ztíženém 
prostředí (AA1595) přiznaný a (AA1596) zúčtovaný,  
příplatek za rozdělenou směnu (AA1597),  
příplatek za práci v noční době (AA0603). 
Současně byly odstraněny položky: počet dnů nemoci, doba absence, doplatek do MM. 

 
 

NASTAVENÍ 
Nastavení základní konfigurace 
 Nastavení statistiky – záložka Statistika (ISP1) 
 záložka Statistika (ISP1) – byla doplněna položka Kolektivní smlouva 
 záložka Statistika (ISP2) – byly doplněné položky: 

příplatek za práci v noci (AA0603) 
příplatek za ztížené prostředí (AA1595,AA1596) 
příplatek za rozdělenou směnu (AA1597) 
příplatky ostatní přiznané (AA0749) 
příplatek za pedagogickou činnost (AA1592) 
příplatek specializační pedagogického pracovníka (AA1593, AA1598) 
Současně byly odstraněny konfigurační položky: další plat, příplatek za zastupování, 
příplatky hodnostní, odměny za pracovní pohotovost na pracovišti a mimo pracoviště. 

 
Bc. Lukáš Rajnošek 

 

2014.4.01

1/1

mailto:lrajnosek@tco.cz?subject=DUNA%20MZDY%202014.4.01%20-%20N%C3%81M%C4%9ATY%20A%20P%C5%98IPOM%C3%8DNKY

	Přerov, 22. 7. 2014
	Změny v DUNA MZDY, verze 2014.4.01
	PRACOVNÍ POMĚRY
	 Pracovní poměry
	 Evidence pracovních poměrů – na 2.záložce MÚ –  další byly Pro státní správu (ISP) doplněny položky smluvní plat, stupeň řízení, skupina prací a stupeň invalidity. Tyto doplněné položky čerpají z číselníků a je potřeba je před načtením statistiky IS...
	POLOLETNÍ STATISTIKA (ISP)
	 Evidence statistiky (ISP)
	 Statistika (ISP) – Evidence o zaměstnanci – bylo doplněno 16 položek,
	příplatky ostatní přiznané (AA0749),
	datum vynětí z ES (AA0568),
	stupeň invalidity (AA0085),
	smluvní plat (AA1586),
	náhrady za nemoc zúčtované k výplatě (AA0750),
	počet hodin nemoci bez nemocenského (AA1587),
	kolektivní smlouva (AA0676),
	stupeň řízení (AA1591),
	specializační příplatek pedagogického pracovníka (AA1598) přiznaný a (AA1593) zúčtovaný,
	příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah (AA1592),
	skupina prací podle míry ztěžujících vlivů (AA1594), příplatek za práci ve ztíženém prostředí (AA1595) přiznaný a (AA1596) zúčtovaný,
	příplatek za rozdělenou směnu (AA1597),
	příplatek za práci v noční době (AA0603).
	NASTAVENÍ
	Nastavení základní konfigurace
	 Nastavení statistiky – záložka Statistika (ISP1)
	 záložka Statistika (ISP1) – byla doplněna položka Kolektivní smlouva
	 záložka Statistika (ISP2) – byly doplněné položky:



