Změny v DUNA/MZDY, verze 2016.1.01
PERZONALISTIKA
 Komplet
 Pracovníci
 Evidence pracovníků – v ovládacím panelu při volbě tlačítka Suma je
v okně Evidence pracovníků doplněna položka Počet aktivních
pracovníků, což značí pracovníky, kteří mají aspoň jeden pracovní poměr
s evidenčním stavem 1,2,3 nebo 5. Pokud má pracovník více pracovních
poměrů s uvedenými evidenčními stavy, pak se počítá právě jednou (má
význam pro limitované verze před překročením dovoleného počtu).
 Evidence pracovníků – na 3. záložce OÚ – další je vedle čísla mobilního
telefonu (dříve 1.telefon) umístěna ikona mobilu pro zasílání SMS zpráv,
pokud je vyplněno číslo mobilního telefonu.
 Sestavy
 Prohlášení poplatníka – na základě výběru je možno tisknout sestavu
Prohlášení poplatníka z příjmů FO ze závislé činnosti pro jednoho
nebo více poplatníků jen za rok 2015 a 2016. Jedná se o čtyři sestavy
(tiskopisy) s částečně předvyplněnou první stranou (jméno poplatníka a
název firmy).
 Výpis pracovníků – texty – nová sestava, která vypisuje dle zadaného
osobního čísla texty zadané na poslední záložce OÚ – texty.
PRACOVNÍ POMĚRY
 Komplet
 Pracovní poměry
 Evidence pracovních poměrů – na 1. záložce - Seznam - je doplněna
položka Aktivní pracovní poměr (Akt.pp), která značí, že pracovník má
aspoň jeden pracovní poměr s evidenčním stavem 1,2,3 nebo 5 (ne 4).
Pokud v nastavení základních parametrů je zatrženo Vyloučit ze
zpracování evidenční stav 4?, pak na záložkách 2 až 5 není viditelná
karta pracovního poměru s evidenčním stavem 4.
 Evidence pracovních poměrů – na 2. záložce – Mzdové údaje zadáním
evidenčního stavu 4 se automaticky změní hlavní pracovní poměr na
vedlejší. Pro tento ES4 je vhodné zadat i datum ukončení pracovního
poměru.
 Evidence pracovních poměrů – na 3. záložce je při vyplnění položky
Nárok na ŘD dle vyplněného data nástupu, resp. vyplněného data
ukončení, vypočtena položka Krácení řádné dovolené dle zákonných
pravidel.
 Evidence pracovních poměrů – na 4. záložce doplněna položka
Zahrnout pracovní poměr do exekuce nebo insolvence – dle této
zatržené položky jsou čisté mzdy i daňové bonusy ve mzdových listech
součtované za tyto zatržené pracovní poměry a z nich se pak vypočítávají
exekuce, resp. insolvence zadané v příslušných stálých evidencích.
 Evidence pracovních poměrů – na 5. záložce byly doplněny dvě
položky. Jsou to položky přístupné u zakázkového modulu a při zatržené
konfigurační položce Zadávat zakázky?, a to Dopočítat zakázky do

měsíčního fondu a Generovat příplatky za práci přesčas. Dle nich se
v případě zakázkového modulu při zahájení vytvářejí mzdové záznamy.
 Evidence pracovních poměrů – v ovládacím panelu při volbě tlačítka
Suma je v okně Evidence pracovníků doplněna položka Počet aktivních
pracovníků, což značí pracovníky, kteří mají aspoň jeden pracovní poměr
s evidenčním stavem 1,2,3 nebo 5. Pokud má pracovník více pracovních
poměrů s uvedenými evidenčními stavy, pak se počítá právě jednou (má
význam pro limitované verze před překročením dovoleného počtu).
DĚTI
 Komplet
 Evidence dětí – na kartě dítěte je umístěna ikona mobilu pro zasílání SMS
zpráv, pokud je vyplněno číslo mobilního telefonu v Personalistice.
 Sestavy – doplněna nová sestava Děti starší 18 let s odpočtem (pro
potvrzení pro MÚ).
ŠKOLENÍ A UDÁLOSTI
 Komplet
 Evidence školení a událostí
 Karta školení a událostí
– doplněna položka Platnost do, která se vypočítává z data zkoušky a
doby platnosti a položka Zobrazovat příště? – tato se zobrazí jen
tehdy, pokud v nastavení Školení a události je zatržena položka
Kontrolovat termíny událostí/školení při spuštění?.
– na kartě školení a událostí je umístěna ikona mobilu pro zasílání SMS
zpráv, pokud je vyplněno číslo mobilního telefonu v Personalistice.
NEMOCENSKÉ DÁVKY
 Komplet
 Evidence nemocenských dávek
 Karta nemocenských dávek
– na kartě nemocenských dávek je umístěna ikona mobilu pro zasílání
SMS zpráv, pokud je vyplněno číslo mobilního telefonu v Personalistice.
 Příloha k ND, OČR, PM a VTP
– na kartě přílohy doplněna položka dle nově zveřejněné metodiky –
prozatím se nevyužívá.
MĚSÍČNÍ ZPRACOVÁNÍ MEZD
 Komplet
 Výpočty
 Doplněna nabídka Přihrávat měsíční soubory z .csv souboru
(vytvořený z excel. souboru) – dle volby (při zatržené položce
Provádět import MS do měsíčního zpracování? v Základních
parametrech – pokračování, záložka Import MS) se načtou měsíční
záznamy, měsíční srážky či měsíční příspěvky a z nastavení se
přenese příslušná cesta k souboru s možností opravy. Tato změněná

cesta k souboru se pak zapíše do konfigurace. Po následných
dotazech se do příslušných měsíčních evidencí načte .csv soubor.
Pozn.: Načtení měsíčních souborů předpokládá zahájení měsíčního
zpracování a období v načítaných souborech odpovídající aktuálnímu
měsíci zpracování.
VÝSTUPY
 Komplet
 Odvody daní
 Žádost o vrácení daňového bonusu a Žádost o vrácení daňového
bonusu z RZD
– Na 3. záložce Žádost – 2.část doplněny položky Nedoplatek daně či
záloha na daň v bodu b) a c)
 Statistika
 Sociální fond (FKSP)
– nová sestava za aktuální rok a měsíc.
ARCHIV
 Komplet
 Rekapitulace
 Rekapitulace mezd na pracovníky za rok a měsíc
– nová přehledová sestava za zadaný rok a měsíc.
 Statistika
 Seznam aktivních pracovníků za období
 nová sestava pracovníků za zadané období.
 Sociální fond (FKSP)
– nová sestava za zadaný rok.
 Archiv-výplatní listiny
– doplněny tisky Výplatních listin dle zadaného roku a měsíce.
VÝPOČTY
 Komplet
 Hodinové průměry pro náhrady a náhrady PN – doplněna nová sestava, a
to Sestava - průměry pro náhrady a náhrady PN za rok.
 RZD – Roční zúčtování daně – na kartě ročního zúčtování daně je umístěna
ikona mobilu pro zasílání SMS zpráv, pokud je vyplněno číslo mobilního
telefonu v Personalistice.
ČÍSELNÍKY
 Komplet
 Číselníky sociální pojišťovny
 Číselník sociální pojišťovny – doplněny záložky Přihláška a Odhláška
obsahující údaje potřebné pro tiskopisy a vytvářené XML soubory.
 Číselníky tarifů
 Tarifní tabulka 9 – pedagogičtí pracovníci – do tabulky byl doplněn 6.
platový stupeň.
 Číselníky jiné
 Číselník zálohy na daň finančnímu úřadu – nový číselník pro
vyplňování žádostí o vrácení DB.

FORMULÁŘE
 Komplet
 Formuláře žádostí a potvrzení
 Prohlášení poplatníka daně z příjmu FO ze závislé činnosti – nová
sestava
ČTVRTLETNÍ STATISTIKA ŠCP (ISPV-Trexima)
 Komplet
 Evidence statistiky (ŠCP)
 Statistika (ŠCP) – evidence o ekonomickém subjektu – doplněny
položky Odměny pro DPP, Odpracované hodiny pro DPP, Odměny pro
statutární orgány a Odchodné, odstupné. Tato poslední položka se
načítá dle mzdové složky v Nastavení statistiky – 1.záložka Statistika
ŠCP, a to MS odchodného, odstupného.
NASTAVENÍ
 Nastavení základní konfigurace
 Základní parametry
 Na záložce Zpracované období byla doplněna nová položka Vypočítat
krácení dovolené?
 Základní parametry - pokračování
 Doplněna nová záložka SMS texty, v níž se pro vybrané evidence
zadávají texty zasílaných SMS.
 Doplněna nová záložka Import MS. Na ní se zadává položka Provádět
import MS do měsíčního zpracování? a dále v ní se zadává cesta
k předávaným .csv souborům, a to k měsíčním záznamům, srážkám a
příspěvkům.
 Školení a události (nová nabídka)
 doplněna položka Kontrolovat termíny událostí/školení při spuštění
 doplněna položka (kontrolovat) Kolik dnů před datem platnosti
upozorňovat:
 Zakázky
 Doplněna položka Zadávat zakázky jen na aktuální období? – dle ní se
zobrazené zakázky filtrují jen na aktuální období resp. na období následné
pro případ stejného zpracovávaného i ukončeného měsíce.
 Statistika (ŠCP) – 1. Záložka –
 Doplněno Zadání mzdových složek: „3,4“ přidělených pro odchodné a
odstupné, a to MS odchodného, odstupného
DOCHÁZKA
 Nově nabídka Docházka ve mzdách umožňuje využívat mzdové složky
v souborech .csv, v nichž se zadávají svátky ve dnech. Pro různé dosud
zapracované docházkové systémy jsou nastaveny MS svátky dnů ve dnech Po –
Pá, a to pro IKOS (151), pro RON (991) a pro BM Software (160).

ZAKÁZKY
 Komplet
 Zpracování zakázek
 Zadání zakázek na pracovní poměr – dle nastavení v konfiguraci
zakázek - Zadávat zakázky jen na aktuální období ? se zobrazují jen
zakázky dle zpracovávaného měsíce a roku. Pokud je ukončený a
zpracovávaný měsíc stejný, pak se zakázky zobrazují za následný měsíc.
 Zadání zakázek na pracovní poměr dávkově – dle nastavení
v konfiguraci zakázek - Zadávat zakázky jen na aktuální období ? se
zobrazují jen zakázky dle zpracovávaného měsíce a roku. Pokud je
ukončený a zpracovávaný měsíc stejný, pak se zakázky zobrazují za
následný měsíc.
OBECNÉ
 U některých evidencí pro ČSSZ, zdravotní pojišťovny a finanční úřad bylo
přidáno tlačítko Přejít na portál s možností vyvolání příslušné web stránky. Při
této volbě se ale nejprve vytvoří XML, XDP, resp. PPZ soubory.
 Pokud v nastavení máte v nabídce Školení zatrženou položku Kontrolovat
termíny školení při spuštění, pak při spuštění firmy se dle položky kolik dnů
zadaných před datem platnosti (v nastavení školení) testuje datum platnosti
školení, a to u těch školení, které mají v evidenci školení zatrženou položku
Zobrazovat příště?
 Možnost zmenšení okna evidence Potvrzení o zaměstnání – zápočtový list,
která se na některých monitorech s nižším rozlišením nezobrazila celá.
 Odesílání SMS z evidencí Perzonalistika (možnost editace přednastaveného
textu u personalistiky), Děti, Nemocenské dávky, RZD a Školení a kurzy. T
těchto evidencí je možné odeslat SMS i mimo editaci.
 Po upgrade se u všech pracovních poměrů v evidenčním stavu 1 a 3 zatrhne na
4. záložce v pracovních poměrech položka Zahrnout pracovní poměr do
exekuce nebo insolvence.
 Nové toolbary
 Při upgrade se v Perzonalistice vymaže údaj o účasti pracovníka na
důchodovém spoření a
současně byly odstraněny položky týkající se
důchodového spoření (II.pilíř) v měsíčním zpracování.
 Zabudovaný nový e-mailový SMTP klient, kteří řeší problém s odesíláním
výplatních lístků u některých uživatelů. Spustí se po zatržení položky SMTP
klient v Uživatelské konfiguraci.
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