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Změny v DUNA/MZDY, verze 2016.3.01 
 

PERZONALISTIKA 

 Komplet  
 Sestavy – Přidána nová sestava Seznam poživatelů dávek důchodového 

pojištění za období pro účely kontrol ČSSZ. 
 
PRACOVNÍ POMĚRY 

 Komplet  
 Evidence pracovních poměrů – na kartě MÚ-další přidány položky 

týkající se odeslání Evidenčního listu důchodového pojištění. A to Rok (za 
který byl ELDP vygenerován) a Datum (vytvoření XML souboru). Položky 
se vyplní v případě vytvoření XML pro ELDP. Tyto údaje je možné 
vymazat novou ikonou Mazání údajů o vytvoření EL a to jak pro 
jednotlivé pracovní poměry, tak v celé agendě (pravé tlačítko myší na 
ikoně).  

 ČSSZ – Přidána nová evidence Potvrzení zaměstnavatele při podání 
žádosti o důchod jeho zaměstnance s možností tisku Žádosti, dále jeho 
Příloh s přehledem exekucí a insolvencí a následným vytvořením XML 
souborů.  
Je možné evidenci vytvořit pro jedno osobní číslo za všechny pracovní 
poměry nebo pro všechny pracovníky a zase za všechny pracovní poměry. 

 
STÁLÉ PŘÍSPĚVKY 

 Komplet  
 Sestavy – přidána nová sestava Seznam zaměstnanců kterým 

zaměstnavatel přispívá na životní pojištění. 
 
ARCHIV 

 Komplet  
 Listy 

– Souhrnné mzdové listy – po zadání roku resp. osobního čísla následuje 
několik sestav, jako 3. dodána sestava Seznam zaměstnanců za rok 

– Evidenční listy – při generování ELDP se již nevygenerují zaměstnanci 
s druhem činnosti T-Z (zaměstnanci na DPP) a Ž (žáci) s vyměřovacím 
základem 0 (žádný měsíc neměli odměnu větší jak 10 000,-). Dále, pokud je 
v Pracovních poměrech již vyplněn daný rok načtení a datum vytvoření 
ELDP, tento zaměstnanec se již nevygeneruje znovu.  
Po vytvoření XML se do pracovních poměrů zapíší informace za který rok 
byl ELDP vygenerován a také datum kdy byl XML soubor vytvořen. 
 
Příklad: Pokud zaměstnanec ukončí pracovní poměr k 31.8.2016, 
vygenerujete ELDP za rok 2016, provedete výběr na tohoto jediného 
zaměstnance a vytvoříte XML. Tímto se Vám do pracovních poměrů načte 
do položky Rok hodnota 2016 a aktuální datum vytvoření XML. Při 
opětovném generování ELDP na konci roku 2016 pro celou firmu se Vám již 
tento zaměstnanec, který má zapsány údaje o odeslání za rok 2016, 
nevygeneruje! 
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 Statistika   

– Statistika Práce 2-04 načtení, editace, tisk, XML soubor - Do evidence 
přidány položky pro DPP a DPĆ, a to počty pracujících osob, počty 
odpracovaných hodin a odměny v Kč. 

 Archiv - soc.pojištění 
– Přidána nová sestava Seznam pojištěnců za období s datem vzniku 

účasti na nemocenském pojištění pro účely kontrol ČSSZ. 
 
ČTVRTLETNÍ STATISTIKA PRO ŠKOLY (P1-04 a P1c-01) 

 Komplet  
 Statistika (P1c-01) - Evidence o platových třídách nepedagog. pracovníků  

Nová evidence a tiskopis pro statistiku P1c-01, podávanou za 3. čtvrtletí( po 
ukončení mezd za 9.měsíc). 

 Statistika (P1c-01) - Evidence o platových třídách pedagog. pracovníků  
Nová evidence a tiskopis pro statistiku P1c-01, podávanou za 3. čtvrtletí. 

 Evidence o škole – při vytváření statistických souborů se Karta VI. generuje 
jen pro 12.měsíc. 

 Převod statistických souborů (P1-04 a P1c-01) 
Nový soubor XML s názvem (P1c-01) – Vytvoření XML souborů k předání 
(evidence o platových třídách). 
 

NASTAVENÍ 

 Nastavení základní konfigurace 
 Základní parametry  

 Na záložce Závěrka je doplněna nová položka Středisko, na nějž se 
budou zaokrouhlovat rozdíly. Dle této položky se u závěrky zaúčtují 
zaokrouhlovací rozdíly na zadané středisko, pokud je zaškrtnuta položka 
Zohlednit v závěrce zaokrouhlovací rozdíly. 

 Základní parametry - pokračování 
 Na záložce Základní nastavení je doplněna nová položka Skrýt 

evidenční stav 4 v pracovních poměrech? Dle zatržení této položky se 
v pracovních poměrech zobrazují i ES 4 (dříve kromě jiného toto 
zajišťovala konfigurační položka Vyloučit za zpracování evidenční stav 4). 

 Zakázky  
 Přidána nová položka přiřazení zakázky k zaokrouhlovacím rozdílům 

s názvem Zaokrouhlovací rozdíl. 
 
OBECNÉ 

 Upraveny veškeré tiskopisy pro ČSSZ s novým logem. 

 Drobná úprava v XML souboru pro ISPV statistiku (Trexima). Nyní již lze soubor 
nahrát do Internetového kontrolního programu. 

 Upraveny některé výběry. 

 Došlo ke změnám v Uživatelské konfiguraci. 

 Po upgrade se do Číselníku sociální pojišťovny na kartě Účtování změní staré 
logo ČSSZ na nové. Pokud se stane, že je logo pořád původní nebo není 
nastaveno žádné, je potřeba jej přiřadit ručně. Nové logo je ve složce BITMAPY ve 
všech aktuálních datech pod názvem CSSZ.BMP. 

 Opravena chyba při zahájení firmy bez aktivního zaměstnance.  
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Při upgrade se do číselníku mzdových složek doplní MS 379 – Pohotovost (pokud 
již tato složka není obsazena), která se nenačítá do hodin ve statistice Oznámení o 
plnění povinného podílu osob se zdravotním postižení pro ÚP. 
 

         Bc. Rajnošek Lukáš 
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