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Změny v DUNA MZDY, verze 2017.1.01

PRACOVNÍ POMĚRY
 Komplet 

○ Evidence pracovních poměrů – na kartě Mzdové údaje přidána položka Fir-
ma, určená pro Agenturní zaměstnávání. Dále po stisknutí tlačítka Tisk se vy-
tisknou všechny zvolené sestavy dle nastavení, včetně nově přidané Dohodě 
o dočasném přidělení zaměstnance.

○ Informace o zaměstnání cizinců – přidána nová evidence i tiskopisy týkající 
se zaměstnání cizinců. Po načtení je možné tisknout Informace o nástupu 
nebo výstupu pracovníka EU/EHP a Švýcarska do zaměstnání.

○ Sestavy – přidány nové sestavy a to Evidence odeslání ELDP za rok a se-
znam zaměstnanců Podle uživatele (firmy), která je určena pro Agentury prá-
ce. 

MĚSÍČNÍ ZPRACOVÁNÍ MEZD
 Komplet

○ Výpočty
- Zahájení měsíce – při zahájení byla přidána kontrola data ukončení pra-

covního poměru. V případě, že je toto datum nižší jak zpracovávané obdo-
bí, program na tuto skutečnost upozorňuje.

- Přihrávat měsíční soubory z .csv souboru – opraven problém při na-
hrávání MS složek s čtyřmístným kódem.

VÝSTUPY
 Komplet

○ Výplaty a zálohy
- Výplatní lístek – načtení – do struktur i všech sestav byla přidána položka

druh činnosti.

ARCHIV
 Komplet

○ Listy
- Evidenční listy – do struktury přidána položka Evidenční stav, podle které 

lze nyní provádět výběr. 
U cizinců, kterým rodné číslo přiřadila ČSSZ a mají jej zadáno v Perzona-
listice na kartě OÚ-cizinci, se toto rodné číslo správně do ELDP načte. 
Stejně tak i adresa trvalého pobytu v ČR.

○ Archiv-výplatní lístky
- Archiv výplatních lístků – do struktur i všech sestav byla přidána položka

druh činnosti
○ Statistika

- Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním po-
stižením – upravená evidence i tisk dle aktuálního formuláře.
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NASTAVENÍ
 Nastavení základní konfigurace

○ Údaje o firmě
- Přidána nová záložka Agentura. Zde je možné zadat potřebné údaje pro 

agenturní zaměstnávání s volbou všech sestav, které se mají tisknout 
v pracovních poměrech.

ČÍSELNÍKY
 Komplet 

○ Č. perzonalistiky
- Číselník uživatelů (firem) – nový číselník určený pouze pro agenturní 

zpracování.

OBECNÉ:
 Aktualizovány sestavy v agendě Formuláře.
 Aktualizovány všechny tiskopisy pro Finanční úřad.
 Aktualizovány tabulky platových tarifů (stále je potřebné Aktualizaci platových tříd

v Pracovních poměrech!!). POZOR: Došlo k výměně u tabulek 2 a 3 a je opět
nutné si tuto změnu provést v Pracovních poměrech!
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Změny v DUNA MZDY, verze 2017.1.02

VÝSTUPY
 Komplet

○ Statistika
- Sociální fond (FKSP) – nyní jsou správně nastavena 2%.

ARCHIV
 Komplet

○ Statistika
- Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním po-

stižením – opravená chyba ve výpočtu v řádku E2. Nyní se při generování 
žádosti správně počítá s hodnotou 67 500,-.

- Sociální fond (FKSP) za rok – odvod za rok 2017 je nastaven na 2%.

VÝPOČTY
 Komplet

○ Hodinové průměry pro náhrady a náhrady PN
- Sestava – průměry pro náhrady a náhrady PN za rok – opravená chyba 

kdy se zobrazovalo jméno 2x

OBECNÉ:
 Po přihlášení do firmy se znovu vytvoří loga ZP (pokud byla odmazána)
 Vyřešen problém při tisku formulářů pro ZP kdy cesta k logu byla zadána 

absolutní cestou
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Změny v DUNA MZDY, verze 2017.1.03

PERZONALISTIKA
 Komplet

○ Sestavy
- Prohlášení poplatníka – přidáno nové prohlášení poplatníka vzor 25 (od 

roku 2017).

VÝSTUPY
 Komplet

○ Statistika
- Sociální fond (FKSP) – nyní jsou správně nastavena 2%.

ARCHIV
 Komplet

○ Statistika
- Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním po-

stižením – opravená chyba ve výpočtu v řádku E2. Nyní se při generování 
žádosti správně počítá s hodnotou 67 500,-.

- Sociální fond (FKSP) za rok – odvod za rok 2017 je nastaven na 2%.

VÝPOČTY
 Komplet

○ Hodinové průměry pro náhrady a náhrady PN
- Sestava – průměry pro náhrady a náhrady PN za rok – opravená chyba 

kdy se zobrazovalo jméno 2x

OBECNÉ:
 Po přihlášení do firmy se znovu vytvoří loga ZP (pokud byla odmazána)
 Vyřešen problém při tisku formulářů pro ZP kdy cesta k logu byla zadána 

absolutní cestou (stále doporučujeme loga zadat relativní cestou! Tzn. 
\BITMAPY \POJxxx.BMP)



  5/5

Změny v DUNA MZDY, verze 2017.1.04

VÝPOČTY
 Komplet

○ RZD
- Roční zúčtování daně – opravena výše u solidární daně a hodnota mi-

nimální mzdy pro rok 2016. Upravena sestava po tisku ze seznamu.

OBECNÉ
 Drobné úpravy zlepšující uživatelský komfort


