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Změny v DUNA MZDY, verze 2018.1.01

PERZONALISTIKA
 Komplet

○ Sestavy – nové Prohlášení poplatníka, vzor č.26.

PRACOVNÍ POMĚRY
 Komplet

○ Pracovní poměry
- Evidence pracovním poměrů –  při  zadávání mzdových složek se nyní

MS250 (Prémie) a  260 (Odměny) při  zahájení mezd chovají stejně jako
MS130 (Osobní hodnocení měsíční).

STÁLÉ EXEKUCE A INSOLVENCE
 Komplet

○ Stálé exekuce
- Evidence stálých exekucí – na Kartu stálých exekucí byly do gridu přidá-

ny nové položky, a to Č. jednací, Datum nabytí právní moci, Účet a Po-
čet vyživovaných osob.

NEMOCENSKÉ DÁVKY
 Komplet

○ Evidence nemocenských dávek
- Karta nemocenských dávek – doplněny položky Jiné rozhodné období,

měsíc  a rok jako důvod možnosti vytvoření  Příloh k ND, OČR, PPM a
VTP pro jiné rozhodné období než je datum začátku nemoci.
Při zadání MS839 – Otcovská dovolená se po zadání Datum od automa-
ticky  dopočítá  Datum  do  (1  týden).  Poprvé  se  může  zadávat  až  od
1.2.2018!

○ Přílohy k ND, OČR, PPM a VPT
Při vytváření Přílohy a zadání roku a měsíce resp. osobního čísla se na-
plní tabulka Příloh (poprvé se vyčistí soubor Příloh). Nyní můžete  pokra-
čovat v doplňování tabulky  načítáním pro jiná období v závislosti na  po-
stupném zadání Zpřístupnění rozhodného období (u různých pracovní-
ků) a zadáním měsíce a roku v nemocenských dávkách, ale nyní už po-
nechání již vytvořených Příloh (NE vyčistění, NE mazání).

MĚSÍČNÍ ZPRACOVÁNÍ MEZD
 Komplet

○ Výpočty
- Měsíční srážky – dávkově – přidány sloupce Pr.dny a Hodn.strav

VÝSTUPY
 Komplet

○ Výplaty a zálohy
- Na všech výplatních listinách byla u zaměstnanců doplněna položka Druh

činnosti.
- Tisk výplatního lístků  – Volba tisku  výplatního  lístku  byla  doplněna o

další volbu konkrétního střediska ze seznamu.
○ Příkazy
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- Generování příkazu k úhradě – nyní je možné generovat více příkazů do-
hromady (pro srážky, dobírku, daně a pojištění)
ARCHIV

 Komplet
○ Listy

- Evidenční listy – pro načtení evidenčních listů je třeba vždy zadat rok a
nově je možnost zadat i měsíc pro všechny ukončené pracovní poměry do
zadaného měsíce a roku. Pokud nebude zadán měsíc, provede se načtení
ELDP jako dosud tj. pro zadaný rok.

○ Daně
- Potvrzení o zdanitelném příjmu – načtení, editace, tisk – dle zadaného

roku 2017 či 2018 se tiskne jiný formulář.
- Potvrzení o zdanitelném příjmu pro srážkovou daň – načtení, editace,

tisk – doplněna položka 3. Úhrn povinného pojistného…. která je nová
až pro rok 2018 – dle zadaného roku 2017 či 2018 se tiskne jiný formulář.

○ Archiv-zdrav.pojištění
- Doplněna  nová  sestava  Rekapitulace  zdravotního  pojištění  dle  za-

městnanců  - představuje přehled zdravotního pojištění pro zaměstnance
po jednotlivých měsících seskupených dle zdravotních pojišťoven.

○ Archiv – Výplatní lístky
- Na všech výplatních listinách byla u zaměstnanců doplněna položka Druh

činnosti.
- Tisk výplatního lístků  – Volba tisku  výplatního  lístku  byla  doplněna o

další volbu konkrétního střediska ze seznamu.
○ Statistika

- Oznámení o plnění povinného podílu osob se ZP na celkovém počtu
zaměstnanců pro ÚP – Upravená evidence a aktualizovaný formulář po-
dávaný za rok 2017.

VÝPOČTY
 Komplet

○ Hodinové průměry pro náhrady a náhrady PN
- Výpočet průměrů a průměry pro náhrady PN – při kontrole se nyní počí-

tá s hodnotou minimální mzdy 73,20 Kč/hod..
ČÍSELNÍKY
 Komplet

○ Č.mezd
- Mzdové složky  – do číselníku  mzdových složek byly  doplněny 3 nové

složky,  a  to  815 -  Nemocenská-dobrovolný  hasič  (od  1.2.2018),  829 –
Dlouhodobé OČR, 839 – Otcovská dovolená (od 1.2.2018).

○ Č.soc.Pojišťovny
- Číselník sociální pojišťovny – v evidenci doplněny 4 nové položky, a to

vznik  zaměstnavatele  z důvodu  právního  nástupnictví,  název,  IČ,
rodné číslo a VS původního zaměstnavatele, nové sestavy pro Přihláš-
ku a Odhlášku zaměstnavatele i XML soubory.

○ Č.tarifů  –  Aktualizace  číselníků  tarifních  tabulek  –  tato  volba  je nedo-
stupná, pokud je otevřen alespoň jeden formulář.
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NASTAVENÍ
 Nastavení základní konfigurace

○ Základní parametry-pokračování
- Výplatní lístek – přidány 2 nové položky. Potlačit tisk nulových exekucí

u rozšířeného výplatního lístku. Pokud je tato volba zatržena, vytiskne
se rozšířený výplatní lístek bez exekucí, ze kterých nebyla sražena žádná
částka. A Potlačit citlivé údaje při odeslání lístků mailem, které způsobí
to, že na výplatním lístku posílaným mailem se nezobrazuje jméno a část
RČ zaměstnance.

○ Nastavení GDPR – přidána nová konfigurační položka s možností  zapnutí
nových funkcí týkající se GDPR. Zapnutím této funkce je nyní možné šifrovat
Bezpečnostní kopie a zip archivy tvořené Komprimací a archivací příslušným
heslem.  Heslo  pro  bezpečnostní  kopie  se vygeneruje  automaticky.  Při
jeho změně je nutné přespat i ranní bezpečnostní kopii, aby se již zašif-
rovala novým heslem!

OBECNÉ

 Vylepšená funkce opravy narušené databáze v Supersprávci při Kopii dat
 Od  1.1.2018  došlo  ke  změně  u  platových  tarifů.  Dvě  platové  tabulky  byly

odebrány. Tím došlo k přečíslování tabulek. Nyní je pouze 5 platových tabulek.
Po prvním přihlášení  do  firmy se  přečíslují  čísla  tabulek  u zaměstnanců a  to
následovně:
○ Č. 1 a 2 je nyní 1
○ Č. 3 je nyní 2
○ Č. 4 a 5 je nyní 3
○ Č. 6 je nyní 4
○ Č.7 je nyní 5

Po instalaci upgrade je nutné vstoupit do číselníku tarifů a aktualizovat platové
tabulky z webu! Je potřeba provést kontrolu, jestli zaměstnanci nyní spadají do
správné platové tabulky a jestli mají zadaný stupeň a tarif! Poté v pracovních
poměrech provést aktualizaci platových tříd!
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Změny v DUNA MZDY, verze 2018.1.02

PRACOVNÍ POMĚRY
 Komplet

○ ČSSZ
- Oznámení o nástupu do zaměstnání – opraven problém, kdy při gene-

rování ONZ a zvolení kódu akce jiného jako 1 a 2 došlo k pádu aplikace.

ARCHIV
 Komplet

○ Statistika
- Oznámení o plnění povinného podílu osob se ZP na celkovém počtu

zaměstnanců pro ÚP – opravený překlep v sestavě v bodu F2.

FORMULÁŘE
 Komplet

○ Formuláře žádostí a potvrzení – aktualizovány formuláře
- Potvrzení o zdanitelném příjmu pro srážkovou daň –  nový formulář

NASTAVENÍ
 Nastavení základní konfigurace

○ Zdravotní  pojištění  – aktualizována částka  pro  Chráněnou dílnu  (odpočet
ZP) na částku 7 177,- Kč

OBECNÉ

 Vylepšena funkce kontroly v insolvenčním rejstříku, kdy je nyní možné kontrolu
přerušit stisknutím klávesy ESC. 
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Změny v DUNA MZDY, verze 2018.1.03

DĚTI
 Komplet

○ Sestavy
- Potvrzení zaměstnavatele pro uplatnění nároku na DZ na děti – aktua-

lizovaný tiskopis, vzor č. 2.

NEMOCENSKÉ DÁVKY
 Komplet

○ Přílohy k ND, OČR, PPM a VPT – nový tiskopis a XML soubor platný od úno-
ra 2018.

MĚSÍČNÍ ZPRACOVÁNÍ MEZD
 Komplet

○ Výpočty
- Měsíční srážky – u Insolvence se nyní po Zahájení mezd Spisová značka

načítá do Čísla jednacího a Insolvenční správce do položky Doplňující ná-
zev.

VÝSTUPY
 Komplet

○ Příkazy
- Přehled příkazů k úhradě v kontejneru dle účtů (ve prospěch firmy)  –

sestava tříděna dle firmy
- Přehled příkazů k úhradě v kontejneru dle účtů (ve prospěch firmy –

účtu) – sestava tříděna dle účtu firmy
○ Odvody daní

- Žádost o vrácení daňového bonusu – opraven problém při tvoření XML
souboru.

- Žádost o vrácení daňového bonusu z RZD - opraven problém při tvoření
XML souboru.

OBECNÉ
 U odeslání mailů pomocí SMTP serveru je nyní možné připojit více příloh.
 Po prvním přihlášení dojde ke kontrole v Archivu dětí a případné opravě jejich RČ

pro účely Potvrzení o zdanitelných příjmech. 
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Změny v DUNA MZDY, verze 2018.1.04

NEMOCENSKÉ DÁVKY
 Komplet

○ Přílohy k ND, OČR, PPM a VPT – nyní se do přílohy načte i zaměstnanec,
který má zadanou nemocenskou dávku v měsíci nástupu do zaměstnání.

MĚSÍČNÍ ZPRACOVÁNÍ MEZD
 Komplet

○ Výpočty
- Měsíční mzdový list - Přepočet hrubých a čistých mezd – nyní se již

správně počítá srážka exekuce na daňový bonus, pokud těchto exekucí je
více jak 2.

ARCHIV
 Komplet

○ Daně
- Potvrzení o zdanitelném příjmu – vyřešen problém s tiskem potvrzení

starších jak z roku 2017 a dále vyřešen problém, kdy se v určitých přípa-
dech mohly zduplikovat některé děti.

- Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků– vyřešen problém, kdy
se v určitých případech mohly zduplikovat řádky některých dětí

○ Statistika
- Žádost o příspěvek podporu zaměstnání osob se zdrav. pojištěním –

nový tiskopis platný od 1.4.2018

ČTVRTLETNÍ STATISTIKA PRO ŠKOLY P1-04
 Komplet

○ Evidence statistiky – nový tiskopis platný pro rok 2018
○ Převod statistických souborů – upraven XML soubor,  kdy jsou počty za-

městnanců nyní na 4 desetinná místa.

OBECNÉ
 Nově je možné vytvořit  složky MS255 (Prémie (hodinová)) a MS265 (Odměny

(hodinové)).  Po  zahájení  mezd  se  tyto  položky  počítají  sazba  x  odpracované
hodiny. 

 Výpočet pro dlouhodobé OČR, která začne platit od 1.6.2018.


