Změny v DUNA MZDY, verze 2019.2.01
STÁLÉ EXEKUCE A INSOLVENCE
 Komplet
○ Evidence stálých exekucí – nyní se exekuce zadávají na osobní číslo a ne
na pracovní poměr. Tím odpadá nutnost kopírovat exekuce při změně pracovního poměru. Při upgrade se převádí pouze exekuce u aktivních zaměstnanců!
○ Evidence stálých insolvencí – stejné jako u exekucí
MĚSÍČNÍ ZPRACOVÁNÍ MEZD
 Komplet
○ Výpočty
- Přihrávat měsíční soubory z .csv souboru (vytvořený z excel. souboru) - nově je možno přihrávat měsíční záznamy i pro mzdové složky
41,44,47.
VÝSTUPY
 Komplet
○ Výplaty a zálohy
- Výplatní lístky – načtení – na 2 kartě měsíčního výplatního lístku je
možné dle nastavení (Nastavení základních parametrů-pokračování – záložka Výplatní lístek – položka Opravovat na výplatním lístku zůstatek
ŘD?) při změně opravit položku Zůstatek ŘD.
ARCHIV
 Komplet
○ Statistika
- Oznámení o plnění povinného podílu osob se ZP na celkovém počtu
zaměstnanců pro ÚP – upraveno XML pro nové webové rozhraní
web.mpsv.cz.
NASTAVENÍ
 Nastavení základní konfigurace
○ Základní parametry – pokračování – na záložce Výpl. lístek přidána nová
konfigurační položka Opravovat na výplatním lístku zůstatek ŘD?, díky které je možné opravovat na výplatním lístku, a to na 2. záložce, položku Zůstatek ŘD.
OBECNÉ
 Od 1.7.2019 dochází ke zrušení karenční doby. Nemocenská se zadává stále
stejným způsobem.
 Snížen odvod sociálního pojištění zaměstnavatele na sazbu 24,8% z původních
25%.
 Drobné vylepšení výpočtu ve statistice ŠCP (ISPV – Trexima).
 Upravena doména pro odesílání SMS zpráv z programu.
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Změny v DUNA MZDY, verze 2019.2.03
STÁLÉ EXEKUCE A INSOLVENCE
 Komplet
○ Stálé insolvence
- Evidence stálých insolvencí – vyřešen problém, kdy na některých stanicích mohlo dojít k chybě při uložení insolvence.
VÝSTUPY
 Komplet
○ Sociální pojištění
- Přehled o výši pojistného – aktualizovaný tiskopis.
ARCHIV
 Komplet
○ Rekapitulace
- Rekapitulace sociálního pojištění za měsíc a rok – upravena sestava
tak, aby zohledňovala výši odvodu SP dle zadaného měsíce.
○ Archiv-soc. Pojištění
- Přehled o vyměřovacích základech sociálního pojištění - upravena sestava, tak aby zohledňovala výši odvodu SP dle zadaného měsíce.
ČTVRTLETNÍ STATISTIKA PRO ŠKOLY (P1-04 A P1c-01)
 Komplet
○ Evidence statistiky (P1-04 a P1c-01)
- Statistika P1-04 – evidence o škole – aktualizovaná struktura statistiky
(zrušeny řádky č. 136, 371 a 608 týkající se příplatků uvádějícímu učiteli).
Aktualizován tiskopis i XML soubor.
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