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Změny v DUNA MZDY, verze 2020.1.01

NEMOCENSKÉ DÁVKY
 Komplet

○ Nemocenské dávky
- Nemocenské dávky – na kartu bylo doplněno tlačítko Přihrátí XML sou-

boru,  které  slouží  k  načtení  eNeschopenky,  která  přišla  do  datové
schránky.  V horní  liště  pak bylo  přidáno tlačítko  pro  hromadné načtení
eNeschopenek přes tzv. VREP (odeslání žádosti a příjem dat s následným
přihráním do evidence).

○ Přílohy a žádosti o ND, OČR, PPM a VPT
- Přílohy  k  ND,  OČR,  PPM a  VPT  –  na  kartě  byla  doplněna  4.záložka

s dalšími doplňujícími informacemi týkající se způsobu vyplacení ND. Sou-
časně byla aktualizována tisková sestava i XML soubor.

- Hlášení zaměstnavatele při  ukončení  PN – nová evidence,  formulář i
XML soubor

- Sdělení o výši nezabavitelné částky – nová sestava pro potřeby ČSSZ
při výpočtu exekucí.

ARCHIV
 Komplet

○ Rekapitulace
- Rekapitulace mezd a hodin na pracovníky za rok dle středisek - opra-

vena  na  požadovanou  sestavu  Rekapitulace  mezd  a  hodin  na  pra-
covníky za období dle středisek.

ČÍSELNÍKY
 Komplet

○ Č.statistiky
- Číselník krajských poboček úřadu práce –  byla změněna struktura čí-

selníku i jeho naplnění dle číselníku dodaného od ÚP.

NASTAVENÍ
 Nastavení základní konfigurace

○ Údaje o firmě
- Spojení – je potřeba znovu zadat Krajskou pobočku ÚP z důvodu změny

struktury číselníku pro bezproblémové generování Oznámení o plnění po-
vinného podílu osob se ZP.

○ Nastavení – pracovní neschopnosti
- E - neschopenky  – na této záložce jsou uvedeny nové položky týkající se

eNeschopenek, a to  Cesta pro uložení a přihrátí XML souboru  (je nutné
provést!), nastavení MS pro nemoc a úraz a zadání Certifikátu (přidat a
odebrat).

OBECNÉ
Při  upgrade  se  aktualizují  tabulky  platových  tarifů.  Nezapomeňte  však  provést
aktualizaci v Pracovních poměrech!
Po upgrade se nastaví všechny nové hodnoty pro rok 2020
Na spodní liště přidána ikona pro rychlé spuštění TeamVieweru. 
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Změny v DUNA MZDY, verze 2020.1.02

NEMOCENSKÉ DÁVKY
 Komplet

○ Nemocenské dávky
- Nemocenské dávky

(1) Nyní již tlačítko Přihrátí XML souboru není závislé na parametru Při-
pojovat se automaticky na internet. 

(2) Opraven problém, kdy v nastavení cesty pro uložení XML souborů byla
zadána mezera, nebo nestandardní znak. 

(3) Také  opraven  problém,  kdy  program  nebyl  schopný  nahrát  eNe-
schopenky z DS přijaté po 13.1. z důvodu změn struktur ČSSZ. 

(4) Při vyzvedávání dat z VREPu byly přidány nové chybové hlášky a také
nová sestava s přehledem stažených neschopenek.

(5) Ošetřena situace, kdy byl kvalifikovaný certifikát zadán u více uživatelů.

○ Přílohy a žádosti k ND, OČR, PPM a VPT
- Příloha k žádosti k ND, OČR, PPM a VPT – upraven XML soubor kdy se

pouze při nemocenské do XML generují údaje o výplatě dávky

VÝSTUPY
 Komplet

○ Zdravotní pojištění
- Přehled  o  platbě  zdravotního  pojištění  zaměstnavatele –  opraven

problém při tvoření PPZ souborů.



  3/10

Změny v DUNA MZDY, verze 2020.1.03

DĚTI
 Komplet

○ Sestavy
- Potvrzení  zaměstnavatele  na  uplatnění  nároku  na  DZ –  při  zadání

osobního čísla se vytiskne tiskopis i v tom případě, že zaměstnanec nemá
zadány žádné děti v evidenci

NEMOCENSKÉ DÁVKY
 Komplet

○ Přílohy k a žádosti k ND, OČR, PPM a VPT
- Přílohy k ND, OČR, PPM a VPT – ošetřena situace, kdy má zaměstnanec

více  pracovních  poměrů  a  u  každého  zadánu  nemocenskou  dávku  se
stejným datem začátku nemoci.

OBECNÉ
Vyřešen problém, kdy se po instalaci UPDATE 2020.1.02 narušily licence starších
verzí programu, způsobené novou verzí DLL knihovny. Nyní se opět distribuuje starší
verze  DLL knihovny  kde  tyto  problémy  nejsou  (starší  verze  programu  lze  opět
spustit).
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Změny v DUNA MZDY, verze 2020.1.04

DĚTI
 Komplet

○ Děti
- Evidence dětí – při zadání dítěte narozeného v roce 2020 se již správně

vypočítá datum narození.

NEMOCENSKÉ DÁVKY
 Komplet

○ Nemocenské dávky
- Evidence nemocenských dávek – upraveno načítání  eNeschopenky z

datové schránky dle nových struktur platných od 28.2.2020.
○ Přílohy k a žádosti k ND, OČR, PPM a VPT

- Přílohy k ND, OČR, PPM a VPT – opraven problém, kdy při načítání přílohy
docházelo k pádu aplikace. Dále vylepšeno načítání Příloh při jiném rozhodném ob-
dobí.
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Změny v DUNA MZDY, verze 2020.1.05

NEMOCENSKÉ DÁVKY
 Komplet

○ Nemocenské dávky
- Evidence  nemocenských  dávek –  přechod  na  nové  struktury  eNe-

schopenek přes VREP. Dále přidána kontrola na certifikát ČSSZ. Pokud je
certifikát ČSSZ prošlý, program automaticky stáhne nový.

○ Přílohy a žádosti k ND, OČR, PPM a VPT
- Přílohy a žádosti k ND, OČR, PPM a VPT – dočasně zrušena kontrola na

Číslo potvrzení OČR.
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Změny v DUNA MZDY, verze 2020.1.06

NEMOCENSKÉ DÁVKY
 Komplet

○ Nemocenské dávky
- Evidence nemocenských dávek –  drobné vylepšení  při  načítání  eNe-

schopenek z VREPu.
○ Přílohy a žádosti k ND, OČR, PPM a VPT

- Přílohy a žádosti k ND, OČR, PPM a VPT – zrušena kontrola na Spe-
cifický symbol a drobné úpravy související s nasazením nového formuláře
ne ePortálu ČSSZ.

VÝSTUPY
 Komplet

○ Záznamy
- Přehled náhrad pro vládní program ANTIVIRUS – nová sestava, která

Vám má pomoci při čerpání náhrad v programu ANTIVIRUS.

ČTVRTLETNÍ STATISTIKA ŠCP (ISPV)
 Komplet

○ Evidence statistiky ŠCP
- Evidence o ekonomickém subjektu – vylepšeno načítání statistiky.

NASTAVENÍ
 Po prvním spuštění se aktualizuje částka v nastavení pro životní minimum exeku-

ce, na hodnotu 10 362,- platnou od 1.4.2020
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Změny v DUNA MZDY, verze 2020.1.07

NEMOCENSKÉ DÁVKY
 Komplet

○ Nemocenské dávky
- Evidence nemocenských dávek –  další  drobné  vylepšení  při  načítání

eNeschopenek z VREPu. Nově se sestava třídí dle příjmení.

VÝSTUPY
 Komplet

○ Specifikace
- Měsíční sestava specifikace docházky – nyní se již do sestavy dostane

kód L (náhrady pro celý pracovní den) pro všechny složky 37x.
○ Příkazy

- Příkaz k úhradě – oprava souboru  Homebanking pro Oberbank AG, dle
nových struktur 

○ Náhrady PN – u všech sestav rozšířené pole s číslem neschopenky.
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Změny v DUNA MZDY, verze 2020.1.08

MĚSÍČNÍ ZPRACOVÁNÍ MEZD
 Komplet

○ Výpočty
- Měsíční  srážky – od zahájení měsíce 07/2020 se nově vypočítává ne-

zabavitelná částka u exekucí a insolvencí. Nově se nezabavitelná částka
pro jednotlivce počítá jako 3/4 * 10 362, a částka na vyživovanou osobu
jako 1/3 * 7 771,5.

VÝSTUPY
 Komplet

○ Rekapitulace
- Rekapitulace  sociálního  pojištění  –  Antivirus  C –  nová  sestava  pro

program Antivirus C
○ Sociální pojištění

- Přehled o výši pojistného – upraven Tiskopis i XML soubor pro vládní
program Antivirus C. Přidány nové položky: Uplatňuji snížení Vyměřovací-
ho základu zaměstnavatele  (ANO/NE) a  Snížený vyměřovací základ za-
městnavatele. 

- Přehled o vyměřovacích základech sociálního pojištění – Antivirus C
– nová sestava se seznamem zaměstnanců u kterých je uplatněno snížení
vyměřovacího základu. Tuto sestavu doporučujeme vytisknout a uschovat
pro pozdější kontroly ze strany ČSSZ.

○ Příkazy
- Příkaz k úhradě – další drobná oprava souboru Homebanking pro Ober-

bank AG, dle nových struktur 

ARCHIV
 Komplet

○ Rekapitulace
- Rekapitulace sociálního pojištění za měsíc a rok– Antivirus C – nová

sestava pro program Antivirus C
○ Archiv-soc.pojištění

- Přehled o výši pojistného – upraven Tiskopis i XML soubor pro vládní
program Antivirus C. Přidány nové položky: Uplatňuji snížení Vyměřovací-
ho základu zaměstnavatele  (ANO/NE) a  Snížený vyměřovací základ za-
městnavatele. 

- Přehled o vyměřovacích základech sociálního pojištění – Antivirus C
– nová sestava se seznamem zaměstnanců u kterých je uplatněno snížení
vyměřovacího základu.

OBECNÉ
 Opraveny odkazy v Nápověda → Till Consult na webu
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Změny v DUNA MZDY, verze 2020.1.09

PRACOVNÍ POMĚRY
 Komplet

○ ČSSZ
- Oznámení o nástupu do zaměstnání/skončení zaměstnání  –  zrušena

kontrola na vyplnění RČ. Od září ČSSZ umožňuje, zejména u cizinců, ode-
slat ONZ elektronicky, bez uvedeného rodného nebo evidenčního čísla za-
městnance.

STÁLÉ EXEKUCE A INSOLVENCE
 Komplet

○ Stálé exekuce
- Evidence stálých exekucí – zastaven výpočet exekuce s druhem 5 – dle

§312 OSŘ (exekuce na daňový bonus), tzv. lex covid. Po zahájení mezd
se již nedostane do měsíčního zpracování.

MĚSÍČNÍ ZPRACOVÁNÍ MEZD
 Komplet

○ Výpočty
- Měsíční mzdový list – přepočet HM a ČM – drobná vylepšení při výpočtu

mezd týkající se dopočtu u více pracovních poměrů a nemoci trvající po
celý měsíc. Vylepšení při posuzovaní nároku na vznik daňového bonusu u
více pracovních poměrů. Dále odstraněny položky pro snížený základ SP
(Antivirus C).

VÝSTUPY
 Komplet

○ Příkazy
- Příkaz k úhradě – nově se kurzor postaví na poslední řádek.

ARCHIV
 Komplet

○ Listy
- Souhrnné mzdové listy – nově je možné vygenerovat listy dle středisek.

○ Rekapitulace
- Rekapitulace  sociálního  pojištění  –  Antivirus  C –  nová  sestava  pro

program Antivirus C, pro budoucí kontroly ze strany ČSSZ.

OBECNÉ
 Ve výstupech odstraněny veškeré sestavy a položky týkající se programu Antivi-
rus C. V archivu nadále zůstávají.
 Od 17.9. se změnily adresy serverů VREPu pro služby eNeschopenky.
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Změny v DUNA MZDY, verze 2020.1.10

UPDATE určený především pro Chráněné dílny

MĚSÍČNÍ ZPRACOVÁNÍ MEZD
 Komplet

○ Výpočty
- Měsíční mzdový list – přepočet HM a ČM – upraven problém, který mohl

vzniknout při přepočtu u některých zaměstnanců s odpočtem ZP.

ARCHIV
 Komplet

○ Statistika
- Žádost  o  příspěvek  na  podporu  zaměstnání  osob  se  zdrav.  posti-

žením –  aktualizovaný  tiskopis  a  nové  částky  výši  uplatňovaného  pří-
spěvku platné od 1.10.2020.


