Změny v DUNA MZDY, verze 2021.2.01
PRACOVNÍ POMĚRY
 Komplet
○ Pracovní poměry
- Evidence pracovních poměrů – na záložce MÚ-další přidána nová
položka Krácení ručně. Pokud dovolenou budete krátit ručně, doporučujeme počet hodin zadávat do této nové položky.
NEMOCENSKÉ DÁVKY



Komplet
○ Přílohy a žádosti k ND, OČR, PPM a VPT
- Výkaz péče o dítě při uzavření školy – opraven problém při načítání výkazu za 02/2021 a v sestavě se nyní správně tiskne měsíc, za který se výkaz podává.

MĚSÍČNÍ ZPRACOVÁNÍ MEZD



Komplet
○ Zahájení
- Zahájení měsíce – drobné vylepšení při výpočtu opracovaných hodin u
zkrácených úvazků (např. úvazek 36,19 hodiny/týdně)
○ Výpočty
- Mzdové záznamy – opraven problém u MS440, kdy nešly opravit odpracované dny.

VÝSTUPY
 Komplet
○ Výplaty a zálohy
- Výplatní lístek - načtení – opraven problém, který se mohl objevit při odesílání výplatních lístků e-mailem. Upraveny sestavy, kdy se u některých
uživatelů (v závislosti na typu tiskárny) mohly objevit hvězdičky v zůstatku
dovolené a také přidána položka Zůstatek ŘD ve dnech (tato položka je
pouze informativního charakteru! Rozhodující jsou stále hodiny)
○ Příkazy
- Příkazy k úhradě – upraven formát Homebankingu pro FIO banku.
ARCHIV
 Komplet
○ Daně
- Potvrzení o zdanitelném příjmu – nový tiskopis platný pro rok 2021
- Potvrzení o zdanitelném příjmu pro srážkovou daň - nový tiskopis
platný pro rok 2021
VÝPOČTY
 Komplet
○ RZD
- Vyúčtovaní daně z příjmů - příloha 2 – opraven problém, kdy se mohli do
seznamu zaměstnanců dostat i ti, kteří v daný rok nepracovali.
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NASTAVENÍ
 Nastavení základní konfigurace
○ Základní parametry – nová konfigurační položka Přepočítat krácení dovolené při výpočtu mezd, kdy v závislosti na této položce program automaticky
krátí dovolenou při nástupu/výstupu zaměstnance, při neomluvené absenci,
dlouhodobé nemoci a rodičovské dovolené.
OBECNÉ
 Drobné úpravy ve slovníku pro správný tisk výplatních lístků v cizím jazyce.
 Rozšířeny struktury u dovolené na 2 desetinná místa
 U některých sestav doplněny položky Zůstatek ŘD ve dnech (tyto položky jsou
pouze informativního charakteru a jsou přepočítané z úvazku!)
 Přidána nová MS724 Příjmy osvobozené – stravenky. Zadávání a výpočet stejný
jako u MS984.
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Změny v DUNA MZDY, verze 2021.2.02
NEMOCENSKÉ DÁVKY



Komplet
○ Nemocenské dávky
- Evidence nemocenských dávek – pokud má zaměstnanec nárok na tzv.
„izolačku“, zadáte ji do této evidence pod složku 819 – izolačka. Po zahájení mezd program automaticky vypočítá částku 370 * počet kalendářních
dnů. POZOR: program nedokáže hlídat podmínku kdy nemocenská +
náhrada je < 90% průměrné mzdy za dobu absence!

MĚSÍČNÍ ZPRACOVÁNÍ MEZD



Komplet
○ Zahájení
- Zahájení měsíce – po zahájení se vypočítá maximální výše izolačky.

VÝSTUPY
 Komplet
○ Rekapitulace
- Rekapitulace sociálního pojištění – přidány položky týkající se izolačky.
○ Sociální pojištění
- Přehled o výši pojistného – upraven formulář, tiskopis i XML soubor dle
nových struktur ČSSZ, týkající se izolačky.
- Přehled o vyměřovacích základech sociálního pojištění - přidány
položky týkající se izolačky.
○ Příkazy
- Příkazy k úhradě – při načítání příkazu pro ČSSZ se automaticky odpočítá
hodnota izolačky.
ARCHIV
 Komplet
○ Rekapitulace
- Rekapitulace sociálního pojištění – přidány položky týkající se izolačky.
- Rekapitulace sociálního pojištění za měsíc a rok – přidány položky týkající se izolačky.
○ Archiv-soc.pojištění
- Přehled o výši pojistného – upraven formulář, tiskopis i XML soubor dle
nových struktur ČSSZ, týkající se izolačky.
- Přehled o vyměřovacích základech sociálního pojištění - přidány
položky týkající se izolačky.
OBECNÉ
 Po prvním spuštění se vytvoří nová MS819 – Izolačka
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Změny v DUNA MZDY, verze 2021.2.03
MĚSÍČNÍ ZPRACOVÁNÍ MEZD



Komplet
○ Zahájení
- Zahájení měsíce – Vyřešen problém, kdy se mohly u některých uživatelů
chybně načíst odpracované hodiny, pokud měl zaměstnanec izolačku.

VÝSTUPY
 Komplet
○ Sociální pojištění
- Přehled o výši pojistného – drobná aktualizace XML i tiskopisu dle úprav
ČSSZ.
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Změny v DUNA MZDY, verze 2021.2.04
NEMOCENSKÉ DÁVKY



Komplet
○ Přílohy a žádosti k ND, OČR, PPM a VPT
- Přílohy a žádosti k ND, OČR, PPM a VPT – drobná úprava v XML souboru pokud zaměstnanec/kyně nastupuje na PPM.
- Hlášení zaměstnavatele při ukončení PN – drobná úprava v XML souboru.

VÝSTUPY
 Komplet
○ Statistika
- Sociální fond (FKSP) – do sestavy se již do položky ND nenačítá izolačka.
○ Příspěvky
- Osvobozené příjmy dle složek – nová sestava, která třídí osvobozené
příjmy dle mzdových složek.
- Osvobozené příjmy dle pracovníků - nová sestava, která třídí osvobozené příjmy dle pracovníků.
ARCHIV
 Komplet
○ Statistika
- Sociální fond (FKSP) za rok – do sestavy se již do položky ND nenačítá
izolačka.
OBECNÉ
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Při stahování eNeschopenek již program respektuje nastavení proxy serveru.

Změny v DUNA MZDY, verze 2021.2.05
VÝSTUPY
 Komplet
○ Sociální pojištění
- Přehled o vyměřovacích základech sociálního pojištění – drobná
oprava v sestavě u zaměstnanců, kteří měli dvě izolačky v jednom měsíci.
○ Statistika
- Sociální fond (FKSP) – opravena sestava.
ARCHIV
 Komplet
○ Statistika
- Sociální fond (FKSP) za rok – opravena sestava
○ Archiv-soc.pojištění
- Přehled o vyměřovacích základech sociálního pojištění – drobná
oprava v sestavě u zaměstnanců, kteří měli dvě izolačky v jednom měsíci.
VÝPOČTY



Komplet
○ Hodinové průměry pro náhrady a náhrady PN
- Výpočet průměrů pro náhrady a náhrady PN – přidána kontrola na odpracovaných 21 směn za čtvrtletí.

OBECNÉ
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Karanténní příspěvek (Izolačka) prodloužen do konce června
Drobné úpravy ve statistikách ‚ŠCP (Trexima) a ISP související s načítám Izolačky

Změny v DUNA MZDY, verze 2021.2.06
NEMOCENSKÉ DÁVKY
 Komplet
○ Přílohy a žádosti k ND, OČR, PPM a VPT
- Přílohy k ND, OČR, PPM a VPT – drobná vylepšení při načítání přílohy
VÝSTUPY
 Komplet
○ Specifikace
- Měsíční sestava specifikace docházky – drobná oprava sestavy
○ Výplaty a zálohy
- Výplatní lístek – načtení – při odesílání výplatních lístku se zohledňuje
parametr v Nastavení a to potlačit Tisk výplatních lístku i s nulovou mzdou.
ARCHIV
 Komplet
○ Potvrzení
- Potvrzení o výkonu činnosti – nekolidující zaměstnání – nová sestava
OBECNÉ
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Opět funguje kontrola v insolvenčním rejstříku. Došlo ke změně šifrování odpovědi ze strany rejstříku.

