
 

   

V Přerově 28. února 2012 

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2011.4.68 
DPH 

 XML výstupy pro daňovou správu (Přiznání k DPH, Souhrnné hlášení, Výpis z evidence podle §92a) – změna v názvu 
státu „Česko“ na „Česká republika“. Při elektronickém podávání s dřívějším názvem je pouze nahlášena propustná 
chyba, ale podání proběhne. 

 Evidence Přenesení  daňové povinnosti – tisk Výpisu z evidence podle §92a - opraven tisk „jen chybných dokladů“ 
 Evidence Přenesení daňové povinnosti – k řádku se zaokrouhlením doplněn kód podle ostatních řádků 

Účetnictví 
 Daň z příjmu FO (jen modul Daňová evidence) – opraveno načítání dokladů z Evidence nepeněžních operací, které 

byly v peněžním deníku uvedeny s pohybem „N“ 
 Výkazy pro příspěvkové organizace – Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha - platné od r. 2012 
 Účtová osnova pro příspěvkové organizace – upraveno navedení existujících účtů do nových výkazů od 1.1.2012. 

Upozornění: Nový účet 344, který byl původně pod označením 345, je potřeba v účtové osnově založit ručně 
s navedením do Rozvahy takto: pohledávka do ř. 59, závazek do ř. 122. Počáteční stav přeúčtovat z 345 nebo zapsat 
ručně. Změna v názvech existujících účtů při update neproběhne, protože nelze rozeznat každou individuální analytiku  
účtu. 

Pokladna 
 Pokladní deník – opraveno průběžné dopočítávání celkové částky pokladního dokladu na záložce Doklad 
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 Pokladní deník – opraveno přeskakování pole Samovyměření DPH klávesou Enter, chybně se přepisoval typ dokladu 
podle Druhu dokladu 

 Pokladní deník – při tisku pokladního dokladu pravým tlačítkem myši na ikoně  lze zvolit tisk se soupisem položek 

Banka 
 Příkazy k úhradě – oprava chyby při výběru faktur do příkazu k úhradě. (Upozornění: Pokud jste si dočasně zrušili 

označení parametru v Nastavení základní konfigurace - Uživatelská konfigurace – záložka Ergonomie - „Označovat 
data jako vybraná“, tak po nainstalování update 2011.4.68 jej můžete znovu zaškrtnout) 

 

Objednávky 
 Kopie Objednávky přijaté s možností vypnutí přepočtu cen (varianta zákaznických cen) - souvisí s parametrem 

v Nastavení základní konfigurace  Objednávky  záložka Objednávky přijaté  parametr Přepočet prodejních cen 

Sklady a výkony 
 Skladová karta – záložka Obaly, PHE, AO, Dodavatelé – volitelná fixace dodavatelů. Souvisí s parametrem 

v Nastavení základní konfigurace  Objednávky  záložka Společné  parametr Ruční aktualizace dodavatelů 
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Kasa 
 Prodejka – oprava refundace prodejky 

Majetek 
 Upraven tisk štítků 3x70x37 mm 

 
iva.tomanova@tco.cz 

dana.dostalova@tco.cz 
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