
 

V Přerově, 31. 12. 2013 

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.1.14 

Účetnictví  
 Evidence VUD / Nepeněžní operace – nový typ dokladu pro DPH s označením „ZO“ Změna odpočtu daně §78 – 

78c, který směřuje částku DPH do ř. 60 přiznání k DPH. Lze jej vyplnit při pohybu V – výdej v kombinaci 
s nárokem 4 pro jiná plnění. 

DPH 
 Dodatečné přiznání k DPH – možnost zapsat v dialogu před tiskem důvody pro podání dodatečného přiznání, kte-

ré se současně doplní do XML souboru pro elektronické podání 
 Dodatečné přiznání k DPH – pokud jsou v dialogu před tiskem uvedeny důvody pro podání dodatečného přiznání, 

vytiskne se samostatná příloha s tímto textem. V dialogu je potřeba také doplnit příslušný údaj do položky počet 
příloh/listů. 

 XML soubor přiznání k DPH – nenabízí se jeho vytvoření v případě pracovní varianty přiznání, tj. za jiné období 
než kalendářní měsíc popř. čtvrtletí, což je běžné zdaňovací období. 

 Samovyměření DPH – nový typ dokladu pro DPH s označením „M8“ Přenesení daňové povinnosti podle § 92a + 
jako majetek do ř. 47 přiznání k DPH. 

Banka 
 Příkaz k úhradě - webová kontrola spolehlivosti plátce a zveřejněného bankovního účtu. Kontrola se aktivuje au-

tomaticky při tisku příkazu nebo tvorbě elektronického souboru pro banku k datu tvorby příkazu. U přijatých faktur 
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se kontroluje jen zveřejněný účet (spolehlivost se přebírá z faktury), u zálohových faktur se kontrolují obě vlastnos-
ti aktuálně. Informace se natisknou v Přehledu plateb. 

Pohledávky/Fakturace 
 Daňová evidence – přidány archivní evidence pro jednodušší práci se starými doklady, které je potřeba evidovat i 

v aktuálním období. Volba Archiv se nachází ve spodní části menu agend Vydané faktury a Ostatní pohledávky. 
Podrobnější informace naleznete ve firemním časopise MUP 12/2013. 

Závazky 
 Daňová evidence – přidány archivní evidence pro jednodušší práci se starými doklady, které je potřeba evidovat i 

v aktuálním období. Volba Archiv se nachází ve spodní části menu agend Přijaté faktury a Ostatní závazky. Po-
drobnější informace naleznete ve firemním časopise MUP 12/2013. 

 Přijaté faktury – možnost zapsat do jedné faktury kombinaci plného a kráceného nároku na odpočet DPH  

Nastavení konfigurace 
 Základní parametry a sazby – „v příkazu k úhradě kontrolovat nad limit 700 000 Kč“ - lze zapnout kontrolu jen pro 

platby, jejichž původní doklad je na vyšší hodnotu než dvojnásobek limitu pro povolené platby v hotovosti tj. Kč 
700 000,-. Pokud je parametr vypnutý, kontrola bude probíhat pro jakoukoliv částku faktury. 

Systém  
 Změna práce s tiskovými dokumenty, nové možnosti: 
 Možnost prohlížet více tiskových dokumentů najednou 
 Možnost pracovat souběžně s evidencí a tiskovým dokumentem 
 Možnost zobrazit více tiskových stran najednou 
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 Plynulé zvětšování písma roztahováním okna tiskového dokumentu 
 Vyhledávání textu v tiskovém dokumentu 
 Zobrazení výsledků vyhledávání v obsahu 
 Komfortnější výběr tiskových stran 
 Export do moderního DOCX formátu bez nutnosti vlastnit licenci Microsoft Word 
 Exporty do bitmapových formátů 
 Odeslání tiskového dokumentu do aplikace anebo mailem jako přílohu 

 

 

Ing. Dana Dostálová 

Ing. Iva Tomanová 
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