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závěrem léta jsme dokončili třetí etapu upgrade ekono−
mických programů DUNA, DOUBLE a SIMPLE. Jenom struč−
ně shrnu: v první etapě jsme reagovali na zásadní legisla−
tivní změny, spojené se vstupem do EU (zdaňování záloh,
nové sazby DPH,…), do druhé etapy jsme zařadili nové da−
ňové a statistické výkazy (DPH, INTRASTAT,…) a do po−
slední, třetí etapy jsme zapracovali zejména platné závěrko−
vé výkazy a některé další novinky, jejichž výčet je naplní
dalších článků.

Podstatné, z hlediska obchodního, je skutečnost, že ceno−
vě jsme všechny tři etapy zahrnuli do jednoho balíku. S vý−
jimkou abonentů ročního smluvního servisu, kteří v součtu po−
řídí soubor upgrade pro jeden rok nejlevněji, platí následná
pravidla. Uživatelé DOUBLE a SIMPLE, kteří si pořídili place−
ný upgrade na verzi 9.9, již obdrželi začátkem léta bezplatný
upgrade na verzi 9.10 a nyní získávají rovněž bezplatný upgra−
de na verzi 9.11. Obdobně uživatelé ekonomického systému

DUNA, kteří si pořídili placený upgrade na verzi 2004.7, mají
také od začátku léta bezplatně k dispozici verzi 2004.8 a ny−
ní si mají možnost nainstalovat verzi 2004.9.

Pro uživatelé software, kteří mají ještě nižší verze než výše
uvedené, se jedná o placené upgrade.

Naši metodici již připravují další novinky. Největší změny se
dotknou systému DUNA, kde připravujeme především kom−
plexní zpracování devizové problematiky. Menší inovace před−
pokládáme i pro systémy DOUBLE a SIMPLE. 

Mzdové systémy MZD a DUNA/MZDY jsou rovněž neustále
ve vývoji. Stručnou zmínku o připravovaném upgrade nalez−
nete uvnitř čísla.

Pokud se teprve chystáte na dovolenou, přeji Vám krásný
odpočinek. Pokud jste již nové síly načerpali, přeji Vám hodně
pracovní energie k úspěšnému dotažení letošního roku.

Váš Miroslav Till

Účetní výkazy (jen DOUBLE)
Účetní výkazy (rozvaha, výsledovka) byly aktualizovány po−

dle současné legislativy, podnikatelské výkazy podle Vyhlášky
č. 500/2002 Sb., ve znění Vyhlášky 472/2003 Sb. 

Pro neziskové organizace byl přidán nový výkaz Příloha č. 3
podle Vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění Vyhlášky č. 477/2003
Sb. Do číselníku Účtová osnova bylo z tohoto důvodu přidá−
no políčko pro směrování účtu do řádku Přílohy č. 3. Do se−
stav byla přidána sestava pro kontrolní opis směrování účtů
do řádků Přílohy č. 3. 

Přiznání k DPH
Pro potřeby kontroly DPH byly přidány nové kontrolní se−

stavy „Řádek 000“ a „Nárok 2“, které obsahují ty doklady, kte−
ré nevstupují vůbec do přiznání DPH. Můžete tedy případně
přehodnotit a zkontrolovat tyto doklady, zda−li je opravdu ne−
chcete zahrnout do přiznání DPH.

Zároveň byl upraven barevný tisk formuláře přiznání k DPH
− v nastavení grafický tisk (2) barva světle zelená nyní odpo−
vídá barvě originálu přiznání. 

Soupisy daňových dokladů, konkrétně pohledávek a závaz−
ků, byly upraveny tak, aby se v případě použité zálohy na se−
stavě tiskl řádek s původní částkou faktury, pak s rozpisem
daňové zálohy a poslední řádek, který je rozdílem mezi těmi−
to dvěma údaji a ten vstupuje do přiznání DPH. 

V účetnictví − kontrola účtování DPH byla doplněna eviden−
ce daňových záloh a odvodů/ nároků DPH. 

Kvůli lepší kontrole DPH byly upraveny součty v evidenci
pohledávek (i fakturace) a závazků, a to tak, že se nyní zobra−
zuje součet řádků faktury, rozpis daňových záloh a rozdíl me−
zi těmito dvěma údaji, který vstupuje do přiznání DPH.

Daňové zálohy
Další námi získané poznatky a skutečnosti nás přiměly při−

dat do evidenci daňových záloh další typy dokladů, díky nimž
je možné směrovat daňové zálohy do dalších řádků přiznání
k DPH. Jedná se to tyto typy daňových dokladů: D2, D7, U1,
C1, C2, EX, E2, E3, E4, E5, MT, ZR, PO.

Do tiskových sestav daňových záloh byla přidána možnost
hromadného tisku přijatých daňových záloh. 

Pokladna a Banka
Na základě četných připomínek jsme upravili způsob vypl−

ňování políčka Záloha v pokladním dokladu a na bankovních
výpisech. Nyní se toto políčko vyplňuje jen na klik myší nebo
mezerníkem.

Do agendy Pokladna (P) přibyl typ dokladu ZV. 

Závazky
Do agendy závazky byl opět zaveden typ dokladu ZV. Tisk

karty závazku byl rozšířen o tisk rozpisu daňové zálohy, po−
kud byla daňová záloha v závazku použita. 

Fakturace
Tuzemské faktury (a tuzemské zálohové faktury) je nyní mož−

né tisknout cizojazyčně při všech použitých typech dokladů,
při použití parametrického tisku. Zahraniční faktury (i záloho−
vé) je možné tisknout cizojazyčně vždy.

Upraven tisk součtu měrných jednotek na faktuře. Součet se
tiskne, pokud jsou v řádcích faktury použity stejné měrné jed−
notky. 

Další změny a doplňky se dozvíte po nainstalování upgra−
de v souboru zmeny.txt.

Účetní výkazy 
Účetní výkazy (rozvaha, výsledovka) byly aktualizovány po−

dle současné legislativy, podnikatelské výkazy podle Vyhlášky
č. 500/2002 Sb., ve znění Vyhlášky 472/2003 Sb. 

Pro neziskové organizace byl přidán nový výkaz Příloha č.
3 podle Vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění Vyhlášky č.
477/2003 Sb. Do číselníku Účtová osnova bylo z tohoto důvo−
du přidáno políčko pro směrování účtu do řádku Přílohy č. 3.
Do sestav byla přidána sestava pro kontrolní opis směrování
účtů do řádků Přílohy č. 3. Zároveň byly upraveny i výběry
v účtové osnově na možnost vybrat údaj z řádku Přílohy č. 3.

Rozšíření základní konfigurace 
V Nastavení účetnictví, nastavení účetních období pro jed−

notlivé evidence byla přidána možnost nastavení účetního
období pro evidenci Daňových záloh a pro evidenci Odvo−
dy/Nároky. V průběhu upgrade bude účetní období pro Da−
ňové zálohy nastaveno stejně jako je účetní období pro Po−
kladnu a účetní období pro Odvody/Nároky bude nastaveno
stejně jako účetní období pro Přijaté faktury.

Automatické generování daňových záloh 
Tato volba umožní na základě vyplněného (zaškrtnutého) po−

líčka Daňová záloha v pokladně a v bance vygenerovat hro−
madně přijaté i vydané daňové zálohy a zapsat je do evidence
daňových záloh. Generování se spouští z agendy Daňových
záloh. Zároveň probíhá kontrola na provázanost dokladové řady.
Aby generování proběhlo dobře, je nutné, aby pro pokladnu
a pro banku byly v dokladové řadě vyplněny druhy dokladu
pro generování (na Kartě 2 v dokladové řadě). Vygenerované
doklady budou provázány na pokladnu a banku prostřednic−
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Vážení přátelé,
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tvím čísla dokladu. Přijaté daňové zálohy budou mít předvyplněný typ
dokladu D1, jdou tedy do přiznání DPH. Vydané daňové zálohy bu−
dou mít předvyplněný typ OS, nezahrnou se tedy do přiznání DPH.
U těchto daňových záloh je nutné si je projít a doplnit typ dokladu,
kterým se zahrnou do DPH, jakmile budete mít k dispozici doklad
o daňové záloze z protistrany. 

Do tiskových sestav přidána možnost hromadného tisku daňových
záloh (přijatých). 

Dokladová řada
Dokladová řada byla rozšířena o další záložku (Karta 2) pro potře−

by automatického generování daňových záloh. Je nutné si tedy vypl−
nit u dokladů pokladny a banky tuto záložku − u těch druhů dokladů,
které používáte při platbě daňové zálohy. Např. druh 05 Pokladna pří−
jem − zálohy doplnit na kartu 2 druh dokladu např. 56 Faktura vyda−
ná − vyúčtování zálohy. 

Z formuláře dokladové řady je možno nyní vytisknout detail karty
druhu dokladu. Zároveň byly upraveny i výběry v dokladové řadě. 

Sklad
Byla vytvořena nová tisková sestava, Výpis marží, která zobrazí mar−

ži pro jednotlivé skladové položky ve vybrané cenové skupině. V di−
alogu před tiskem lze vybrat rozmezí marže a cenovou skupinu pro
tisk. Tisk je možné vyvolat z menu nebo z formuláře, kdy je navíc
použit aktuální filtr, zadaný ve formuláři. 

Další formáty pro homebanking 
Byly přidány další formáty pro přihrávání bankovních výpisů: ČSOB

MultiCash 24, ČSPO MultiCash, HVB MultiCash, VÚB MultiCash,
Reiffeisen Bank MultiCash. 

Načítání dat z programu DOUBLE 9.11
Byla rozšířena schopnost načítání dat z programu DOUBLE o ver−

zi dat 9.11, zahrnující všechny nové evidence oproti předchozí verzi
(dosud jen z verze 9.8). Po načtení dat z Double je nutné si nasta−
vit číselné řady, zkontrolovat dokladovou řadu. Zvláštní pozornost vě−
nujte prosím i daňovým zálohám, které jsou v Double řešeny jinak než
v Duně. Pokud nemáte čerpání daňových záloh provedeno správně,
tak se nepřevede a je nutné je zkontrolovat a doplnit ručně. 

Další doplňky a změny se dozvíte v Helpu v části „Co je nového
ve verzi 2004.9“

V červnu 2004 byl uvolněn upgrade DUNA MZDY verze 2004.4
a upgrade pro MZDY verze 9.9. Pro oba programy musíme za po−
chodu vyjasňovat novinky týkající se evidenčních listů. Přivítáme i Va−
še praktické zkušenosti a připomínky k tomuto tématu. Pravděpodobně
po vyřešení problematiky evidenčních listů vydáme ještě další upda−
te obou dvou mzdových programů.

Update bude obsahovat úpravy v načítání evidenčních listů, tzn.
oblast ARCHIV, nabídka Listy − Evidenční listy
· Položka Oprava ELDP ze dne se naplňovala hodnotou dnešního

datumu. Má být ale prázdná, vyplňovat se má až v opravném evi−
denčním listu.

· Při tisku Evidenčního listu se tiskla nula v nulových numerických
položkách (dny, vyloučené doby, vyměřovací základ, doby odečte−
né), nyní jsou tyto nulové položky tištěny jako prázdné.

· Při načítání ulice a čísla domu u pracovníka i organizace se nově
načítají z perzonalistiky a z nastavení (zde se zapisují tyto položky
do jedné kolonky) tak, že pro rozdělení ulice a čísla domu slouží
poslední mezera. Vychází se z předpokladu, že standardně je čís−
lo domu zapsáno za ulicí po mezeře. Pokud tomu tak není, hod−
noty ulice a čísla domu se načtou chybně a je nutno tyto údaje
opravit.

Upozornění na změnu ve zdravotním pojištění.
S účinností od 1. srpna 2004 došlo k zásadní změně, která ovlivní

výpočet pojistného na zdravotní pojištění u zaměstnanců a OSVČ na
základě zákona 438/2004 Sb. Nejpodstatnější úprava se dotkne osob
za něž je plátcem pojistného stát (§ 7 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb.,

v platném znění), je to zrušení možnost snížení vyměřovacího zákla−
du o částku 3 520,−Kč.

Tento odpočet není od měsíce srpna 2004 možný. Pokud tedy za−
městnatel opomene promítnout změny související s odpočtem do plat−
by pojistného za tento měsíc, vystavuje se riziku penalizace ze stra−
ny příslušné zdravotní pojišťovny.

Obdobně jako u zaměstnanců dochází ke zrušení odpočtu i u OSVČ,
za které je plátcem pojistného stát. Zrušení odpočtu se v tomto pří−
padě projeví až při podání Přehledu za rok 2004 při výpočtu případ−
ného doplatku pojistného. V roce 2004 se zrušení odpočtů u OSVČ
projeví pouze v případě, kdy OSVČ, za kterou hradí pojistné stát, žá−
dá o snížení zálohy.

Jak tuto situaci řešit v program?:
DUNA MZDY �� Nastavení − Nastavení základní konfigurace − Zdra−

votní pojištění − položka Odpočet zdravotního pojištění = 0 
Personalistika − Pracovníci − Evidenci pracovníků − Osobní údaje − po−

ložka Plátce ZP (kolonka prázdná) 
V tomto případě nemusíte zaškrtávat kolonku − položka Dopočet do

min.mzdy. 
MZD �� Nastavení − Pojistné a nemocenské dávky − položka Odpočet

zdravotního pojištění = 0
SIMPLE, DOUBLE �� Konfigurace mezd − položka Odpočet zdra−

votního pojištění = 0 
MZD, SIMPLE, DOUBLE �� Osobní karta pracovníka − kolonka P −

zůstane prázdná
−zf−
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DISTRIBUCE UPGRADE
DOUBLE/SIMPLE � uživatelé, kteří si pořídili placený upgrade na

verzi 9.9 nebo mají uzavřenou smlouvu na roční podporu, měli by
obdržet CD s instalací upgrade na verzi 9.11 současně s tímto vý−
tiskem MUPu. Pokud se tak nestalo, mohla vzniknout chyba v naší
evidenci nebo v distribučním kanále. Prosím volejte pro vyjasnění na
naše odbytové oddělení nebo svého dealera. 

DUNA � všichni uživatelé mají možnost stáhnout si upgrade ze
stránek www.tco.cz. V případě, že nepoužíváte internetové služby,
objednejte si CD s upgrade u nás nebo u svého dealera. 

Před instalací upgrade na verzi 2004.9 si zkontrolujte, jakou nej−
vyšší verzi programu připouští licenční informace zapsaná ve Vašem
hardwarovém klíči (programem HaspClient). Upgrade neprovádějte,

pokud ve Vašem klíči není potřebné licenční oprávnění. Kontaktujte
svého dealera nebo naší centrálu. Pokud máte nárok na bezplatný
upgrade a neobdrželi jste aktualizační řetězec mailem, domluvte se
na telefonním čísle 581 259 077 s panem Mgr. Novákem na způso−
bu doručení nebo si vyžádejte aktualizační řetězec u svého dealera.

TRIAL VERZE � Z www.tco.cz si můžete stáhnout plnohodnotnou
verzi systému DUNA/ÚČTO a DUNA/MZDY, která je určena zejmé−
na pro testovací účely nebo pro firmy s malými počty záznamů
v jednotlivých evidencích. TRIAL verze nevyžadují ke spuštění žád−
ný hardwarový klíč, žádnou registraci a jsou bezplatné.

V případě, že nevyužíváte internetové služby, zašleme Vám bez−
platně CD s TRIAL verzemi.
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