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Vážení přátelé,
na začátku roku 2006 uvolňujeme nové verze našich programů, které 
jsou k dispozici formou upgrade. Řada úprav v programech odráží 
změny v daňové a v účetní legislativě, řada úprav je zaměřena na zvý-
šení komfortu uživatelů. Popisy základních změn, případně doporuče-
ný postup po provedení upgrade, naleznete v následujících článcích. 

Vy, kteří máte uhrazenou smluvní podporu k používanému software 
na rok 2006, budete moci po celý rok čerpat všechna smluvní plnění 
z naší strany, jmenovitě:
• zpřístupnění nových verzí software
• HOT LINE
• e-mailová poradna pro složitější dotazy
• nákup dalších licencí software se slevou.

Pokud si nejste jisti, zda máte smluvní podporu uhrazenou, zjistíte to 
na našich webových stránkách www.tco.cz v části INFO O STAVU 
LICENCE, nebo telefonicky na čísle 581 277 386. 

Pokud budete požadovat podporu od naší HOT LINE, mějte prosím 
připravené Vaše IČ a sériové číslo Vašeho software. Bez udání 
těchto údajů Vám nebudou naši pracovníci poskytovat žádné telefonní 
konzultace.

HOT LINE pracovní dny 8:00 hod – 16:00 hod

Software, typ konzultace telefonní číslo
DUNA, DOUBLE, SIMPLE, CaC, KASA 581 277 381
DUNA/MZDY, MZD, DOUBLE a SIMPLE 
(mzdový modul) 581 277 382

Technické záležitosti, tiskárny, HW klíče, 
instalace software, … 581 277 383

Pro složitější dotazy použijte prosím formulář na našich webových 
stránkách, část PORADNA.

Z textu Smlouvy na podporu software vyplývá, že v případě neuhra-
zení poplatku za smluvní podporu, „že nezaplacení odměny posky-
tovatele podle článku IV. odst. 2 smlouvy ani ve lhůtě do třiceti dnů 
od uplynutí splatnosti odměny je rozvazovací podmínkou, při jejímž 
vzniku dochází k zániku účinnosti této smlouvy. Při vzniku této rozva-
zovací podmínky končí smlouva třicátým dnem po uplynutí splatnosti 
odměny poskytovatele“. 

Splatnost odměny je 31. ledna. Jinými slovy naše podpora pro uživa-
tele, kteří neuhradili odměnu, končí začátkem měsíce března 2006.

Chtěl bych se ještě zmínit, že po 15 letech naší existence na soft-
warovém trhu, jsme se rozhodli změnit grafiku, kterou prezentujeme 
naši firmu a námi dodávaný software. S novou podobou se budete 
setkávat postupně v korespondenci, inzerci a ve vizuálním zpraco-
vání našich programů. Současná změna grafiky ve všech používa-
ných a dodávaných produktech je nad naše technické a organizační 
možnosti, do poloviny roku 2006 však přechod dokončíme.

Přeji Vám hodně osobních i pracovních úspěchů v roce 2006 a spo-
kojenost při používání našich softwarových produktů. 

Ing. Miroslav Till

OBECNÉ ZMĚNY
Byla zahrnuta nižší daň z příjmu pro rok 2006. Zákon rozšiřuje 
existující daňová pásma a současně snižuje procentní daň v prvním 
a druhém pásmu.

ÚČETNICTVÍ
• přidání nových řádků do výkazu ROZVAHA pro ÚSC dle platné 

legislativy
• daň z příjmu fyzických osob

- rozšířena tabulka Slevy na dani, přidána položka Daňový 
bonus (podrobný popis najdete v HELPu v kapitole „Daň 
z příjmu“)

- přidána možnost Společné zdanění manželů (samostatná 
tabulka), (podrobný popis najdete v HELPu v kapitole „Daň 
z příjmu“)

- upravena tabulka Nezdanitelné části základu daně
• (pouze SIMPLE) upraven výkaz ROZVAHA, byly sloučeny řádky:

- Závazky a Úvěry přijaté,
- Pohledávky a Úvěry poskytnuté,
- Dlouhodobý nehmotný majetek a Cenné papíry - nově 

řádek Ostatní majetek
• Adekvátně byly sloučené odpovídající počáteční stavy v Nastave-

ní Účetnictví.

SKLADY
• nová položka Spotřební daň na skladové kartě
• tisk Spotřební daně na prodejních dokladech – faktura, dodací list 

(vypočtená hodnota spotřební daně za všechny fakturované 
položky)

EVIDENCE MAJETKU
• oprava výpočtu daňového odpisu nehmotného majetku s technic-

kým zhodnocením
• oprava výpočtu daňového odpisu nehmotného majetku při zkrá-

cení doby odepisování (N1)
• od roku 2006 se provádí výpočet daňového odpisu nehmotného 

majetku od následujícího měsíce po uvedení do provozu

PERZONALISTIKA
• Evidence pracovníků

- na osobní kartě pracovníka - 1. strana byla odstraněna 
položka ZP placené státem, která přestala mít význam již od 
1.1. 2005

- na osobní kartě pracovníka - 2. strana byla odstraněna po-
ložka Odpočitatelná položka na děti

- položka Druh činnosti se nyní odkazuje na číselník druhů 
výdělečné činnosti ze skupin číselníků ČSSZ a je tím dosaže-
no sjednocení v položce druhu činnosti v evidenci pracovních 
poměrů, evidenčních listech a v evidenci přihlášek

- položky Slevy na dani nahradily nezdanitelné částky

MZDY
• konfigurace – byla odstraněna položka Zdravotní pojištění 

placené státem
• měsíční i roční mzdový list byl doplněn o položku Sleva na dani
• dodatečně byla zavedena položka Měsíční sleva na děti, která 

se vypočítává posouzením výše daně z příjmu a daňového zvý-
hodnění

• na následujících sestavách byly doplněny položky Sleva na děti 
měsíční a Sleva na dani
- Karta mzdového listu (měsíčního i ročního)
- Rekapitulace mezd
- Výplatní lístky – jen sleva na dani
- Zjednodušené mzdové listy
- Souhrnné mzdové listy
- Zdanitelný příjem
- výplatní lístky byly navíc doplněny (kromě zdravotního a so-

ciálního pojištění placeného zaměstnavatelem) o Celkové 
náklady zaměstnavatele

• roční zúčtování daně platné pro rok 2005 bylo doplněno o položky 
Odpočet ROH, Daňové zvýhodnění, Sleva na děti, Daňový 
bonus a Záloha po slevě

Základní změny a doplňky verze DOUBLE/SIMPLE 9.14
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CESTOVNÍ DENÍK
• seznam vozidel – úprava procenta snížení sazby ze 60% na 40% 

a 66% na 48%

DOPORUČENÍ pro modul MZDY v DOUBLE/SIMPLE 9.14

Po závěrce za 12/2005 a současně před zahájením za 01/2006 je 
nutno provést následné nastavení:

KONFIGURACE
1. Změnit hodnotu minimální mzdy z původních 7 185 na 7 570 Kč.
2. Přepsat plánovací kalendář na aktuální roku 2006
3. Zkontrolovat údaje u daňového zvýhodnění:

Správné zadání:  
 Max.DZ roční ................... 30 000 Kč
 Max.DZ měs. ..................... 2 500 Kč
 Min.DB měs. ........................... 50 Kč

KARTA PRACOVNÍKA
1. Přepsat hodnotu z nezdanitelných částek na slevy na dani roční:
 na poplatníka ...........7 200 Kč (600 Kč měsíčně)
 invalidní část. ............1 500 Kč (125 Kč měsíčně)
 invalidní plně.............3 000 Kč (250 Kč měsíčně)
 držitel ZTP/P.............9 600 Kč (800 Kč měsíčně)
 student / žák .............2 400 Kč (200 Kč měsíčně)
2. Vymazat hodnotu odpoč. úroků (měsíční) - budou se zadávat 

pouze do RZD.
3. Vymazat průměry pro náhrady i průměry pro nemocenské dávky, 

které nespadají do nového období.

MĚSÍČNÍ ZPRACOVÁNÍ
1. Při měsíčním zpracování mezd je nutno si hlídat nároky na výplatu 

daňového bonusu. Mzdy zaměstnanec musí dosahovat alespoň 
1/2 minimální mzdy (7 570 Kč).

2. Po vygenerování RZD zkontrolujte hodnoty nezdanitelných částek 
za r. 2005. 
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• Především je to velká změna v evidenci pohledávek. Od této 
verze již nebudou fungovat dvě oddělené evidence tuzemských 
a zahraničních pohledávek, ale jedna společná. Na základě toho 
bude možné zadávat libovolně do faktury cizí měnu, DPH a zá-
lohu. V této souvislosti upozorňuji na potřebu přečíst si aktuali-
zovaný help k pohledávkám, protože některé změny jsou dost 
podstatné.

• Stručný výčet změn v pohledávkách:

- Změna algoritmu výpočtu DPH u faktury se zálohou, ze které 
byla odvedena daň, také změna při automatickém zaúčtování 
této faktury. (Na záložce řádky nově upravený základ, který 
slouží pro výpočet DPH v případě, že na faktuře jsou zapsané 
zdaněné zálohy. Upravený základ se vypočítá jako rozdíl 
součtu položek a základů záloh podle § 37odst.3)

- Nový algoritmus výpočtu DPH u faktury zadané v cizí měně
- Rozšířený počet sloupců na záložce seznam – přidán VS, 

Zbývá v CM a Zbývá v Kč (tj. zbývající částka k úhradě v cizí 
měně a Kč po odečtení provedených částečných plateb)

- Údaj Zbývá v CM a Zbývá v Kč doplněn taky na záložky Fak-
tura, Řádky a Platby

- záložka Řádky bude u faktur vystavených v CM obsaho-
vat souhrnné údaje o základech pro DPH, DPH, částkách k 
úhradě, zálohách, celkových částkách a provedených plat-
bách v cizí měně i Kč. U faktur v Kč to bude kvůli přehlednosti 
jen v Kč.

- Na záložce faktura přidána možnost výběru našeho bankov-
ního účtu, který chceme tisknout na konkrétní faktuře – volba 
ze seznamu bankovních účtů

- na záložku Faktura přidán datum účetního případu – původ-
ně jen na záložce zaúčtování, nově bude přístupný na obou 

záložkách. Bude možné individuálně měnit datum účetního 
případu hned při zápisu faktury, ne až po uložení a znovu 
otevření tlačítkem oprava.

- záložka Daňové zálohy přejmenována na Zálohy a v rámci 
ní přidány nové údaje – datum přijetí zálohy, typ (myslí se typ 
DD zálohy z pohledu DPH), variabilní symbol (pokud platbě 
předcházela zálohová faktura), celkem v CM (vztahuje se k 
měně faktury) a na konci řádku údaje o skutečné měně zálo-
hy (Měna, kurz, částka CM – podle nich probíhá zápis čerpání 
v DZ). Všechny údaje z této záložky se nyní promítají auto-
maticky do celkového políčka „Zálohy“ na záložce řádky. Už 
nebude fungovat ruční zápis mimo záložku zálohy (původně 
to tak bylo v zahraničních VF, kde nebyla záložka pro zálohy)

- na záložku Platby se bude nově zapisovat i kurzový rozdíl, 
který vznikne jako automatický zápis, čímž dojde k vyrovnání 
hodnoty faktury v Kč. Faktura se původně označila jako za-
placená v momentě vyrovnání částek v cizí měně, bylo možné 
vypočítat a zaúčtovat kurzový rozdíl, ale korunová hodnota 
vyrovnaná nebyla.

- Při tisku faktury přes pravé tlačítko myši jsou změněny para-
metry: editovatelný počet příloh při tisku, možnost tisku údajů 
u faktury v CM i v Kč, tisk země původu volitelně

- Zmenšený levý i pravý okraj vytištěné faktury, použito menší 
písmo – označení položky se vejde na jeden řádek

- Upraveny všechny výstupní sestavy s ohledem na sloučení 
tuzemských a zahraničních faktur

• Související změny:
- Rozšíření evidence daňových záloh o údaje v cizí měně, 

aby bylo možné rozepisovat a párovat zálohy i u faktur v 
cizí měně. Do evidence DZ se píše (nebo načítá z banky a 
valut.pokladny) měna skutečně přijaté zálohy.

- V souvislosti s cizí měnou u daňových záloh byl do valuto-
vé pokladny přidán check box pro označení daňové zálohy 
a políčko pro číslo dokladu DZ (podobně jako v tuzemské 
pokladně)

- Možnost zapsat do Daňových záloh zálohu s typem dokladu 
OS (= bude mít vyplněný základ 0%), která nevstoupí do DPH 
a bude možné automaticky tuto zálohu načíst do VF bez zda-
nění. Tato možnost je upravena v § 26 zákona o DPH . Takto 
lze odečíst zálohu tehdy, když se vyúčtuje na VF ve stejný 
měsíc, jako byla zaplacena

• Další změny:
- více bankovních účtů ke každé organizaci v adresáři firem 

– k tomu slouží nová záložka “Bankovní účty“, kam lze zadat 
všechny potřebné účty k dané organizaci. Jeden účet se 
označí jako hlavní a ten se dále bude nabízet jako předvolený 

ZÁKLADNÍ ZMĚNY A DOPLŇKY VERZE DUNA 2005.3.53



v kartě organizace a návazně všude jinde.
- změna v nasměrování typu dokladu ZR (zvláštní režimy) 

- nově se základy 19+5% a DPH načítají do řádků 210 a 215 
daňového přiznání pro DPH a dohromady s osvobozeným 
základem jdou do řádku 510. Pro zvláštní režimy je ovšem 
zákonem stanovena jiná forma faktury než běžný daňový 
doklad, takže typ dokladu ZR lze využít jen pro přímý zápis do 
evidence pohledávek, ne pro fakturaci.

- nové typy daňových dokladů U5, E6 a E8, které odpovídají 
typům dokladů U1, EX a E2, ale navíc se nezapočítávají do 
koeficientu – tedy tisknou se také do ř. 520

- nová tisková sestava „Účetní saldo“ – vychází z účetního 
deníku ze zaúčtování dokladů, umožňuje vytisknout ke zvole-
nému účtu spárované a nespárované zápisy podle variabilní-
ho symbolu

- kontroly v účtové osnově a souboru účtů – nemožnost vyma-

zat účet z účtové osnovy a souboru účtů, který měl v průběhu 
roku účetní pohyby, počáteční stav nebo údaje za minulé 
období, i když momentálně má nulový zůstatek

- rozšíření tisknutelného místa pro název firmy v adrese na 
faktuře na stejnou délku jako je název firmy v číselníku orga-
nizací

- v kurzovním lístku přidáno políčko „kurz k rozvahovému dni“, 
který se použije pro výpočet ročních kurzových rozdílů

- u kurzových rozdílů z pohledávek je nová možnost vytvoření 
a zaúčtování samostatného VUD ke každé faktuře (variabilní-
mu symbolu)

- roční kurzové rozdíly se už automaticky neúčtují do 13 
období, ale podle nastavení základního období v nastavení 
parametrů „Účetnictví“

- u sestavy „Přehled hospodaření“ ve finanční analýze je nová 
možnost tisku s výběrem za zakázku
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Změny MZD 9.12

V této verzi programu je zahrnuta nižší daň z příjmu pro rok 2006. 
Zákon rozšiřuje existující daňová pásma a současně snižuje procentní 
daň v prvním a druhém pásmu. 

NASTAVENÍ

Údaje o firmě 
Byla doplněna položka číslo popisné vztahující se k adrese firmy. 
Dosud se tento údaj zaznamenával do stejné položky jako ulice.

Pojistné a nemocenské dávky
Byla odstraněna položka Zdravotní pojištění placené státem.

Slevy na dani (nezdanitelné částky)
Položky uvedené ve Slevách na dani nahrazují dřívější nezdanitelné 
částky, a to od roku 2006. Tyto položky korespondují se zadáním v 
Personalistice a dle tohoto nastavení se pak načítají slevy na dani 
na pracovníka. Odpočitatelné položky, kromě hodnoty procenta darů 
ztrácejí význam od r. 2006. Položky daňové zvýhodnění na dítě, 
minimální a maximální hodnota daňového bonusu jsou platné i pro 
rok 2006.

PERZONALISTIKA
• Evidence pracovníků

- Na osobní kartě pracovníka – 1.strana byla odstraněna 
položka ZP placené státem, která přestala mít význam již od 
1.1.2005.

- U pracovníka byla doplněny položky, a to u trvalého bydliště i 
korespondenční adresy číslo popisné. Toto rozdělení umožní 
kontrolu již prvotně v perzonalistice a pak následné správné 
načtení do evidenčních listů a přihlášek, odhlášek či změn

- Položky okres u trvalého bydliště a u korespondenční adresy 
byly zachovány z důvodů kompatibility s dřívějšími verzemi.

- položka druh činnosti se nyní odkazuje na číselník druhů 
výdělečné činnosti ze skupin číselníků ČSSZ a je tím dosaže-
no sjednocení v položce druhu činnosti v evidenci pracovních 
poměrů, evidenčních listech a v evidenci přihlášek.

• Evidence přihlášek/odhlášek/změn
- ČSSZ - Při načítání přihlášek, odhlášek či změn se nově 

načítají 
kódy akce 1 a 4 – dle data výkonu zaměstnání a evidenčního 
stavu #4 
kódy akce 2 – dle data výstupu ze zaměstnání 
kódy akce 3 a 5 – dle data výkonu zaměstnání nebo osobního čísla 

MĚSÍČNÍ ZPRACOVÁNÍ MEZD
• Měsíční mzdový list byl doplněn o položku Sleva na dani, která 

se bude načítat do mzdového listu až při zpracování mezd za 
rok 2006 a dále, a to jak při zahájení měsíce, tak i při přepočtu 
hrubých a čistých mezd. 

• Dodatečně byla zavedena položka Měsíční sleva na děti, která 
se vypočítává posouzením daně z příjmu a daňového zvýhodnění.

VÝSTUPY
Na následujících sestavách byly doplněny položky Sleva na děti 
měsíční a Sleva na dani:

• Rekapitulace mezd
• Rekapitulace daní
• Výplatní pásky (dodaná jen sleva na dani)

Výplatní pásky byly doplněny o (kromě zdravotního a sociálního 
pojištění placeného zaměstnavatelem) také celkovými náklady 
zaměstnavatele.

ARCHIV
• Archivní mzdový list byl doplněn o položku Sleva na děti 

– měsíční, která se dodatečně vypočítává posouzením výše 
daně z příjmu a daňového zvýhodnění. Další novou položkou je 
Sleva na dani, která se bude načítat do archivu až při zpracování 
mezd za rok 2006 a dále.

Na následujících sestavách byly doplněny položky Sleva na děti 
měsíční a Sleva na dani:

• Zjednodušené mzdové listy
• Souhrnné mzdové listy 
• Zdanitelný příjem

VÝPOČTY
Roční zúčtování daně platné pro rok 2005 bylo doplněno o položky 
odpočet ROH, daňové zvýhodnění, sleva na dani měsíční, daňo-
vý bonus a záloha po slevě.

Byly odstraněny některé drobné chyby z předchozích verzí.
 
DOPORUČENÝ POSTUP PO UPGRADE MZD 9.12 (pro rok 2006)

PERZONALISTIKA
1. U všech pracovníků je třeba doplnit a zkontrolovat následující údaje:

- Číslo popisné trvalého bydliště – doplnit resp. zkontrolo-
vat, zda je číslo popisné uvedeno v samostatné položce 

- Číslo popisné korespondenční adresy – doplnit resp. 
zkontrolovat, zda je číslo popisné uvedeno v samostatné 
položce 
Pozn.: 
U adres zaměstnanců, kteří bydlí v malých obcích, v nichž 
nejsou určeny ulice, vyplňujte do ulice tuto malou obec, tzn., 
že v ulici i místě bude stejný název.

2. Překontrolovat resp. opravit druh činnosti, který se nyní odka-
zuje na číselník druhů výdělečné činnosti a je tím dosaženo 
sjednocení v položce druhu činnosti v personalistice, evidenč-
ních listech a v evidenci přihlášek.

3. Vymazat hodnotu odpočet úroků (měsíční) – budou se zadávat 
pouze do RZD.

4. Vymazat průměry pro náhrady i průměry pro nemocenské 
dávky, které nespadají do nového období.

KONFIGURACE

Nastavení – Údaje o firmě

Ulice a číslo popisné – je třeba číslo popisné z adresy přepsat do 
samostatné kolonky, ulice a číslo popisné budou nyní samostatně

Po závěrce za 12/2005 a současně před zahájením za 01/2006 je 
nutno provést následné nastavení:



Nastavení – Pojistné a nemocenské dávky
• Změnit hodnoty maximálního 

denního základu...........................................z 480 Kč na 510 Kč
• Změnit hodnoty denního základu ND...........z 680 Kč na 730 Kč
• Změnit hodnotu minimální mzdy 

z původních..................................................7 185 Kč na 7 570 Kč

Nastavení – Plánovací kalendář

Přepsat plánovací kalendář na aktuální rok 2006.

Nastavení – Slevy na dani (Nezdanitelné částky)

Přepsat hodnotu z nezdanitelných částek na slevy na dani roční:
na poplatníka .......... 7 200 Kč (600 Kč měsíčně)
invalidní část..........  1 500 Kč (125 Kč měsíčně)
invalidní plně........... 3 000 Kč (250 Kč měsíčně)
držitel ZTP/P........... 9 600 Kč (800 Kč měsíčně)
student / žák ........... 2 400 Kč (200 Kč měsíčně)

Zkontrolovat údaje u daňového zvýhodnění – správné zadání:  

Daňové zvýhodnění na dítě: 6 000 Kč (roční) 500 Kč (měsíční)
Maximální daňový bonus: 30 000 Kč (roční) 2 500 Kč (měsíční)
Minimální daňový bonus:  50 Kč (měsíční) 
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Daně 
– Potvrzení o zdanitelném příjmu – tento formulář byl upraven 

dle vzoru č.13

VÝPOČTY

Roční zúčtování daně
 – bylo doplněno o položky odpočet ROH, daňové zvýhodnění, 

sleva na dani, daňový bonus a  záloha po slevě.

Sestavy
 – dle vzorů byly upraveny sestavy Výpočet daně a Vyúčtová-

ní daně z příjmu. V rámci sestav Vyúčtování daně z příjmu 
přibyla sestava Příloha k vyúčtování daně týkající se daňového 
bonusu.

Změny DUNA/MZDY, verze 2006.1.01

JEDNODENNÍ ŠKOLENÍ ÚNOR 2006 (přihlášky tel: 581 277 386)

Typ školení Cena (vč DPH) Místo konání Termín (od 9.00 hod) Počet míst

DUNA základy 1 190,- Přerov, Čechova 29 14. 2. 2006 8

DUNA/MZDY základy 1 190,- Přerov, Čechova 29 22. 2. 2006 8

Brno 541 513 345
Hradec Králové 603 169 258
Karlovy Vary 353 220 461
Karviná 603 422 029
Ostrava 602 857 093
Plzeň 377 982 838 
Praha 602 259 512 
Přerov 581 277 381
Zlín 724 080 106


