
 

   

V Přerově 25. října 2011 

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2011.3.80 
Číselníky 
Základní (jen Daňová evidence) – Definice příjmů a výdajů – nově určování § pro zahrnutí do daně z příjmů 

Účetnictví 
Daň z příjmu (jen Daňová evidence) – změna v naplňování údajů přímo ze sloupců peněžního deníku (původně to 
určoval druh dokladu) 

Pokladna 
Pokladní deník – úprava vzhledu formuláře a pořadí vyplňování políček (např. předřazení Variabilního symbolu před Druh 
dokladu) 
Pokladní deník – zápis dokladů na záložce Položky pomocí daňové kalkulačky F7 – tj. výpočet DPH koeficientem 
z celkové částky a přenesení údajů do základu DPH, na kterém právě stojí kurzor + příslušná DPH 

Banka 
Bankovní výpisy – úprava vzhledu formuláře a pořadí vyplňování políček (např. předřazení Variabilního symbolu před 
Druh dokladu) 
Příprava zápočtu + Provedené zápočty – odstranění příznaku „Zahrnuto do zápočtu“ při automatickém zaevidování 
zápočtu, pokud půjde o částečnou platbu 
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Pohledávky 
Vydané faktury – úprava funkce aktualizace plateb  
Saldokonto – oprava problému se zaškrtnutím spárovaných položek v pokladním deníku a bankovních výpisech 
Saldokonto – úprava funkce tak, aby se při jednom řádku na záložce Položky zobrazoval spárovaný doklad přímo na 
záložce Doklad 

Závazky 
Tvorba příkazu k úhradě – opraveno zobrazování faktur k úhradě (pouze nezaplacené) 
Ostatní závazky – na formulář přidány položky Datum účetního případu, Zbývá k úhradě a výběr bankovního účtu 
věřitele. Při update se u dříve zapsaných závazků doplní bankovní účet podle hlavního účtu v Číselníku organizací  
Přijaté faktury – úprava funkce aktualizace plateb  
Saldokonto – oprava problému se zaškrtnutím spárovaných položek v pokladním deníku a bankovních výpisech 
Saldokonto – úprava funkce tak, aby se při jednom řádku na záložce Položky zobrazoval spárovaný doklad přímo na 
záložce Doklad 

Sklady 
Skladové příjemky - vazba na výdejový pokladní doklad při nákupu v hotovosti 

Skladové karty  - přepočet přijatých a vystavených objednávek včetně rezervací pomocí pravého kliku na tlačítko  
Vystavené nabídky – při kopii dokladu možnost volby přecenění dokladu nebo překopírování původních cen  
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Obecné 
Nová možnost při funkci Ulož/Přihraj – přihrání dokladů s odpárováním plateb. Týká se pokladny, banky, zápočtů, 
pohledávek a závazků. V nastavení technických parametrů je potřeba označit příslušnou volbu u požadované evidence. 
Nelze použít při opakovaném přihrávání dokladů, které již v evidenci existují … tj. lze zvolit jen se současně zaškrtnutým 
ponecháním původních údajů  
 

iva.tomanova@tco.cz 
dana.dostalova@tco.cz 
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