
 

   

V Přerově 20. prosince 2011 

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2011.4.20 
Nastavení konfigurace 
 Základní parametry a sazby – přidána možnost zápisu sazby DPH 14%. Současně se změnou sazby lze zvolit způsob 

přepočtu cen v ceníku na skladových kartách, na matričních kartách, v Jednoduchém ceníku pro pohledávky, 
v přijatých a vystavených objednávkách a v nabídkách/poptávkách.  

Číselníky 
 Ekonomický číselník Kódy přenesení daňové povinnosti – při upgrade rozšíření číselníku o stavební práce (kódy 

klasifikace CZ-CPA 41 až 43).   

DPH 
 Tisk soupisu dokladů – pro evidenci Samovyměření DPH přidáno číslo původního dokladu (PF, pokladna) a řazení 

dokladů podle tohoto čísla 
 Evidence Přenesení daňové povinnosti (PDP) – při vytváření kontrolní tiskové sestavy a následné tvorbě XML 

souboru se kódy nomenklatury u odpadů nahradí znakem „5“ a kódy klasifikace u stavebních prací kódem „4“ (pro tisk 
za období po 1.1.2012) 

 Výpočet krátícího koeficientu a roční úprava odpočtu v přiznání k DPH za poslední kalendářní měsíc nebo čtvrtletí 

Sklady a výkony 
 Skladové karty – do menu Sklad přidána volba pro výběr a hromadné mazání skladových karet 
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 Inventarizace zásob - přidány možnosti při 
tisku inventurních soupisů: 

• Tisk položek inventurních soupisů 
setříděný dle názvu nebo dle označení  

• Tisk inventurních soupisů ve zvolené 
cenové skupině, a to s DPH nebo bez 

• Tisk inventurních soupisů  v  tzv. zúženém 
tisku, což ocení především naše lesy (značná 
úspora papíru)   

 Objednávky přijaté 
 Přidána šablona pro tisk potvrzení 
objednávky, pokud má objednávka parametr 
potvrzeno. 

Zakázky 
 Načítání nákladů a výnosů z položek 
pokladního deníku  
 Kalkulace příjmů – novinka archív příjmů za 
minulé období  
 Nastavení zakázek – možnost nastavení % 
přirážky pro výkony  
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Kasa 
 Načítání z datových terminálů ClipherLab, rozšíření o možnost identifikace položek s více EAN k jedné skladové kartě 
 Přidána možnost připojení zákaznických displejů s portem USB. 
 Prodej v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a. V číselníku Prodejních pokladen je potřeba povolit tento 

režim, a pokud je na prodejce vyplněné IČO odběratele (v Číselníku organizací také DIČ), lze vystavit fakturu v tomto 
režimu 

Majetek  
 Rozšíření nabídky položek pro přidání sloupců na záložku Seznam 
 Evidence hmotného a nehmotného majetku - barevné odlišení vyřazeného majetku 

Pošta 
 Rozšíření nabídky položek pro přidání sloupců na záložku Seznam 

Servisní akce 
 Zahájení nového roku – úprava funkce v souvislosti s položkami v pokladně a bance. U pokladních a bankovních 

dokladů, které jsou přenášeny do následujícího účetního období, může dojít ke změně hodnoty, pokud se přenáší 
k dokladu jen některé položky a ne všechny. (Např. z důvodu, že některé platby se vztahují k fakturám zaplaceným 
částečně – ty se přenáší, platby k fakturám zaplaceným kompletně - položka se nepřenáší. Stejný princip platí u 
zakázek – přenáší se jen položky, které se vztahují k neuzavřeným zakázkám.) Všechny doklady přenesené 
z minulého účetního období se nachází v nabídkách Archív. 

Systém 
 Kontrola během upgrade dat firem (při prvním spuštění nové verze), zda někdo nezůstal přihlášen v datech (program 

o této skutečnosti informuje operátora a umožňuje akci zopakovat) 
 Licence DUNA OBCHOD nyní komunikuje i s licencí DUNA DE KOMPLET 
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DOPORUČENÍ ke ZMĚNĚ SAZBY DPH v nové verzi: 
V souvislosti se změnou sazby DPH v Nastavení základních parametrů a sazeb prosím věnujte zvýšenou po-

zornost nabídce související s touto změnou, a to mož-
nosti změny sazby a především přepočtu prodejních 
cen, jak korunových, tak v cizí měně v těchto eviden-
cích:  

• Matriční karty – změna sazby a změna položky 
„cena prodejní“ a „cena cizí“ 

• Skladové karty - změna sazby a přepočet cen na 
záložce Ceník  

• Objednávky přijaté a vystavené - změna sazby a 
přepočet prodejních cen a hodnoty dokladů   

• Nabídky/poptávky přijaté a vystavené - změna 
sazby a přepočet prodejních cen a hodnoty dokladů   

• Jednoduchý ceník - změna sazby a změna 
prodejních cen  

Pozn.: 
U přijatých a vystavených objednávek se to týká nevyří-
zených a částečně vyřízených záznamů, tedy dokladů, 
které jsou převedené do nového účetního období. 

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