
 

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013.2.39 
V Přerově 12. dubna 2013 

Účetnictví  
 Rozvaha pro nevýdělečné organizace – nová možnost tisku „do formuláře (jen nenulové řádky)“ 
 PAP (příspěvkové organizace) – změny platné od roku 2013 
 Příspěvkové organizace – zapracování nových XSD schémat pro elektronické podávání výkazů 

DPH 
 Samovyměření DPH – nové archivy, ve kterých se zobrazují doklady převedené z minulých období (doklady s datem 

uplatnění DPH v pozdějším období, než v roce zápisu) 
 Evidence záloh - nové archivy, ve kterých se zobrazují doklady převedené z minulých období (zálohy nevyčerpané a 

zálohy s datem uplatnění DPH v pozdějším období, než v roce zápisu) 

Pohledávky/Fakturace 
 Záložka Seznam ve všech formulářích – zobrazení datumové položky, vztahující se k poslední platbě, aktualizuje se 

v okamžiku otevření formuláře 
 Vydané faktury - přidán parametrický tisk QR kódů pro úhrady faktur v mobilní bance. Tisk QR kódu na vydaných 

fakturách lze zapnout natrvalo v Nastavení základní konfigurace -> volba Fakturace -> záložka Tisk -> parametr QR  
kód pro platbu mobilem. Stejný parametr lze jednorázově zapnout/vypnout při parametrickém tisku vydané faktury. 

Závazky 
 Přijaté faktury – možnost ověřování spolehlivosti a bankovních účtů dodavatele přes webovou službu Finanční správy 
 Záložka Seznam všech evidencí – zobrazení datumové položky, vztahující se k poslední platbě, aktualizuje se 

v okamžiku otevření formuláře 
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Majetek 
 Účetní odpisy – nový algoritmus pro případ ponechání zbytkové hodnoty majetku, při výpočtu odpisu se zbytková 

hodnota zohlední již ve vypočítané částce odpisu a současně se ponechá příslušná hodnota majetku jako 
neodepsaná 

Úkoly 
 Evidence úkolů/poznámek byla principiálně rozšířena. Nově úkol/poznámka nemusí mít jenom vazbu k některému z 

uživatelů, ale z druhé strany i vazbu na libovolný záznam z libovolného modulu, zahrnutého do systému DUNA. 
Kromě toho lze v jednom pohledu zobrazit historii všech úkolů/poznámek, spojených s daným záznamem v evidenci. 

Kasa 
 Nově možnost do vystavované prodejky načíst evidované přijaté objednávky, tlačítko "O". 

Číselníky 
 Číselník organizací – možnost ověřování spolehlivosti a bankovních účtů dodavatele přes webovou službu Finanční 

správy 
 Číselník zákaznických cen - nový zákaznický displej, na němž jsou průběžně zobrazovány: pořizovací cena dané 

skladové položky a marže vztažená k zapisované nebo k již uložené zákaznické ceně 
 Číselník zákaznických cen - nová možnost výběru podle položky Grupa 

Monitoring dat 
 Monitor dokladu, Monitor položek - nově kalkulace prodejních cen i s případnou použitou dokladovou slevou, tj. 

zpřesnění výpočtu dosahovaných obchodních marží. 

Nastavení konfigurace 
 Základní parametry a sazby – nový parametr pro možnost testování spolehlivosti plátců DPH, volba  umožní 
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hromadné nebo jednotlivé provádění kontroly pomocí webové služby Finanční správy 
 Základní parametry a sazby – nový parametr Počet dnů, po který je dotaz do registru DPH aktuální 
 Základní parametry a sazby – nový parametr pro automatické doplňování zveřejněných bankovních účtů do Číselníku 

organizací 
 Fakturace - nový parametr QR - kód pro platbu mobilem zapíná nebo vypíná tisk QR kódu na vydané faktury (snadné 

platby z mobilních bankovních aplikací) 

Správa uživatelů 
 Záložka Přístupy 1 - nové přístupové právo Rozšířené úkoly - hodnota 90 zpřístupňuje k zobrazení úkoly přidělené 

jiným uživatelům 

Systém 
 Tlačítko "sponka", které je umístěno na liště kteréhokoliv formuláře, nově slouží nejenom k ukládání nebo zobrazování 

příloh k aktuálnímu záznamu, ale i k ukládání a prohlížení úkolů/poznámek k tomuto záznamu. Typ připojené 
informace k záznamu je graficky indikován. Pro propojení poznámky/úkolu se zdrojovým záznamem se využívá 
vlastností InfoSystému. 

 
Ing. Iva Tomanová 

Ing. Dana Dostálová 
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