
 

   

V Přerově 21. prosince 2016 

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2017.1.07 

DPH 
 Archiv DPH – opraveno zobrazování daňové povinnosti/odpočtu u vzoru přiznání č.20 

 Kontrolní hlášení – upraveno načítání dokladů z vydaných a přijatých faktur s odečtem zálohy v základu DPH osvobozeno 
nebo 0%, pokud je jejich celková hodnota do 10 tis. Kč, ale bez zálohy by byla nad 10 tis. Kč. (U VF se limit posuzuje podle 
částek základů osvobozeno, 10%, 15% a 21%, u PF se posuzuje skutečná hodnota dokladu) 

Pokladna 
 Tisk pokladního dokladu – upraven hromadný tisk, v dialogu před tiskem pokladních dokladů nový parametr pro zaškrtnutí 

tisknout razítko 

Banka 
 Bankovní výpisy – přihrávání výpisu z internetového bankovnictví upraveno pro stupeň párování maximalizovaný a maxima-

lizovaný LP, aby se automaticky nepřiřazovala náhodná firma z Číselníku organizací bez čísla účtu 

Pohledávky/Fakturace 
 Zálohové vydané faktury – oprava chyby při vstupu na záložku Platby 

 PLACHOT (zaplacení v hotovosti ikonou na ovládací liště) - v dialogu možnost volby neodesílat do EET, tzn. že pokladní doklad 
nebude automaticky vstupovat do elektronické evidence tržeb 
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EET 
 Evidence EET - přidána možnost výběru dat v evidenci <CTRL+V> 

 Nastavení EET – kontrola souladu importovaných certifikátů s vyplněnou provozovnou a pokladním zařízením 

Číselníky 
 Finanční úřady – aktualizace adres, názvů, přidání ID datové schránky, telefonního čísla na podatelnu, E-mailu 

 Kódy PDP – přidán nový kód 21 (Poskytnutí vymezených služeb elektronických komunikací) 

Servisní akce 
 Zahájení nového roku – upravena funkce v souvislosti s EET a KH (výmaz evidencí) 

Systém 
 Zálohování (vytváření bezpečnostních kopií) společných složek datového zdroje 

 zálohuje se registr firem, certifikáty, licence, společné databáze a tabulky 

 v konfiguraci lze určit složku, do které se budou zálohy archivovat 

 zálohy se uchovávají do maximálního stáří sedmi dnů 

 zálohy vznikají při spuštění programu před vstupem do výběru firmy 
Ing. Iva Tomanová 

Ing. Dana Dostálová  
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