
 

   

Co je nového v systémech DUNA EIS 2023.1.30 

V Přerově 23. prosince 2022 

Účetnictví/Daňová evidence 
 VUD – úprava tisku dokladu, možnost parametrického tisku poznámky z účetního deníku (tj. kliknutí na 

ikonu tiskárna pravým tlačítkem myši) 

 Rozvaha – úprava tisku v případě, že jsou naplněna hodnotami jen Pasiva 

DPH 
 Ověření plátcovství evrop-

ských DIČ – úprava funkce 
z důvodu změny na portále 
VIES, nově dojde k zobrazení in-
formace přímo v software DUNA 
místo původního odskoku na we-
bové stránky VIES  

Banka 
 Bankovní účty – nová položka 

pro nastavení prefixu čísla ban-
kovního výpisu, která se bude 
nabízet při ručním zápisu ban-
kovního výpisu a automaticky přebírat při přihrání elektronického souboru  
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 Bankovní výpisy – nový způsob 
práce při importu elektronického 
výpisu z banky. Možnost úpravy 
párování, příp. Druhu dokladu ještě před 
definitivním uložením výpisu do evi-
dence. Podrobnější popis 
v Uživatelské příručce k software 
DUNA 
 

Pohledávky/Fakturace  
 Kopie vydané faktury v CM – 

úprava, nekopíruje se kurz CM z pů-
vodní faktury, ale doplní se kurz podle pravidel pro novou fakturu 

 Kurzové rozdíly – úprava tiskových sestav pro KR, přidání položky Druh pro rychlejší kontrolu v pří-
padě zamítnutí zaúčtování KR 

 Hromadné odesílání e-mailů - spouští se kliknutím na ikonu  pravým tlačítkem myši po předchozím 
výběru množiny záznamů - faktur (tj. klasický nebo nezávislý výběr), následně lze zkontrolovat a doladit 
soubor adresátů. Tato funkce je dostupná pro nastavení odesílání e-mailů pomocí SMTP protokolu.  
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Závazky 
 Kopie přijaté faktury v CM – úprava, nekopíruje se kurz CM z původní faktury, ale doplní se kurz podle 

pravidel pro zápis nové faktury 

 Kurzové rozdíly – úprava tiskových sestav pro KR, přidání položky Druh pro rychlejší kontrolu v pří-
padě zamítnutí zaúčtování KR  
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 Sklady a výkony 
 Skladové karty - hromadné mazání skladových karet – 

nový parametr Včetně souvisejících matričních karet. 
Tato funkce umožňuje souběžně s vybranými sklado-
vými kartami smazat i související matriční karty.  

 Majetek 
 Dlouhodobý majetek – prodloužení intervalu pro zařa-

zení majetku s mimořádným odpisem do 31.12.2023 (tj. 
lze použít pro majetek zařazený od 1.1.2020 – 
31.12.2023)  

 Dlouhodobý majetek – zpřístupnění políčka pro odškrt-
nutí reinvestice bez ohledu na dříve platná pravidla (tj. 
před rokem 2005) 

Cesty 
 Vozidla – legislativní úprava silniční daně, nový formulář daňového přiznání a XML soubor 
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Číselníky 
 Základní – Číselník štítků - umožňuje vytvořit libovolné 

„štítky“ a ty přiřadit k určité evidenci. Např. k Číselníku 
organizací, kde lze pomocí štítků vytvořit v poměru 1:n 
libovolné rozlišení obchodních partnerů např. VIP zákaz-
ník, konečný zákazník, velkoobchod apod. 

 Základní - Číselník organizací – nový parametr pro vý-
běry - přidána možnost výběru pomocí „štítků“  

 Základní - Číselník organizací – hromadné odesílání e-
mailů – lze využít k cílenému odesílání e.mailů vybra-
ným adresátům … např. obchodní sdělení, akce, upo-
zornění na změnu, pozvánky, přání apod. Spouští se 

kliknutím na ikonu  pravým tlačítkem myši, předtím je 
potřeba vybrat množinu požadovaných záznamů 

 Obchodní - Číselník zákaznických cen – nový para-
metr Zamezit dokladovou slevu umožňuje u nově zaklá-
daných zákaznických cen vyloučit tyto z dokladové 
slevy. Parametr platí pro všechny evidence, kde se 
uplatňují prodejní ceny, Od vystavené nabídky přes dodací list až po fakturaci. 

Nastavení – Základní konfigurace 
 Bankovní platby – změna pojmu Homebanking na Internetbanking, nový parametr pro vytváření auto-

matických textů při importu elektronických bank.výpisů 
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 Objednávky - záložka Objednávky přijaté - nová možnost zvolit chování funkce kopie dokladu a to při 
výpočtu prodejních cen *)  

 Sklady a výkony - záložka Oceňování a ceny – nová možnost zvolit chování funkce kopie dokladu a to 
při výpočtu prodejních cen *) 

 Fakturace - záložka Fakturace – nová možnost zvolit chování funkce kopie dokladu a to při výpočtu 
prodejních cen *) 
*) Nový parametr umožňuje při volbě NE rozhodnout při kopii dokladu, zda prodejní ceny vypočítat nově 
dle aktuálně platných pra-
videl nebo zda převzít 
prodejní ceny z kopírova-
ného dokladu.  

 Uživatelská konfigurace 
– na záložce Systém mož-
nost výběru z nové sady 
pozadí (zaškrtnutý para-
metr „Zobrazovat obrázek 
na pozadí“) 

 Uživatelská konfigurace - 
záložka E-mail – „Nasta-
vení emailu“- možnost 
volby barevného schématu 
odesílaných e-mailů z EIS 
DUNA.  
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Systém  
 Nezávislé výběry - seznam výběrových kritérií se pamatuje pro pojmenované šablony  

 Nezávislé výběry - seznam zvolených sloupců se pamatuje pro pojmenované šablony  

 Nezávislé výběry - export do Excelu respektuje pořadí sloupců, které navrhl uživatel  
 

 

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