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MUP

MAGAZÍN UIVATELÙ A PØÁTEL  20/2004
Vážení přátelé,
po krátkém mezidobí se Vám dostává do ruky dal−
ší, již 20. číslo našeho občasníku MUP. Není naši sna−
hou Vás zavalit informacemi, kolik práce odvedli naši
metodici a programátoři na dodávaných informačních
systémech. Důvody vydaní jsou ryze praktické.
V prvé řadě, uživatelé ekonomických produktů DU−
NA, DOUBLE a SIMPLE obdrží software pro provede−
ní 2. etapy upgrade, související s novým zákonem
o DPH. Ve stručnosti lze říci, že tento krok řeší ze−
jména zpracování formuláře a ostatních pomocných
akcí souvisejících se zpracováním přiznání k DPH.
Po zralé úvaze jsme přistoupili k řešení, kdy kte−
rákoliv verze software obsahuje pouze jediný formu−
lář daňového přiznání. Jinými slovy, přiznání k DPH
za duben 2004 musíte zpracovat ve verzi programu
před provedením avizovaného upgrade. A přiznání za
následující měsíce nebo za zbytek II.čtvrtletí 2004
zpracujete až ve verzi programu po provedení upgra−
de. Distribuci této verze zahájíme v polovině června.
komentář k problematice přechodu je ještě na jiném
místě MUPu. Vzhledem k poměrné složitosti některých
změn a možnosti vzniku nejasností jsme pro Vás při−
pravili, kromě hlavního článku MUPu, i několik škole−
ní, kde Vás rádi uvítáme.
Podstatnou informací pro Vás je, že cena 2. etapy
upgrade byla již zahrnuta do ceny 1. etapy. Jinými
slovy, pro instalace software DOUBLE a SIMLE, na kte−

ré byly již dodané verze 9.9 (nebo 9.9.+) upgrade, ro−
zešleme CD s verzí DOUBLE 9.10 resp. SIMPLE 9.10
automaticky, bez nutnosti objednávky.
Uživatelé systému DUNA 2004.7 naleznou instalaci
2. etapy upgrade na našich webových stránkách. Ne−
bude nutné aktualizovat hardwarový klíč.
O instalacích software DUNA, DOUBLE a SIMPLE,
pro které máte uzavřené smlouvy o roční podpoře, ne−
ní nutné zdůrazňovat, že předcházející informace se
jich automaticky rovněž týkají.
Ve nejbližším období zahájíme distribuci nových ver−
zí mzdových programů MZD a DUNA/MZDY. V obou
případech se jedná o placené upgrade. Co je před−
mětem změn, je−li pro Vás upgrade důležitý, to po−
soudíte ze samostatného článku. Pro instalace software
MZD, ošetřené smlouvou o roční podpoře, nemusíte po−
sílat žádné objednávky na upgrade. CD Vám rozešle−
me automaticky. Uživatelé DUNA/MZDY budou zavčas
informování o umístění upgrade na webových strán−
kách.
I pro uživatele programu DUNA/MZDY jsme připra−
vili školení, zaměřené zejména na provádění statistic−
kých hlášení pro ISP (informační systém o platech).
Před nastávajícím létem Vám přeji krásné prožití do−
volených a načerpání nových sil pro druhou polovinu
roku.
Váš Miroslav Till

Zpracování pøiznání z DPH
v pøechodném období (04 - 06/2004)
Komentář k problematice se týká systémů DUNA,
DOUBLE a SIMPLE. Nový zákon o DPH má platnost
od 1. 5. 2004. Vzhledem k termínům zpracování da−
ňových přiznání jsme rozdělili upgrade postihující le−
gislativní změny na dvě etapy.
V první etapě upgrade, která proběhla na konci
dubna 2004 jsme vyřešili možnost pořizovat nové ty−
py daňových dokladů a zajistili nové mechanismy vstu−
pů daňového přiznání, tj. zdaňování záloh a princip
samozdaňování. Ponechali jsme původní formulář da−
ňového přiznání. Výsledným efektem je, že od 1. květ−
na bylo možné vytvářet a ukládat typy dokumentů od−
vozené od nového zákona o DPH. Současně jste měli
a stále máte kdykoliv možnost, po uzavření měsíce
dubna, zpracovat daňové přiznání za 04/2004 do sta−
rého formuláře daňového přiznáni. Tato možnost se tý−
ká jak měsíčních tak i čtvrtletních plátců daně.
Po provedení avizovaného upgrade můžete v no−
vých verzích programu (DOUBLE 9.10., SIMPLE 9.10.
a DUNA 2004.8) zpracovávat pouze přiznání k DPH
za období od 1. 5. 2004 do nového formuláře.
Pro provedení upgrade systémů DOUBLE a SIMPLE
platí, že Vám na disku zůstane i minulá verze progra−
mu včetně datových struktur. Budete−li mít kdykoliv
později potřebu opakovaně zpracovat přiznání k DPH
za libovolné období v rozmezí 01 − 04/2004, provede−
te zpracování právě v minulé verzi 9.9.
Důležité upozornění: U programů DUNA probíhá
upgrade trochu jinak. Data vždy s sebou nesou i znač−
ku, pro kterou verzi programu jsou použitelná a při
standardním postupu provedení upgrade existují pouze
v jedné verzi. Vždy po provedení upgrade, při prvním
spuštění programu DUNA, jste postupně dotazováni,
zda data zpracovávaných firem chcete upgradovat.
Váš souhlas znamená, že data jsou nově označková−
na tak, že je lze spustit již pouze novou verzí progra−
mu a ne verzi původní.

Pro zajištění možnosti, opakovaně vytvořit i po pro−
vedení upgrade programu DUNA daňové přiznání
k DPH za libovolné období v rozmezí 01 − 04/2004,
Vám doporučujeme pro tentokrát jiný postup:
1. Při prvním spuštění programu DUNA pro prove−
dení upgrade nepovolit převod dat firem.
2. Vstoupit v nové verzi programu do menu Super−
správce a založit zde nové firmy s využitím volby Im−
port. Jako vstupní data musíte určit čerstvě vytvoře−
nou bezpečnostní kopii v minulé verzi programu DUNA
nebo bezprostředně předtím vytvořený archiv v minu−
lé verzi programu (vždy se jedná o soubory typu .ZIP).
3. Všechny další práce následně vedete pouze
v nové verzi programu DUNA.
Výsledkem tohoto postupu je, že máte možnost
spouštět jak program DUNA 2004.7 se starými daty,
tak i novou verzi programu DUNA 2004.8 se svými
vlastními daty. Je nutné si uvědomit, že změny pro−
vedené v jedné verzi programu DUNA se nepromíta−
jí do dat jiné verze programu, jsou to jiná data. DU−
NA staré verze však bude již napořád obsahovat
všechna data pořízená před provedením upgrade
a původní formulář přiznání k DPH.
Nový postup zpracování přiznání k DPH (týká se
již nových verzí všech systémů). Po zahájení zpraco−
vání přiznání k DPH, po zadání období pro výběr do−
kladů vstupujících do výpočtů, se jako první, ještě před
vlastním tiskem formuláře DPH, objeví kontrolní sesta−
va, která může obsahovat doklady se špatně určeným
typem daňového dokladu. Možný vznik těchto chyb je
důsledkem přechodného období, kdy není možné za−
kázat některé typy daňových dokladů, které jsou již
nepoužitelné pro období po 1. 5. 2004.
V případě, že zmiňovaná kontrolní sestava obsahu−
je nějaké položky, je nutné přerušit výpočet přiznání
k DPH (opakovaným stiskem klávesy <ESC>) a doku−
mentované chyby opravit.
−mt−
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Nový zákon o DPH a upgrade systémù DUNA, DOUBLE, SIMPLE
V první etapě upgrade v souvislosti s novým zákonem o DPH by−
ly do ekonomických systému DUNA, DOUBLE a SIMPLE přidány dvě
nové evidence.
Druhá etapa upgrade, řeší přípravu a zpracování přiznání k DPH
i s načítáním údajů z nových evidencí a dle nově zařazených druhů
a typů daňových dokladů. Novými evidencemi jsou:
1. Evidence odvodů a nároků DPH
2. Evidence daňových záloh
1. Evidence odvodů a nároků DPH
Jedním z principů nového zákona o DPH je princip samovyměření
daně. Samovyměření daně funguje v rámci obchodu mezi členskými
státy EU, resp. při přijetí zboží, nebo služby od plátců DPH ze zemí
EU. Daň na výstupu odvádí příjemce zboží, nebo služby, který si, po−
kud splní podmínky nároku na odpočet může uplatnit DPH na vstu−
pu. Z těchto důvodů byla vytvořena evidence, která zajistí aplikaci to−
hoto principu do daňového přiznání k DPH.
Evidence odvodů a nároků DPH nabízí nové typy daňových dokladů:
U1 … pořízení zboží z jiného členského státu (§16 a §17 odst. 6
písm. e); mimo § 19
U2 … poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jin. členském
státě (§ 15 a § 13 odst. 8)
U4 … poskytnutí služby zahraniční osobou povinnou k dani (§ 15
a § 13 odst. 8)
C1 … pořízení nového doprav. prostředku od osob registr. k dani v ji−
ném čl. státě (§ 19 odst. 3)
C2 … pořízení nového doprav. prostředku od osob neregistr. k dani
v jiném čl. státě (§ 19 odst. 4)
V Evidenci odvodů a nároků se nabízí typy dokladů U/P/X.
U … povinnost přiznat daň − uskutečněná plnění /část II. formulá−
ře daň. přiznání/
P … nárok na odpočet daně − přijatá plnění /část III. formuláře daň.
přiznání/
X … funguje pro samovyměření daně − hodnoty z přijatých plně−
ní jsou v novém formuláři daňového přiznání naváděny jak
do řádků v částí II. Povinnost přiznat daň, tak do příslušných
řádků III. Nárok na odpočet daně.
Příklad: Pořízení zboží z jiného členského státu se základní sazbou da−
ně jde v případě samovyměření a použití typu dokladu X, typ daňového
dokladu U1, zároveň na řádek 220 (základ i daň na výstupu) i na řádek
320 (základ daně, daň na vstupu). Pro plný nárok volím nárok 1, pro krá−
cený nárok 3).
Obdobná situace nastává i při poskytnutí služby osobou registrovanou
k dani v jiném členském státě /reverse−charge − typ daňového dokladu
U2/. Plátce v ČR má povinnost přiznat daň, v přiznání ř. 230, 235, pokud
má nárok na odpočet, tak současně i ř. 330, 335 (to samé platí i pro po−
skytnutí služby zahraniční osobou plátci v ČR − typ daňového dokladu
U4).
Typ daňového dokladu C1, C2 − Pořízení nového dopravního pro−
středku od osob registrovaných i neregistrovaných k dani v jiném člen−
ském státě , ř. 250 a 255 daňová povinnost, nárok na odpočet ř. 360, 365.
V jakých případech použiji v Evidenci odvodů a nároků zvlášť typ
dokladu U − uskutečněná zdanitelná plnění,tzn. povinnost přiznat
daň na výstupu a zvlášť typ dokladu P − přijatá zdanitelná plnění,
tzn. nárok na odpočet daně na vstupu?
Může se například jednat o případ, kdy uskutečnění zdanitelného plně−
ní a povinnost přiznat daň při pořízení zboží z jiného členského státu na−
stane podle § 25, bod 1, odst b) k patnáctému dni v měsíci, který násle−
duje po měsíci, v němž bylo zboží pořízeno − použiji v Evidenci odvodu
a nároku DPH typ dokladu U. To znamená, že v okamžiku přiznání da−
ně na výstupu nemám daňový doklad, tudíž podle § 73, bod 1 „Plátce
prokazuje nárok na odpočet daně daňovým dokladem…“ musím počkat
na daňový doklad a poté si daň na vstupu /za podmínky, že přijaté plně−
ní bude použito pro uskutečnění ekonomické činnosti/ mohu teprve ode−
číst − použiji typ dokladu P
Otázkou zůstává, jak určit hodnotu dodávky, na kterou nemám
daňový doklad a její zaúčtování.
Již v první fázi upgrade k DPH byly v ekonomickém systému DU−
NA v evidenci Odvodů a nároků DPH funkční sestavy:
 Evidence odvodů a nároků
 Evidence odvodů a nároků s rozpisem DPH
V druhé fází upgrade přibyly do evidence
 Přehledy zaúčtování
 Tisk košilek
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Na druhé stránce nového formuláře daňového přiznání se uvádí
II. Povinnost přiznat daň za
1.
uskutečněná zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku
2.−7. (mimo 4. − Zasílaní zboží z jiného členského státu) samovymě−
řování daně z Evidence odvodů a nároků
III. Nárok na odpočet daně z plnění za
1.
přijatá zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku
2.−6. (mimo 4. − Dovoz zboží) samovyměřování daně z Evidence od−
vodů a nároků,
s typy daňových dokladů jak jsou uvedeny ve formuláři daňového při−
znání.
Dovoz zboží (§ 20)
Do 31. 12. 2004 budou dodávky z třetích zemí, tj. mimo EU zda−
ňovány klasicky přes celnici (JCD) − do nového formuláře k přiznání
k DPH půjde jen nárok na odpočet ř. 340, 345 − typ daňového do−
kladu EX, E7.
Od 1. 1. 2005 se v případě, kdy celní orgán daň nevybere a DPH
je přiznána plátcem, jako daňová povinnost podle § 23 odst. 3 se
do řádku 260 a 265 uvede základ daně a daň na výstupu v případě
dovozu zboží. Pro případ, že plátce uvede daň při dovozu jako svou
daňovou povinnost bude vytvořen speciální typ daňového dokladu.
2. Evidence daňových záloh
Dalším principem nového Zákona o DPH je skutečnost, že povin−
nost odvést DPH vznikne již přijetím platby (tedy i zálohy), i když k ně−
mu dojde před dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Legislativně je
toto upraveno v § 21.
DPH z přijatých záloh se uvádí v novém formuláře DPH v části II.
Povinnost přiznat daň, na řádky 210, 215 − Uskutečněná zdanitelná
plnění s místem plnění v tuzemsku, tj. typ daňového dokladu D1, příp.
D9. (nově vytvořen doklad D9 − Plnění s nárokem na odpočet, neza−
počítává se do koef. § 76, ods. 3)
DPH ze zaplacených záloh se uvádí v novém formuláře DPH v čás−
ti III. Nárok na odpočet daně z plnění za … na řádky 310, 315 − Při−
jatá zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku, tj. typ daňového
dokladu D1.
Již v první fázi upgrade k DPH byly v ekonomickém systému DU−
NA v evidenci daňových záloh funkční sestavy:
 Evidence daňových záloh
 Evidence daňových záloh s rozpisem DPH
 Čerpání daňových záloh přijatých
 Čerpání daňových záloh vydaných
K tomu v druhé fázi upgrade přibyly dále:
 Přehledy zaúčtování
 Tisk košilek
Pro křížovou kontrolu slouží v Pohledávkách sestava Čerpání při−
jatých daňových záloh, v Závazcích sestava Čerpání vydaných da−
ňových záloh.
Dobropisy v Evidenci daňových záloh
V druhé fázi upgrade byl do Evidence daňových záloh přidán pa−
rametr pro DOBROPIS. Funguje jak na straně přijatých daňových zá−
loh, tak na straně vydaných daňových záloh na stejném principu, ja−
ko dobropisy u faktur vydaných a přijatých. U přijatých daňových
záloh bylo přidáno „Datum opravy“, analogicky jako u vydaných fak−
tur, kde se toto datum nazývá „Datum doručení“.
Podle „Data opravy“ se dobropisovaná částka dostává s mínusem
do formuláře daňového přiznání, řádky 210, 215, respektive 520. Typ
daňového dokladu D1, D9.
Podle zákona o DPH, §42, bod 4, písm.b) je „Oprava základu da−
ně a výše daně samostatným zdanitelným plněním, které se považu−
je za uskutečněné ve zdaňovacím období, ve kterém byla oprava vý−
še daně provedena, pokud jde o opravu výše daně podle odstavce
2 nebo 3“. Bod 3 mluví o povinnosti plátce opravit výši daně, pokud
dojde k vrácení platby, u níž ke dni jejího přijetí vznikla povinnost při−
znat daň a jestliže se zdanitelné plnění neuskutečnilo, tzn. vrácení
přijaté daňové zálohy.
V tomto případě se tedy nemusí čekat na to, až bude daňový dob−
ropis doručen, tak jako u faktury, kdy nastává zdanitelné plnění
(§ 42, bod 4, písm. a)). Tato informace byla ověřena na MF ČR.
Ve vydaných daňových zálohách jde hodnota z přijatého dobro−
pisu k námi zaplacené daňové záloze podle data uplatnění. Podle ty−
pu daňového dokladu D1, jdou hodnoty z dobropisu do řádků 310,
315.
pokr. na str. 4

ýástka za plnČní

vývoz zboží (§ 66)
ostatní plnČní osvobozená od danČ s nárokem na odpoþet danČ

425
430
440

Celková þástka uskuteþnČných plnČní osvobozených od danČ bez nároku na odpoþet danČ (§ 51)
UskuteþnČná plnČní, která se nezapoþítávají do výpoþtu koeﬁcientu (§ 76 odst. 3) z uvedených v Ĝ. 530

530
540

Úprava odpoþtu danČ (§ 78)
Vyrovnání odpoþtu danČ (§ 79)

570
580

DaĖ na výstupu (Ĝ. 210 + 215 + 220 + 225 + 230 + 235 + 240 + 245 + 250 + 255 +
+ 260 + 265 + 270 + 275 – 600 + 710)
Odpoþet danČ (Ĝ. 390 + 550 + 560 + 570 + 580)
Vlastní daĖová povinnost (Ĝ. 730 – 750)
NadmČrný odpoþet (Ĝ. 750 – 730)
ZmČna daĖové povinnosti pĜi podání dodateþného pĜiznání (Ĝ. 730 – 750)

730
750
753
754
780

680$

680$

Odpoþet danČ

&21),*

Dodání zboží prostĜední osobou

815

680 

PoĜízení zboží prostĜední osobou

810

1. Uvedení hodnoty pĜi užití zjednodušeného postupu
pĜi dodání zboží uvnitĜ území Evropského spoleþenství formou tĜístranného obchodu (§ 17)

VIII. DoplĖující údaje:

VypoĜádání danČ na výstupu (§ 91)

VII. - Výpoþet daĖové povinnosti

Vrácení danČ

710

600

VypoĜádání odpoþtu danČ (§ 76 odst. 7-10)

560

VI. Vrácení danČ (§ 84)

Vypoþtená pomČrná þást odpoþtu danČ (§ 76)

550

Koeﬁcient

UskuteþnČná plnČní, která se nezapoþítávají do výpoþtu koeﬁcientu (§ 76 odst. 3) z uvedených v Ĝ. 510

520

Krácení, vypoĜádání, úprava a vyrovnání odpoþtu danČ

Celková þástka uskuteþnČných plnČní s nárokem na odpoþet danČ (§ 72 odst. 2 písm. a) až d)

510

ýástka za plnČní

32
32

Hodnota

680$

680$

'

DaĖ na výstupu

=9

DaĖ na výstupu

&21),*[Ĝ

ZmČna odpoþtu danČ

68007=5
'
'
'

1. uskuteþnČná zdanitelná plnČní s místem plnČní v tuzemsku

1(328äË9$7

celková suma pro krácení nároku na odpoþet danČ
(Ĝ. 310 + 315 + 320 + 325 + 330 + 335 + 340 + 345 + 350 + 355 + 360 + 365 + 370)

&

&

8
8

(;(
(;(

8
8

8
8

''=
''=

Základ danČ

390 celková suma plného nároku na odpoþet danČ
(Ĝ. 310 + 315 + 320 + 325 + 330 + 335 + 340 + 345 + 350 + 355 + 360 + 365 + 370)

380

370 7. pĜi zmČnČ režimu

od osob neregistrovaných k dani v jiném þlenském státČ
365
(§ 19 odst. 4)

od osob registrovaných k dani v jiném þlenském státČ
(§ 19 odst. 3)

6. poĜízení nového dopravního prostĜedku

355 se sníženou sazbou danČ

350 se základní sazbou danČ

5. poskytnutí služby zahraniþní osobou povinnou k dani
(§ 15 a § 13 odst. 8)

345 se sníženou sazbou danČ

340 se základní sazbou danČ

4. dovoz zboží (§ 20)

335 se sníženou sazbou danČ

330 se základní sazbou danČ

3. poskytnutí služby osobou registrovanou k dani
v jiném þlenském státČ (§ 15 a § 13 odst. 8)

325 se sníženou sazbou danČ

320 se základní sazbou danČ

2. poĜízení zboží z jiného þlenského státu
(§ 16 a § 17 odst. 6 písm. e); mimo § 19)

315 se sníženou sazbou danČ

310 se základní sazbou danČ

1. pĜijatá zdanitelná plnČní s místem plnČní v tuzemsku

III. Nárok na odpoþet danČ z plnČní za

275 se sníženou sazbou danČ

270 se základní sazbou danČ

360

'21(9<3/1ċ12

7. poskytnutí služby zahraniþní osobou povinnou k dani (§ 15 a § 13 odst. 8)

265 se sníženou sazbou danČ

260 se základní sazbou danČ

6. dovoz zboží (§ 20)

255 od osob neregistrovaných k dani v jiném þlenském státČ (§ 19 odst. 4)

250 od osob registrovaných k dani v jiném þlenském státČ (§ 19 odst. 3)

5. poĜízení nového dopravního prostĜedku

245 se sníženou sazbou danČ

240 se základní sazbou danČ

4. zasílání zboží z jiného þlenského státu s místem plnČní v tuzemsku (§ 18)

235 se sníženou sazbou danČ

230 se základní sazbou danČ

3. poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném þlenském státČ (§ 15 a § 13 odst. 8)

225 se sníženou sazbou danČ

220 se základní sazbou danČ

2. poĜízení zboží z jiného þlenského státu (§ 16 a § 17 odst. 6 písm. e); mimo § 19)

215 se sníženou sazbou danČ

210 se základní sazbou danČ

Ĝ.

I. ProškrtnČte (X) nevznikla-li daĖová povinnost
II. Povinnost pĜiznat daĖ za
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DaĖ na vstupu
(plný nárok)
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Základ danČ
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V. UskuteþnČná plnČní celkem

&

dodání nového dopravního prostĜedku do jiného þlenského státu (§ 64 odst. 2)
osobČ neregistrované k dani v þlenském státČ

(;
(((

&

dodání nového dopravního prostĜedku do jiného þlenského státu (§ 64 odst. 2)
osobČ registrované k dani v þlenském státČ

420

8(

dodání zboží do jiného þlenského státu (§ 64 mimo § 64 odst. 2 a § 17 odst. 2)

IV. UskuteþnČná plnČní osvobozená od danČ s nárokem na odpoþet danČ
410

B. ODDÍL - daĖ z pĜidané hodnoty

mup20.qxd
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StrÆnka 4

pokračování ze str. 2
Proč netřeba zdaňovat zálohy z EU a 3. zemí?
Pokud dodáváme zboží do jiného členského státu EU osobě, která
je registrovaná k DPH v kterémkoliv členském státě EU a zboží bylo
skutečně do jiného státu odesláno, nebo přepraveno, tak je to plně−
ní osvobozené od daně s nárokem na odpočet, tzn. DPH se u tako−
vého plnění neuplatňuje a při přijetí platby před uskutečněním do−
dávky DPH z přijaté zálohy neodvádím.
Při pořízení zboží z jiného členského státu, kdy neuplatňuje daň na
výstupu dodavatel zboží z EU, ale my, jako příjemci a zaplatíme do−
davateli platbu předem, tak si taky nemusíme z této platby samovy−
měřit daň, protože naše daňová povinnost při pořízení zboží z jiného
členského státu vzniká podle § 25 ke dni vystavení daňového dokla−
du, nebo k 15. dni v měsíci, který následuje po měsíci, v němž bylo
zboží pořízeno.
Vývoz je osvobozen, s nárokem na odpočet, stejná situace jako při
dodání zboží do jiného členského státu.
Při dovozu, kdy zaplatím svému dodavateli předem za dodávku, to
nijak neovlivní mou daňovou povinnost. Povinnost přiznat daň při do−
vozu vzniká podle § 23 dnem propuštění zboží do celních režimu
atd…..
Vznikají případy, kdy například přijímám zálohu od neplátců z EU.
Pak jsem povinna odvést z této zálohy DPH.
Nové typy daňových dokladů, které se vyskytují na třetí stránce
daňového přiznání
IV. Uskutečněná plnění osvobozená od daně s nárokem na od−
počet daně
V. Uskutečněná plnění celkem − s nárokem na odpočet, osvobo−
zená plnění bez nároku na odpočet a z těchto pak ty, které se ne−
započítávají do výpočtu koeficientu
V evidencích  Pohledávky tuzemské
 Pohledávky zahraniční
 Pokladna příjem
 Valutová pokladna příjem
 Všeobecné účetní doklad příjem
 Pohledávky − Opakující se platby,
přibyly, nebo byly z hlediska nového zákona o DPH terminologic−
ky upraveny následující typy daňových dokladů:
D2 … Daň. doklady − osvobozené, bez nároku na odpočet, dle § 51
D7 … Plnění osvobozená, bez nároku, nezapoč. se do koef. § 76
odst. 3
D9 … Plnění s nárokem na odpočet, nezapoč. se do koef. § 76 odst. 3
/Pozn.: do výpočtu koeficientu se nezapočítávají podle §76 odst. 3
a) prodej dlouh. hmot.nebo dlouh. nehmot. majetku používaného pro
ekon.činnost
b) finanční činnosti podle § 54, ale jen příležitosná, nebo vedlejší
c) příležitostný převod, nebo nájem pozemků, stav, bytů a nebyt. pro−
stor
E2 … Poskytnutí služby do 3. země, zvl. případy § 67,§68
E3 … Přeprava a služby vázané na dovoz a vývoz § 69
E4 … Přemístění obchodního majetku §64,odst.4
E5 … Přeprava osob §70
/Pozn.: v souvislosti s terminologickými změnami daňových dokladu ty−
pu E. upozorňujeme, že u typu dokladu EX a E3, pokud používáme za−
hraniční fakturaci, se do formuláře daňového přiznání načítají hodnoty
(datum, kurz, Kč) z „Přechodu přes celnici“. U ostatních typů daňových
dokladů E. se hodnoty berou z řádku Základ (kurz a Kč)./
U1 … dodání zboží do jin. člens. st. § 64 mimo odst. 2 a § 17 odst.
2
C1 … dodání nového dopr. prostředku osobě reg. k dani v čl. st. EU
§ 64 odst. 2
C2 … dodání nového dopr. prostředku osobě nereg. k dani v čl. st.
EU § 64 odst. 2
MT … Uskutečněná plnění s nárokem na odpočet MIMO TUZEMSKO
ZR … Zvláštní režimy (§ 89, § 90)
PO … Dodání zboží prostřední osobou (§ 17)
/pozn. PO … Pořízení zboží prostřední osobou (§17) − nabízí se zrcad−
lově v odpočtových evidencích/
Tyto typy daňových dokladů jsou naváděny do jednotlivých řádků
daňového přiznání ze všech uvedených evidencí podle přiloženého
vzoru nového formuláře pro DPH.
Nárok na odpočet (skupina) u přijatých zdanitelných plnění
Zůstaly zachovány tyto skupiny nároku na odpočet daně na vstupu:
0 … nevstupuje do daňového přiznání
1 … je nárok na odpočet (plný nárok)
2 … není nárok na odpočet
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3 … povinnost krátit nárok na odpočet (krácený nárok)
4 … skupina pro jiná plnění
Rozdíl oproti starému formuláři Přiznání k DPH je v tom, že v no−
vém přiznání se plnění, u kterých nemá plátce nárok na odpočet ne−
vykazují.
V řádcích 310 − 360 se uvádí základ daně a daň na vstupu z při−
jatých zdanitelných plnění s plným nárokem na odpočet daně − tzn.
skupina 1 a v posledním sloupci se uvádí daň na vstupu s povinností
krátit nárok na odpočet daně způsobem uvedených v § 76 − tzn. sku−
pina 3.
Jelikož nadále zůstává skupina /nárok/ 2 − není nárok na odpočet, jen
se neuvádí do daňového přiznání, bude součástí Soupisu daňových do−
kladů sestava, která bude obsahovat veškerá přijatá zdanitelná plnění,
kde byl zvolen nárok 2, aby mohlo dojít k případným korekcím ve smys−
lu správného uplatnění plného, nebo kráceného odpočtu daně na vstu−
pu.
Doklad U3 − Zasílání zboží z jiného členského státu s místem plně−
ní v tuzemsku (§18)
Zasílání zboží z jiného členského státu s místem plnění v tuzemsku
nemůže nikdy vyplňovat český plátce, týká se jen osoby registrova−
né k dani v jiném členském státě, jejíž dodávky do ČR českým ne−
plátcům DPH přesáhly 35.000 EUR. Tato osoba pak má povinnost re−
gistrace k DPH v ČR a na řádcích 240 a 245 bude muset přiznat
a odvést českou DPH.
V průběhu měsíce května byly ze strany Ministerstva financí /MF/
vyjasněny řádky 240, 245 nového formuláře daňového přiznání. V po−
kynech MF k vyplnění formuláře daňového přiznání k DPH je stano−
veno, že „tyto řádky plátce nevyplňuje“.
Jelikož byl v první části upgrade typ daňového dokladu U3 − Zasílá−
ní zboží z jiného členského státu v nabídce typů daňových dokladů v no−
vě vytvořené evidenci Odvodu a nároků DPH, doporučujeme změnu to−
hoto typu na správný typ daňového dokladu.
Souhrnné hlášení /SH/
Souhrnné hlášení se podává za každé kalendářní čtvrtletí do 25
dnů po skončení kalendářního čtvrtletí současně s daňovým přizná−
ním v případě, že plátce uskutečnil dodání zboží do jiného členské−
ho státu Evropské unie osobě registrované k dani v jiném členském
státě. Plátce s měsíčním zdaňovacím obdobím podává souhrnné hlá−
šení současně s daňovým přiznáním za poslední měsíc daného ka−
lendářního čtvrtletí, přičemž do souhrnného hlášení uvede celkový sou−
čet hodnot dodání zboží do jiného členského státu za toto kalendářní
čtvrtletí. V případě, že plátce neuskutečnil dodání zboží do jiného
členského státu EU osobě registrované k dani v jiném členském stá−
tě, souhrnné hlášení nepodává.
V tuzemské i zahraniční fakturaci /pohledávky/ je přidán přidáno
políčko pro příznak − Souhrnné hlášení. Rozbalí se kódy plnění:
0 − dodání zboží do jiného členského státu (§ 13, odst. 1 a 2) −
odpovídá typu daňového dokladu U1 − Dodání zboží do jiného člen−
ského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě, řá−
dek formuláře daňového přiznání 410,
1 − přemístění obchodního majetku plátcem do jiného čl. státu (§ 13
odst. 6) − odpovídá typu dokladu E4 − Přemístění obchodního ma−
jetku, řádek formuláře daňového přiznání 410,
2 − při dodání zboží uvnitř území EU formou třístranného obchodu
− vyplňuje pouze prostřední osoba − odpovídá typu dokladu PO − Do−
dání zboží prostřední osobou (§ 17), řádek formuláře daňového při−
znání 815.
Do tuzemských pohledávek byla přidána sestava
Vyhodnocení odběratelů podle kódu plnění a DIČ, v zahraničních
pohledávkách byla rozšířena sestava Přehled zahraničních aktiv
o kódy plnění, DIČ a zemi.
− slouží jako podklad pro Souhrnné hlášení. Tyto sestavy umožňují
součty za jednotlivé kódy plnění v rámci jednoho DIČ.
Z důvodu požadavku na vypracování Souhrnného hlášení byl do zá−
kladních číselníku přidán Číselník zemí, který obsahuje mj. název ze−
mě, mezinárodní název země, kód země. Tento číselník přímo spolu−
pracuje s číselníkem organizací, kde se kontroluje název a kód země.
Intrastat
Intrastat je statistický systém, který slouží k zjišťování údajů o po−
hybu zboží uvnitř EU s ohledem na DPH. Povinnost vykazování se tý−
ká všech firem, atd., které zboží do členských států EU odesílají
a zboží z členských států přijímají.
Intrastat se vykazuje příslušného celnímu úřadu, i když firma v daném
měsíci neprovede žádnou transakci do zemí EU − negativní hlášení.
Z vykazování údajů do INTRASTATU budou osvobozeny ty podni−
katelské subjekty, které nepřekročí tzv. osvobozující práh 1 mil. Kč za
rok jak u pořízení, tak u dodání zboží.
pokr. na str. 5
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StrÆnka 5

pokračování ze str. 4
Z vykazování údajů do INTRASTATU budou vyňaty ty podnikatel−
ské subjekty, které překročí při výměně zboží osvobozující práh, ale
nepřesáhnou asimilační práh, který činí 2 mil. Kč za rok.
Pro firmy, které překročí asimilační práh 2 mil. Kč pro přijetí zboží
z EU a 4 mil. Kč pro odeslání zboží do EU, ale nepřesáhnou speci−
fický práh ve výši 100 mil. Kč za rok platí zásada, že nebudou v IN−
TRASTATU vyplňovat všechny údaje (statistická hodnota, druh do−
pravy…).
Sestavy, které slouží jako podklad pro INTRASTAT byly upravovány
 ve skladové evidenci:
 Vyhodnocení prodeje podle položky sazebníku /kód zboží/
 Příjem do skladu podle položky sazebníku /kód zboží/
 ve fakturaci a zahraniční fakturaci byla přidána sestava Přehled
zboží podle položky sazebníku. Tato poskytuje přehled o zboží, ma−
teriálu apod. které bylo vyfakturováno. Vhodné pro firmy, které nemají
možnost tyto informace získat ze sestav ze skladu (z výdejek a pří−
jemek). V případě firem, které používají odpis ze skladu dle faktur
a dělají denní závěrku je toto vhodná sestava.
Rozšíření konfigurace /DUNA/
 údaje o firmě, záložka firma − přidáno Identifikovaná osoba k da−
ni § 96
 údaje o firmě, záložka spojení − údaj o okrese
 údaje o firmě, záložka daňové přiznání, údaj Daňový zástupce
a jeho DIČ
 údaje o adrese a sídle firmy se nebere dle konfigurace ze zá−
ložky DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ, ale nově ze záložky SPOJENÍ
Ve stejném smyslu byla rozšířena konfigurace v DOUBLE a SIMPLE.
Zálohový a vypořádací koeficient
Od 1. května 2004 je stanoven novým zákonem o DPH odlišný způ−
sob uplatňování koeficientu pro zkracování nároku na odpočet daně.
V řádku 550 nového formuláře daňového přiznání používáme tzn.
zálohový koeficient, kterým se pak v jednotlivých zdaňovacích obdo−
bích běžného kalendářního roku a to včetně posledního zdaňovacího
období tohoto roku násobí hodnotou z řádku 380 a takto se vypo−
čte poměrná část odpočtu daně podle § 76 v jednotlivých zdaňova−
cích obdobích.
Zálohový koeficient − ve zdaňovacích obdobích roku 2004 ode dne
nabytí účinnosti nového zákona o DPH, tj. od května 2004 do pro−
since 2004 se použije jako zálohový koeficient pro zkracování náro−
ku na odpočet daně podle § 76 odst. 6 koeficient, vypočtený při vy−
pořádání odpočtu daně za zdaňovací období kalendářního roku 2003.
Tento zálohový koeficient zadáváme v DUNĚ, DOUBLE, SIMPLE do
nové vytvořené položky v konfiguraci − Základní parametry a sazby.

Vzhledem k tomu, že nový zákon o DPH vstupuje v platnost v prů−
běhu roku 2004 a pro vypořádání nároku na odpočet daně budou
platit jako původní, tak nové předpisy, je stanoveno, že vypořádání
nároku na odpočet daně po skončení roku 2004 je třeba provést po−
dle části roku od 1.ledna 2004 do 30.dubna 2004 podle starého zá−
kona o DPH v měsíci dubnu 2004.
Od 1. května do 31. 12. 2004 se vypořádání DPH provede podle
§ 76 nového zákona o DPH. Vypořádání za období od data účinnosti
tohoto zákona do 31. 12. 2004 plátce uvede do daňového přiznání
za poslední zdaňovací období roku 2004.
Vypořádací koeficient − se uvádí v přiznání za poslední zdaňova−
cí období roku, případně za poslední zdaňovací období před zruše−
ním registrace. Vypořádání odpočtu daně se provádí podle § 76 odst.
7 až odst. 10.
Vypořádací koeficient se vypočítává z řádků 510 až 540 nového
formuláře přiznání k DPH a to za celé vypořádávané období.
V ekonomických systémech DUNA, DOUBLE, SIMPLE k dnešnímu dni
není umožněno vypořádání odpočtu daně za celé zdaňovací období. Do
budoucna chceme problematiku vypořádání odpočtu řešit − souvisí s uklá−
dáním dat.
UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE DOUBLE
Pro uživatele DOUBLE, kteří nemají BUS a vedou si zahraniční
fakturaci, teď i fakturaci z EU /od plátců/ v tuzemských přijatých fak−
turách − nevyplňovat políčka pro základní a sníženou sazbu DPH
a následný odvod daně v agendě tuzemských přijatých faktur, zde
ponechat jen hodnotu opsanou z přijaté faktury /pro platební příka−
zy…/ s typem daňového dokladu OS a nárokem 0, aby hodnoty z při−
jatých faktur z EU evidované v tuzemské fakturaci nešly duplicitně
do formuláře DPH z této evidence, ale až z Evidence odvodů a ná−
roků (ODNA)!!!!
Stejně tak, jako si v pokladně, kde si označím přijatou platbu pří−
znakem „záloha“ musím zvolit typ daňového dokladu OS − ostatní
doklady, aby nedošlo k duplicitě navedení do formuláře přiznání
k DPH. Typ a nárok daňového dokladu volím až v Evidenci daňo−
vých záloh.
Doporučený postup při přijetí faktury od plátce z EU
Podle náležitosti daňového dokladu − §35 Při pořízení zboží z jiné−
ho členského státu se doplní
 základ daně v české měně
 základní, nebo sníženou sazbu daně
 výši daně v Kč a haléřích, případně zaokr. na deset. nah.
Tyto údaje pak do Evidence odvodů a nároků. Stejný postup platí
i pro službu z EU i od zahraniční osoby.
−MoK−
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Zmìny v programech DUNA MZDY verze 2004.4 a MZD verze 9.9
Změny v programech souvisí:
· se zákonnými úpravami bankovních účtů (doplnění položek
IBAN a BIC)
· se změnami v evidenčních listech důchodového pojištění
· s rozšířením homebankingu
· s doplněním statistiky pro rozpočtové organizace (jen v Du−
na Mzdy)
V souvislosti se změnami bankovních účtů byly doplněny ob−
razovky pracovních poměrů, srážek, číselníků zdravotních pojiš−
ťoven a konfiguračních bankovních údajů o položky IBAN a BIC.
Z důvodu zařazení agendy statistiky pro rozpočtové organiza−
ce bylo nutno doplnit do evidence pracovních poměrů položky
zaměstnanec ve státní správě (0, 1, 2), kód zvýšeného platové−
ho tarifu (1, 2, 3, 4) a kód druhu pracovně právního vztahu (1,
2, 3, 7).

Důsledkem těchto změn byly i příslušné změny v odpovídají−
cích sestavách pracovních poměrů, srážek (stálých, měsíčních,
archivních), výstupních sestav srážkových při měsíčním zpraco−
vání i sestava zdravotních pojišťoven.
V příkazech k úhradě při volbě homebanking bylo rozšířeny do−
savadní formáty („ABBO“ a Homebanking 24) a doplněny 3 for−
máty pro Multicash.
Nově byla zavedená evidence Evidenčních listů. Ta se načítá
po ukončení roku z archivu a z konfigurace do databáze evi−
denčních listů údaje pro každého pracovníka s následnou mož−
nou editací. Odtud je pak možno vytisknout evidenční list buď do
formuláře nebo tisk i s formulářem.

Druhou novou agendou je STATISTIKA − Informační systém
o platech − (ISP). Jedná se o novou agendu zařazenou do zpra−
cování Vizuálních Mezd a sloužící jako informační systém o pla−
tech (ISP) pro rozpočtové organizace. Obsahuje tři evidence, a to
o předkladateli, o zaměstnavateli a o zaměstnanci, které se plní
buď při závěrce nebo při ukončení pololetí. Tyto tři tabulky jsou
plněny jednak ze mzdových listů (měsíčních či archivních a také
z konfigurace). Následuje volba Vytvoření XML souborů k pře−
dání, která vytváří jeden soubor XML se strukturou požadovanou
MF ČR.
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Značnou změnu doznala také konfigurace, a to:
· Údaje o firmě, kde kvůli Statistice (ISP − informační systém
o platech) byly doplněny dvě nové záložky Statistika (ISP1) a Sta−
tistika (ISP2), obsahující údaje potřebné k doplnění resp. ke smě−
rování údajů a položek při naplňování statistických souborů.
pokr. na str. 7
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· Odvody dávek a pojistného − ke všem účtům bylo doplněno mezinárodní číslo banky IBAN.
· Bankovní platby − nově založená konfigurační obrazovka s nastavením, mající význam pro Homebanking.

−zf−

Nabídka kolení k novému zákonu o DPH
1. Hlavní zmìny v principech uplatòování DPH
- Specifické zpùsoby zdaòování - samovymìøení danì (Evidence ODNA), návaznost na formuláø daòového pøiznání.
Popis jednotlivých daòových typù a nárokù v jednotlivých øádcích daòového pøiznání (oddíl II. a III.)
- nové vykazování
- Souhrnné hláení o dodávkách do zemí EU (Vyhodnocení odbìratelù podle kódu plnìní a DIÈ, Pøehled zahranièních aktiv o kódy plnìní, DIÈ a zemi)
- INTRASTAT
- povinnost registrace v ÈR + povinnost registrace v jin. èl. státì
2. Návaznost jednotlivých evidencí (zejména ODNA a EDZ) na formuláø daòového pøiznání. Typy a nároky daòových
dokladù, nové typy daòových dokladù, zmìna terminologie. Specifika pøi dovozu
3. Uskuteènìná plnìní s nárokem na odpoèet danì, uskuteènìná plnìní osvobozená od danì s nárokem na odpoèet,
uskuteènìná plnìní osvobozená bez nároku na odpoèet - nové typy daòových dokladù - jejich navádìní do formuláøe (oddíl IV. a V.), tøístranné obchody
4. Popis jednotlivých èástí formuláøe k DPH (zmìny v konfiguraci) - osoba povinná k dani, identifikovaná k dani
5. Specifika dobropisu v Evidenci daòových záloh (pøijatých plateb)
6. Nový formuláø daòového pøiznání (zruení typu U3 Zasílání, nevykazování plnìní, u kterých není nárok na odpoèet,
tzn. nárok 2, zálohový koeficient pro krácení danì na vstupu, vrácení danì )
7. Doporuèené postupy pro uivatele DOUBLE, kteøí nemají BUS, pro zabránìní duplicity navádìní do formuláøe k DPH
Místo konání

Kdy

Kde

Uzávìrka pøihláek

Informace

Úèet poøadatele

Pøerov

17. 6. 2004
9:00 - 13:00 hod

Restaurace a penzion Na Jiní, Jiní ètvrt III/12

14. 6. 2004

581 201 915

19-4216360257/0100

Praha

17. 6. 2004
9:00 - 13:00 hod

Poèernická 168, Praha 10, (M elivkého, bud 208, 239
smìr Maleice 1. zastávka - Pod Tøebìínem,
v budovì Èeské námoøní platby)

14. 6. 2004

602 259 511
602 259 512

1398878001/2400

Hradec Králové Dle domluvy

603 169 258

Pøihláky formou uhrazení úèastnického poplatku 500,- Kè (vèetnì 19% DPH) za 1 osobu zalete pøedem na úèet poøadatele. Daòový
doklad bude pøedán bìhem kolení. Jako variabilní symbol platby uveïte prosím Vae IÈ.

Nabídka kolení DUNA/MZDY
1. Statistika - Informaèní systém o platech
Místo konání

Kdy

Kde

Uzávìrka pøihláek

Informace

Pøerov

29. 6. 2004
9.00 - 12.00

Pøerov, Èechova 29, uèebna, 1. patro

25. 6. 2004

581 201 915
581 207 147

Pøihláky podávejte telefonicky nebo zasílejte e-mailem na skoleni@tco.cz. Vdy uveïte jméno firmy a poèet zúèastnìných osob. Cena kolení 400,- Kè vè. DPH pro 1 osobu. Platba na místì pøed zahájením kolení.

Autorizovaná kolící a prodejní støediska
BRNO
ProCad, spol. s r.o.
Hudcova 78
541 513 345
procad@procad.cz

HRADEC KRÁLOVÉ
Ing. Miroslav indeláø
Husova 1615
603 169 258
sindelarhk@atlas.cz

KARLOVY VARY
LINEA Software
Prokopa Holého 13
353 220 461
lineasw@mbox.vol.cz

OSTRAVA
Mgr. Jiøí Matìj
Varenská 51
602 857 093
jmatej@uctujemespolu.cz

PRAHA
TCO Praha s.r.o.
Poèernická 168
602 259 511
sfeglarova@tco.cz

PØETICE
RGO systém, spol.s r.o.
Komenského 401
377 982 838
rgo@rgo.cz

ZLÍN
Ing. Petra Hanáèková - HAPE
Prtné, Nábøeí 599
724 080 106
phanackova@tco.cz

PØEROV  TILL CONSULT a.s., Èechova 29, tel.: 581 201 915 - 17, e-mail: odbyt@tco.cz, net: www.tco.cz
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Obchodní a cenové informace

Podnikatelé a firmy, kteøí si první úplnou verzi kteréhokoliv z uvedených software (ne upgrade, ne
druhá a dalí licence se slevou) zakoupili po 1. 3. 2004, mají nárok na bezplatný upgrade. K objednávce bezplatného upgrade je nutné pøiloit kopii daòového dokladu o poøízení software.
Vichni podnikatelé a firmy, kteøí mají verzi DOUBLE 9.9., SIMPLE 9.9. a DUNA 2004.7.26, obdrí avízovaný upgrade automaticky a bezplatnì. To se týká i vech licencí software pro které je uzavøena
roèní smluvní podpora.
Firmy a podnikatelé, kteøí mají uzavøenou smlouvu na roèní podporu software DUNA a DUNA/MZDY,
budou mít upgrade umístìný volnì ke staení na www.tco.cz. Aktualizaèní øetìzce pro nastavení HW
klíèù pro DUNA/MZDY zaleme smluvním uivatelùm e-mailem v první polovinì èervna. V pøípadì, e
nemají monost si upgrade stáhnout z webu, musí si na naem odbytovém oddìlení upgrade na CD
objednat.
Pro ostatní uivatele jsou moné následující zpùsoby objednání software:
1. Objednávku zadáte u kteréhokoliv naeho autorizovaného kolícího a prodejního støediska v Brnì, v Karlových Varech, v Hradci Králové, v Ostravì, v Praze, v Pøeticích, v Pøerovì nebo ve Zlínì. V objednávce uvádìjte vdy název, verzi a sériové èíslo Vaeho software (tyto údaje jsou na 1. obrazovce po sputìní programu, napø. DUNA, verze 2004.4.16, s.è. 23400) a vechny údaje potøebné pro správné vystavení daòového
dokladu. Zároveò uvádìjte, zda poadujete zaslat software na dobírku nebo zda preferujete dodání a instalaci software u Vás na firmì a hotovostní platbu.
2. objednávku (s totonými údaji jako v bodì 1.) zadáte u nìkterého z naich dalích prodejcù a dealerù (jejich seznam naleznete na www.tco.cz).
3. formou pøedplacení odpovídající èástky na ná úèet 16-4216360257/0100 u Komerèní banky a.s., poboèky
v Pøerovì (cena se nenavyuje o potovní a manipulaèní poplatky). Tabulka s cenami upgrade nebo roèní
podpory s návodem na urèení správného variabilního symbolu je uvedena níe. Na webových stránkách
www.tco.cz si rovnì mùete vygenerovat a vytisknout zálohovou fakturu, jak pro nákup upgrade nebo
pro nákup roèní podpory. Tu potom mùete pouít pro Vai úèetní evidenci a jako podklad pro zadání platebního pøíkazu.
4. vyplnìním formuláøe objednávky na stránkách www.tco.cz nebo zasláním objednávky potou na adresu
TILL CONSULT a.s., P.O. Box 33, Èechova 29, 750 11 Pøerov 2 nebo faxem na èíslo 581 201 918 nebo e-mailem
na odbyt@tco.cz nebo telefonicky na INFO lince 800 188 888.
KUMULATIVNÍ CENY

UPGRADE
cena bez DPH

včetně 19%

ROČNÍ PODPORA
VS platby

cena bez DPH

včetně 19%

VS platby

Upgrade DUNA 2004.8 z verze
DUNA 2004.4, 2004.7 ..............................................3 300 Kč ..........3 927 Kč ..........191xxxxx
DUNA 2003.8 ..........................................................4 700 Kč ..........5 593 Kč ..........198xxxxx
DUNA 2003.4 ..........................................................7 200 Kč ..........8 568 Kč ..........199xxxxx

3 900 Kč ..........4 641 Kč ..............4xxxxx
3 900 Kč ..........4 641 Kč ..............4xxxxx
nelze

Upgrade DOUBLE 9.10 z verze
DOUBLE 9.8, 9.9 ....................................................3 100 Kč ..........3 689 Kč ..........111xxxxx
DOUBLE 9.7 ............................................................3 600 Kč ..........4 284 Kč ..........118xxxxx
DOUBLE 9.6 ............................................................6 000 Kč ..........7 140 Kč ..........119xxxxx

3 200 Kč ..........3 808 Kč ..............4xxxxx
3 200 Kč ..........3 808 Kč ..............4xxxxx
nelze

Upgrade SIMPLE 9.10 z verze
SIMPLE 9.8, 9.9 ......................................................1 200 Kč ..........1 428 Kč ..........121xxxxx
SIMPLE 9.7 ..............................................................1 600 Kč ..........1 904 Kč ..........128xxxxx
SIMPLE 9.6 ..............................................................2 500 Kč ..........2 975 Kč ..........129xxxxx

1 300 Kč ..........1 547 Kč ..............4xxxxx
1 300 Kč ..........1 547 Kč ..............4xxxxx
nelze

Upgrade SIMPLE/MINI 9.10 z verze
SIMPLE/MINI 9.8, 9.9 ..............................................1 200 Kč ..........1 428 Kč ..........131xxxxx
SIMPLE/MINI 9.7 ....................................................1 600 Kč ..........1 904 Kč ..........138xxxxx

1 300 Kč ..........1 547 Kč ..............4xxxxx
1 300 Kč ..........1 547 Kč ..............4xxxxx

Upgrade CaC 9.9 z verze
CaC 9.7 ......................................................................800 Kč..............952 Kč ..........171xxxxx
CaC 9.6 ....................................................................2 000 Kč ..........2 380 Kč ..........178xxxxx
CaC 9.4 ....................................................................2 800 Kč ..........3 332 Kč ..........179xxxxx

1 400 Kč ..........1 666 Kč ..............4xxxxx
1 400 Kč ..........1 666 Kč ..............4xxxxx
nelze

Upgrade CaC/KASA 9.9 z verze
CaC/KASA 9.7 ............................................................700 Kč..............833 Kč ..........141xxxxx
CaC/KASA 9.6 ........................................................1 500 Kč ..........1 785 Kč ..........148xxxxx

1 400 Kč ..........1 666 Kč ..............4xxxxx
1 400 Kč ..........1 666 Kč ..............4xxxxx

Upgrade MZD 9.9 z verze
MZD 9.8 ..................................................................1 200 Kč ..........1 428 Kč ..........161xxxxx
MZD 9.7 ..................................................................3 400 Kč ..........4 046 Kč ..........168xxxxx
MZD 9.6 ..................................................................4 000 Kč ..........4 760 Kč ..........169xxxxx

2 800 Kč ..........3 332 Kč ..............4xxxxx
2 800 Kč ..........3 332 Kč ..............4xxxxx
nelze

Upgrade DUNA/MZDY 2004.4. z verze
DUNA/MZDY 2004.1................................................2 200 Kč ..........2 618 Kč ..........151xxxxx
DUNA/MZDY 2003.4................................................4 600 Kč ..........5 474 Kč ..........158xxxxx
DUNA/MZDY 2003.1................................................5 500 Kč ..........6 545 Kč ..........159xxxxx

3 300 Kč ..........3 927 Kč ..............4xxxxx
3 300 Kč ..........3 927 Kč ..............4xxxxx
nelze

kde koncové xxxxx v osmimístném (pro roční podporu v šestimístném) variabilním symbolu Vaší platby je pětimístné sériové číslo Vašeho programu.
Roční podpora lze koupit pouze k verzím, uvedeným v příslušném řádku tabulky a automaticky zahrnuje i nejnovější upgrade, tzn., že platíte pouze
jednu z uvedených částek.

DOVOLENÁ

V období od 7. 7. do 23. 7. 2004 má spoleènost TILL CONSULT a.s. celofiremní dovolenou. Se svými poadavky se prosím obracejte na smluvní støediska.
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