· GDPR - FENOMÉN DOBY
· SYNCHRONIZACE DAT
· E-REVOLUCE VE
ZDRAVOTNICTVÍ

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ,
po roce opět držíte ve svých rukou občasník MUP (Magazín Uživatelů a Přátel), který vydává společnost TILL
CONSULT pro své zákazníky, uživatele systémů DUNA.
A stejně jako v předcházejících vydáních i v tomto, již
ve 39. čísle MUPu, vám nastíníme, s jakými novinkami
se potkáte v nových verzích software.
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Rok 2017 nebyl poznamenán žádným překotným
legislativním vývojem, který by bylo nutné promítnout i do některého z našich produktů. Nicméně již
téměř 12 měsíců u nás funguje elektronická evidence
tržeb, ve zkratce EET. První tržby se začaly evidovat 1.
12. 2016. I když se EET na první pohled rozjela zcela
hladce, co se týká softwarového řešení, to zase tak
úplně jednoduché nebylo. MF ČR a ČDS dodávaly
postupně během roku 2017 řadu upřesňujících výkladů a doporučení, které jsme museli respektovat
a promítnout do modulu EET, jenž jednotně zajišťuje
elektronickou evidenci tržeb všem systémům DUNA.
Pracnost těchto úprav byla nečekaně vysoká a „ukradla“ nám spoustu řešitelských kapacit. Nicméně věřím,
že už máme stabilní řešení, které ocení i ti z Vás, kteří
se budou muset připojit k EET ve 3., resp. ve 4. etapě
jejího zavádění.
I přes tyto těžkosti jsme se dokázali vrátit i k jednomu
našemu staršímu, z časových důvodů pozastavenému,
projektu nazvanému„Synchronizace“. Jeho podstatou
je automatická aktualizace účetních dat ve dvou bezprostředně po sobě navazujících účetních obdobích.
Největším přínosem bude pravděpodobně synchronizace pohledávek, závazků a majetku.
Většina dalších novinek v účetních, ekonomických
a obchodních systémech DUNA je zaměřena na
zjednodušení a ulehčení Vaší práce a na zabudování
nových vlastností, které jste požadovali.

OBCHOD
Připravili jsme pro Vás velikou „kosmetickou“ změnu,
která se dotkne všech obchodních formulářů, tj.
tištěných dokumentů, které jsou určené pro doručení Vašim odběratelům a dodavatelům. Jedná se
zejména o tyto obchodní dokumenty: faktury, dodací
listy, objednávky. Viditelnou změnou pro Vás bude
modernější vzhled dokumentů, zrušení rámečků se
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ÚVOD
zakulacenými rohy apod. V pozadí úprav je však i snaha umístit
do dokumentů větší množství informací a rozšířit některá pole,
kde jsme údaje pro tisk dříve museli ořezávat. Každý, komu nový
vzhled dokumentů nebude vyhovovat, má možnost přepnout
se na původní tiskové šablony. Jedná se ale o globální nastavení,
tedy jinými slovy platné pro všechny firmy, které zpracováváte.

a také ty s minimálním hotovostním prodejem. A přece nechceme lékaře házet do jednoho pytle s prodejci vánočních kaprů.
My sami musíme postupovat při vývoji programů v souladu
s platnou legislativou. To znamená, že systémy DUNA PRIVAT
a DUNA DENTA jsou již dnes připravené na zpracování e-receptů.
Modul EET máme už více než rok nasazený u jiných produktů
DUNA a jeho napojení na lékařské programy je již nachystané.

MZDY
GDPR

Mzdové systémy pravděpodobně nejvíce podléhají větším
i menším změnám, které se postupně hrnou jak na tvůrce
mzdových programů, tak především na uživatele – mzdové
účetní. V krátkosti mohu zmínit např. navyšování minimální
mzdy, navýšení slevy na děti, změny v nemocenské, otcovské
dovolené a tak bych mohl ve výčtu novinek a úprav pokračovat.
V důsledku rostoucího množství nařízení a pravidel, které je
nutno respektovat při výpočtu mezd a souvisejících výstupů,
je už i systém DUNA MZDY rozsáhlým produktem určeným
zejména pro kvalifikované mzdové účetní.

Od 25. 5. 2018 vstupuje v platnost nové evropské nařízení, které
reguluje způsoby nakládání s osobními údaji. Jeho účelem je
především ochrana spotřebitele a je „namířeno“ zejména proti
firmám, které s těmito údaji ve velkém nakládají, případně
i obchodují.
V každé jednotlivé firmě, která má třeba jenom 1 zaměstnance,
by se měli s tímto nařízením nějakým způsobem vypořádat.
Striktně se ale dotkne firem s 250 a více zaměstnanci.
Je samozřejmé, že většina podnikatelů a firem má většinou
osobní údaje uložené v datech zpracovávaných některým
ekonomickým programem. Z toho vyplývá, že určitým způsobem budou muset být upravené i programy, které tato data
obhospodařují. Programy DUNA jsme již začali v tomto duchu
připravovat. Je nutné ale zdůraznit, že úpravy software nebudou
představovat těžiště zavedení GDPR. To bude spočívat v předpisech, v nařízeních a ve směrnicích, které si každá firma stanoví
jako mantinely při zacházení svých zaměstnanců s osobními
údaji jak zákazníků, tak vlastních zaměstnanců.

MEDIK
V současné době i laická veřejnost sleduje otevřený odpor
některých představitelů lékařských komor proti zavádění
elektronické výměny údajů mezi lékaři a vybranými státními
institucemi. Mluví se zejména o e-receptech a o EET.
Na jedné straně je tato reakce části lékařské obce pochopitelná.
Vzpomeňme např. na neslavný konec projektu IZIP s elektronickými zdravotními knížkami (v současnosti do projektu IZIP
vstoupili noví investoři, ale zda se jim podaří vzkříšení, je velkým
otazníkem). Nedokáži ani posoudit tvrzení o nepřipravenosti
a účelnosti zmíněných projektů.

Ze všeho výše uvedeného vyplývá, že náš vývojový tým se nemusí bát o přísun další práce při vývoji systému DUNA. Věřím, že
jejich úsilí povede ke spokojenosti převážné většiny zákazníků
pří využívání našich programů.

Na druhé straně si troufám tvrdit, že naprostá většina ordinací je
již dnes vybavena počítačem nebo notebookem, které využívají
k účelům souvisejícím se zdravotní péčí.

Závěrem bych Vám chtěl popřát příjemné prožití vánočních
svátků a hodně osobního štěstí a pracovní pohody v nadcházejícím roce 2018.

Od 1. 1. 2018 budou moci lékaři vystavovat recepty pouze
elektronicky, ve zkratce e-recepty. Je nutné říci, že pro ty lékaře,
kteří již dnes recepty tisknou na tiskárně, představuje vystavení
e-receptu v praxi nulové navýšení pracnosti.

Miroslav Till

Lékaři se však musí předem připravit: vyžádat si osobní certifikát,
certifikát nebo certifikáty od SÚKL a mít software, který e-recepty
„umí“. Instalace certifikátů do správného úložiště a nastavení
software jsou jistě úkony, které nemusí každý lékař zvládnout.
Je to však pořád jednorázová příprava, kterou si mohou objednat u svého dodavatele IT. A při výpadku techniky, který nelze
vyloučit, se budou psát recepty dočasně rukou. Takže proč ne?
Lékaři se také mají připojit ke třetí vlně zavádění EET, tj. od 1.
3. 2018. Jistě, znamená to další technické složitosti, další certifikáty. Ovšem zavedení EET zvládli už i ve firmách, ve kterých
mají k dispozici pouze velmi nízce kvalifikované zaměstnance
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EET
V PRAXI
EET má za sebou první dvě fáze. A běží, což nás těší, protože
naším cílem bylo, aby „éčko“ jelo a co nejméně „obtěžovalo".
Přece jen však od jeho ostrého startu došlo na základě zkušeností
z praxe a dalšího upřesnění výkladu zákona k jistým změnám,
se kterými bychom vás rádi seznámili.

Součtový dialog v evidenci tržeb
Vyzkoušejte novou součtovou tabulku v evidenci EET, která
dokáže třídit tržby po dnech, týdnech nebo měsících.

Opravy již zaevidovaných dokladů
Blíží se třetí a čtvrtá vlna EET, týká se Vás?

Na základě upřesnění metodiky MF umožňujeme opravovat
doklady, které již byly zaevidovány (mají přidělený FIK) na portálu Finanční správy. Konkrétně se jedná o vystavené faktury
a příjmové pokladní doklady.

S platností od 1.3. 2018 se zapojí podnikatelé, provozující ostatní
činnosti, nezahrnuté v 1,2 nebo 4 fázi.
Například: stravování a pohostinství, jde-li o dodání zboží (tzn.
i varianta „s sebou“ - např.: párek v rohlíku, popcorn v sáčku...),
svobodná povolání (lékaři, právníci...), podnikatelé ve výrobě
(pekaři, řezníci…), taxislužba, silniční nákladní doprava.

Pro uživatele je mnohem komfortnější doklad opravit než celý
stornovat a následně vystavit nový, jak bylo původně zadáno.
Jak to funguje? Vy jen opravíte doklad a my na pozadí tento
doklad v evidenci EET stornujeme a vytvoříme nový zápis s novou
částkou. Přehledně je to vidět v naší evidenci EET.

S platností od 1. 6. 2018 podnikatelé provozující řemesla
a výrobní činnosti.

Prodej a čerpání kreditů neboli dárková
poukázka

Například: Výroba oděvů nebo nábytku, opravy a instalace strojů,
řemeslníci (opraváři, malíři, elektrikáři, pokrývači, hodinový manžel …), poskytování osobních služeb (kadeřnictví, masáže …).

Případy prodeje nebo uplatnění kuponů či voucherů se v rámci
EET projeví jako nabití nebo čerpání kreditu. Realizujeme je
vytvořením skladových položek, které jsou zahrnuté do skupiny
zboží se zatrženým parametrem „Dárkový poukaz“.

Systémy DUNA jsou na EET připravené. Stačí pořídit si volitelný
rozšiřující Modul EET.
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GDPR
GDPR neboli General Data Protection Regulation je nové
legislativní nařízení z pera Evropské unie, které má vstoupit
v platnost 25. května 2018. GDPR přináší nová pravidla pro
všechny organizace v komerčním i státním sektoru, včetně
neziskových organizací. Týká se všech firem a jednotlivců, kteří
nabízejí produkty a služby v Evropské unii nebo shromažďují
a analyzují data obyvatel EU.

osobních údajů), či Záznamy o činnostech zpracování. Dále
také rozšiřuje skupinu osobních údajů např. o e-mail, IP adresu,
fotku. Zavádí zvláštní kategorii osobních údajů jako rasový či
etický původ, politické názory, sexuální orientaci atd. a jasně
definuje kategorii Citlivých údajů, které podléhají mnohem
přísnějšímu režimu zpracování. Mezi další důležité pojmy patří
Správce (subjekt, který odpovídá za zpracování osobních údajů) a Zpracovatel (subjekt, který jménem správce zpracovává
osobní údaje).

Záměrem tohoto nařízení je dát občanům v EU větší kontrolu
nad tím, co se s jejich osobními daty děje.

Při narušení bezpečnosti musí zpracovatel dat ohlásit únik, či
ohrožení zabezpečení Úřadu pro ochranu osobních údajů nejpozději do 72 hodin od okamžiku, kdy se o incidentu dozvěděl.
Také musí informovat osoby a subjekty, kterých se únik týkal.

GDPR zavádí také vysoké pokuty (které však mají být motivační,
ne likvidační), za porušování nových přísnějších pravidel.
Zavádí ve zpracování dat nové pojmy jako je DPO (Pověřenec
pro ochranu osobních údajů), DPIA (Posouzení vlivu na ochranu

GDPR dává lidem nová práva
 B
udou muset být o svých právech informováni, budou
muset mít k datům přístup (kdo, co kde, jak dlouho, proč
data uchovává)

 B
udou moci požadovat přenos osobních údajů od jednoho
správce k druhému. Žadatel by své osobní údaje měl v takovém případě získat ve strukturovaném, strojově čitelném
formátu.

 B
udou moci po správcích údajů vyžadovat právo vznést
námitku proti zpracování

 B
udou moci požadovat opravu - změnu (objektivní, subjektivní)

 S
právce po takové námitce nebude moci údaje dále zpracovávat (nebude-li k tomu mít závažné, prokazatelné důvody)

Zajištění a dokládání
souladu zpracování
Aby správce mohl doložit soulad
s GDPR musí:
 P
rovést procesní změny a zavést opatření
standardní ochrany osobních údajů
 
Minimalizovat zpracování osobních údajů
 
Zavést pseudonymizaci osobních údajů
 
Osobní údaje zpracovávat transparentně
 
Umožnit přístupu občanů k jejich údajům
 
Vést záznamy o činnostech zpracování, za
které zodpovídá
Každý správce a zpracovatel bude povinen
spolupracovat s dozorovým úřadem a na jeho
žádost mu tyto záznamy zpřístupnit.

 B
udou moci požadovat výmaz – osobní údaje musejí být
vymazány, pokud neexistuje právní důvod pro jejich další
zpracování.

PRÁVNÍ
ODDĚLENÍ
HELP DESK

revize smluv
a souhlasů

komunikace se
zákazníkem

MARKETING
proces oslovování
zákazníků,
kominikace se
zákazníkem

PROVOZ
kamerový systém,
HR a evidence
zaměstnanců
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OBCHOD
obchodní proces
tvorba leadů

IT ODDĚLENÍ

GDPR

šifrování,
bezpečnost,
zálohování

STATUTÁRNÍ
ORGÁN
zodpovědnost
za soulad s GDPR
ponese vždy nejvyšší
management

GDPR a produkty rodiny DUNA

Nicméně mějte dobře na paměti, že Váš software je jen menšinovou částí pomyslného koláče GDPR. Jde především o komplexní
IT řešení (doporučené je např. šifrování disku, USB flash disků),
zavedení procesních změn a nastavení vnitřní politiky a směrnic.

Otázkou GDPR se samozřejmě pečlivě zabýváme a děláme vše
proto, aby naše produkty splňovaly všechny aspekty tohoto
nařízení a DUNA byla GDPR ready.
Všem našim uživatelům doporučujeme zřízení uživatelských
účtů s jasně definovanými právy. DUNA již nyní umí šifrovat
bezpečnostní kopie, či soubory tvořené přes akci Komprimace
a archivace. Na dalších úpravách nadále pracujeme.

SYNCHRONIZACE

ZAHÁJENÍ NOVÉHO ROKU
Každý rok se pro Vás snažíme připravit kromě legislativních
nutností i novinky, které by Vám měly práci s programem DUNA
zpříjemnit a co možná nejvíce zjednodušit. Letos se práce metodiků a programátorů kromě jiného soustředila i na úpravu
funkce Zahájení nového roku. Dali jsme hlavy dohromady
a výsledkem je Synchronizace navazujících účetních období.

rozpis pohledávek a závazků, konečné stavy na účtech, zůstatkové ceny majetku atd., které potřebujeme dostat zpětně na
start účetního roku nového.

Projekt synchronizace není nová myšlenka. Avizovali jsme tuto
funkci již před dvěma lety, ale nakonec jsme se rozhodli vložit
do něj mnohem více práce, aby byl výsledek co nejoptimálnější
a Vaše práce tak příjemnější.

V okamžiku definitivního uzavření účetního období X lze v následujícím roce X+1 spustit synchronizaci, která z předchozího roku
(dle zadané cesty k datovému úložišti roku X) připraví pracovní
soubor s definitivními údaji k přenosu a ten porovná s archivy
dokladů, které vznikly v okamžiku založení účetního období X+1,
ale nebyly kompletní. Ve formuláři k tomu určeném se zobrazí
rozdílové údaje, tj. doklady se změnou, nové doklady nebo
doklady, které do archivu nepatří. Potom již jen jednoduchým
zakliknutím nebo odkliknutím lze označit doklady, jež chcete
v archivu aktualizovat a aktualizaci spustíte.

Jak bude fungovat?

K čemu bude sloužit?
Umožní sladění dvou účetních období následujících za sebou.
Protože je běžnou praxí, že zatímco nové účetní období je již
v plném běhu, tak ještě stále pokračují práce na dokončení
účetnictví roku předchozího … zapisují se zpožděně doručené
doklady, počítají se kurzové rozdíly, odpisy majetku, daně z příjmu apod. a všechny tyto zápisy mají vliv na hodnoty a detailní
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Synchronizaci lze spouštět opakovaně. Ve formuláři zůstane přehled dokladů určených pro synchronizaci s informací o tom, zda
byl již doklad v evidenci aktualizován či nikoliv.

Které evidence lze synchronizovat?

K čemu synchronizace neslouží?

 P
ohledávky a závazky – půjde o výmaz uhrazených, přidání
nových a aktualizaci již existujících dokladů. Při aktualizaci
se z předchozího roku převezmou také platby a přidají se
do aktuálního roku. Pro přidání a výmaz je rozhodující existující/neexistující číslo dokladu v porovnávaných letech, pro
aktualizaci jsou důležité navíc IČO, měna a částka.
 D
louhodobý majetek – lze přidávat nový majetek, aktualizovat odpisy a technické zhodnocení a datum vyřazení.
Majetek se nebude mazat.
 E
vidence záloh – lze přidávat nové zálohy, mazat vyčerpané
a aktualizovat čerpání již existujících záloh.
 D
okladová řada a účtová osnova – lze přidávat chybějící
druhy dokladu a účty, které v aktuálním roce chybí ve srovnání s předchozím rokem.

Co se týče pohledávek a závazků, tak u již existujících dokladů
nedojde k aktualizaci jiné vlastnosti dokladu než je peněžní
hodnota. Nebude proto možné měnit např. druh dokladu
nebo zakázku. Pokud dojde např. ke změně firmy na faktuře,
tak původní doklad bude vymazán a stejný doklad s jinou
firmou přidán.
Více podrobností naleznete v Uživatelské příručce po nainstalování připravované verze.

CO NOVÉHO
V „KEŠCE“
I náš nejmladší program pro rychlý prodej
DUNA CASH dostal do roku 2018 novou
výbavu:
 R
ozšíření počtu položek v jedné skupině
nebo podskupině až na 99.
 L
istování v ceníku s mnoha položkami
při prodeji.
 M
ožnost setřídit ceník dle abecedy.
 P
rodávat „bez ceníku“ volně zapsané
položky.

5

LÉKAŘSKÉ PROGRAMY
SE VŠEMI é-ČKY
Přelom letošního a příštího roku bude pro lékaře hodně náročný. Od ledna mají povinnost vystavovat elektronické recepty, v březnu se musí zapojit do EET. V praxi to
znamená, že už všichni budou pracovat na počítači a používat internet. Naši uživatelé
mají tu výhodu, že jsme pro ně všechno připravili, kromě nových programů obdrželi
také podrobné návody, jak postupovat při registraci a získávání certifikátů.
Programy se všemi é-čky

 e
Recept - odesílání vystavených receptů do centrálního
úložiště SUKL;
 
eET - zaevidování příjmů do pokladny na serveru Finanční
správy.

Systémy DUNA PRIVAT a DUNA DENTA mají všechna é-čka.
Co to znamená?
 e
Dekurz - lékaři mohou elektronicky podepisovat denní
záznamy pacientů, zaručený elektronický podpis podle
Zákona o zdravotních službách plně nahrazuje papírovou
kartotéku;
 
FDAVKA, KDAVKA - programy vytváří soubory faktur, dávek
výkonů a léků, které lékaři posílají na portály zdravotních
pojišťoven;
 
eNeschopenky - vystavená HPN, ukončená HPN a HOL se
posílají na ČSSZ;

Nevýhodou je, že zadání a technické řešení jednotlivých oblastí
není jednotné. Na každém se podílela jiná instituce (VZP, ČSSZ,
SUKL, MF). Výsledkem je nepříznivá situace jak pro vývojáře
(musí s každým systémem studovat nové technické platformy),
tak pro lékaře (musí provádět další a další registrace a získávat
nové certifikáty). Abychom jim alespoň trochu usnadnili orientaci, připravili jsme přehlednou tabulku, v niž jsou uvedeny
požadavky jednotlivých systémů.

NÁZEV

ZADAVATEL

POVINNOST
OD

ZPŮSOB
ODESLÁNÍ

IDENTIFIKÁTORY

CERTIFIKÁTY

eDekurz

TILL CONSULT a.s.

1.4.2012*

neodesílá se

-

Osobní certifikát
(ZEP)

Kdavka,
Fdavka

VZP

1.1.1992

Portály ZP

IČZ

-

eNeschopenka

ČSSZ

1.1.2016*

Datová schránka

IČZ
IČPE

Datová schránka

eRecept

SUKL

1.1.2018

Web služba
SUKL

ID lékaře
heslo
pracoviště

Certifikát SUKL
Osobní certifikát
(ZEP)

eET

MF

1.3.2018

Web služba MF

Autentizační údaje
(Klíč, Heslo)**

Certifkát FÚ

* není povinné
** autentizační údaje lze získat přes datovou schránku nebo osobní návštěvou FÚ

6

Princip elektronického receptu

Lékař vyplní recept a odešle jej do CÚeR (na obrázku je to šipka
„založ recept“). Zpátky se mu vrátí identifikátor (ID), pod kterým
byl uložen. Tento identifikátor předá pacientovi. Pacient s ním
přijde do lékárny a lékárník na základě tohoto ID načte recept
z centrálního úložiště (šipka „načti recept“). Celý recept se mu
zobrazí na obrazovce počítače, lékárník do něj zapíše skutečně
provedený výdej a informaci odešle zpátky do CÚeR (šipka
„vydej recept“).

Nejaktuálnějším tématem v současné době je elektronický
recept, proto mu budeme věnovat nejvíc prostoru. Nejprve
si musíme vysvětlit princip jeho fungování. Podívejte se na
přiložený obrázek. Jádrem celého systému je centrální úložiště
elektronických receptů (zkráceně CÚeR), které spravuje Státní
ústav pro kontrolu léčiv (SUKL). Tady se budou ukládat všechny
recepty, vystavené v této republice.

CÚeR
žR
lo

E

za

P
CE

jR

na

čt

ID

ID

LÉKAŘ

vy
de

T

iR

EC

EP

EC

EP

T

T

ID

PACIENT

Jak vypadá eRecept?
Elektronický recept může mít v zásadě dvě podoby. Buďto je
to starý známý vytištěný recept, na kterém je doplněn identifikátor, nebo pouze průvodka. Průvodka bude zřejmě nejčastěji
používaným formátem, který si bude pacient od lékaře odnášet.
Identifikátor je jak na receptu, tak na průvodce, uveden ve
dvou tvarech - jako čárový kód a QR kód. Teoreticky by stačil
pouze jeden z nich, v lékárnách ale mají čtečky různé kvality,
takže raději uvádíme oba dva. Kdyby se lékárníkovi ani jeden
nepodařilo svou čtečkou načíst, ještě stále zbývá možnost mu
identifikátor nadiktovat (jedná se o 12 znaků).

Přínos elektronického receptu
V čem spočívá hlavní přínos elektronického receptu a kdo z něj
bude mít nevětší výhody? Pro SUKL je největším přínosem
centrální evidence, bez které by jeho kontrolní činnost vlastně
neměla smysl. Zamezí se tím také dvojímu výdeji. Pokud se pacient pokusí vyzvednout na jeden recept léky dvakrát, lékárník
ho díky jednoznačnému ID hned odhalí, byť by to bylo v lékárně
na druhém konci republiky.
Pro pacienta vidíme hlavní výhodu v tom, že u předpisů stálých
léčiv není nutnost návštěvy lékaře. Téměř každý z nás bere nějaké léky na tlak nebo alergie. Pro recept si chodíme jednou za
3 měsíce ke svému lékaři, v lepším případě nám sestřička podá
připravený recept přes dveře. Teď to již nebude nutné. Stačí
zavolat svému lékaři a ten nám pošle recept domů e-mailem.
Vlastnoruční podpis lékaře nahrazuje elektronický podpis, který
je uveden na receptu, uloženém v CÚeR.
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LÉKÁRNÍK

Jak začít používat eRecept?

V kartotéce vybereme pacienta a založíme mu nový recept. Pro
začátek zvolíme hromadně vyráběné léky. Vyplněný recept uložíme a stiskneme tlačítko TISK RECEPTU. V následujícím dialogu
lze doplnit poznámky pro lékárníka. Nesmíme zapomenout
zaškrtnout variantu „recept odeslat do centrálního úložiště
SUKL“ (pokud máme nastaveno v konfiguraci odesílání všech
receptů, zaškrtne se automaticky).

Co je tedy potřeba k tomu, aby mohl lékař vystavit elektronický
recept? Kromě kvalitního programu (v našem případě DUNA
PRIVAT nebo DUNA DENTA ve verzi 2017.2 a vyšší) jsou to tři věci:
 K
valifikovaný osobní certifikát (tzv. zaručený elektronický
podpis) - musí mít každý lékař v ordinaci svůj, nahrazuje
vlastnoruční podpis na papírovém receptu;
 
Identifikátory pro připojení k CÚeR - tyto obdržíte na základě registrace ordinace či zdravotnického zařízení na SUKL;
 
Certifikát SUKL - stačí jeden v ordinaci, resp. zdravotnickém
zařízení.

Vybereme formát receptu. Lze tisknout do stávajících formulářů
nebo pouze průvodku. Program provede kontrolu potřebných
údajů, odešle recept do centrálního úložiště a získá identifikátor,
který zobrazí na tištěném receptu nebo průvodce jako čárový
kód a QR kód.
No a to je všechno. Podle našich praktických zkušeností odezva
z centrálního úložiště SUKL nikdy nepřesáhla 1 vteřinu. Jediným
technickým důvodem, proč by se odeslání nemělo podařit, je to,
že právě nefunguje internet. V tom případě je možno provést
tisk receptu bez čárového kódu (ten samozřejmě musí lékař
podepsat ručně).

Prvním krokem je získání kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis. Pro systém elektronického předpisu se využívá
osobní kvalifikovaný certifikát pro fyzické osoby. Pokud je žadatel
zároveň provozovatelem zdravotnického zařízení, může používat kvalifikovaný certifikát pro OSVČ. Kvalifikované certifikáty
u nás vydávají tři certifikační autority - První certifikační autorita, PostSignum, eIdentity. Nejpoužívanější asi bude certifikát
PostSignum, který lze získat na všech pobočkách České pošty
se službou CzechPoint.

Další možnosti elektronického receptu
Výše uvedený postup představuje základní variantu receptu.
To je ovšem pouze jedna z možností. Nadále platí, že na receptu mohou být dva hromadně vyráběné léky (stejně jako
na tištěném).

Druhým krokem je Žádost o zřízení přístupu do Centrálního
úložiště. Formuláře naleznete na stránkách www.sukl.cz. Správa
přístupu k CÚeR se uskutečňuje prostřednictvím Portálu pro
externí identity (PEI). Vyplněnou žádost je potřeba elektronicky podepsat, proto ji vyplňujte až po získání kvalifikovaného
certifikátu. Pokud pracuje v ordinaci více lékařů, musí každý
podat samostatně Žádost lékaře a podepsat ji svým osobním
certifikátem. Sadu přihlašovacích údajů dostanete poštou,
přesněji řečeno dvě sady. Jedna slouží pro přihlášení do portálu
a druhá pro připojení na centrální úložiště.

Kromě HVLP lze v našich programech vystavit rovněž elektronické
recepty na individuálně připravované léčivé přípravky (IPLP).
Náplň takového receptu vychází z číselníku Magistraliter. Jednotlivé složky, které se tiskly do řádků receptu, budou nyní tvořit
postup přípravy. Množství a návod k užívání jsou samostatné
položky. Do číselníku lze rovněž zadat strukturovanou složku,
což nám umožňuje vystavit také recept na léčebné konopí.

Třetím krokem pro komunikaci s CÚ je vygenerování SSL certifikátu pro připojení pracoviště na PEI. To provedete přímo přes
internet s využitím sady identifikačních údajů, kterou jste obdrželi
ze SUKL. Vygenerovaný certifikát stáhnete do svého počítače.

Další možností eReceptu je notifikace. Pacientovi může být po
zaevidování odeslána průvodka e-mailem přímo z centrálního
úložiště. V budoucnu se počítá rovněž se zasíláním SMS, tuto
variantu ale ještě nemá SUKL zprovozněnou.

Před vystavením prvního receptu

Způsoby předání identifikátoru eReceptu

V tuto chvíli máme vyřízeny všechny potřebné formality a můžeme spustit naše oblíbené programy DUNA PRIVAT a DUNA
DENTA. Nejprve musíme provést nastavení konfigurace.

Na závěr si zrekapitulujme, jakým způsobem může lékař
předat identifikátor elektronického receptu pacientovi:

V nastavení elektronické komunikace zaškrtneme volbu„všechny
recepty odesílat do CÚ SUKL“. Zadáme identifikační údaje, které
nám přišly ze SUKL. Jedná se o ID lékaře, heslo a kód pracoviště
(PZS). Naimportujeme certifikát SUKL.






tisk receptu s čárovým kódem nebo QR kódem;
tisk průvodky s čárovým kódem nebo QR kódem;
vytvoření PDF souboru a jeho odeslání na e-mail pacienta;
vytvoření PDF souboru a odeslání do chytrého telefonu

pacienta;
 
poznamenat si identifikátor a ten nadiktovat lékárníkovi;
 
notifikace ze strany CÚ e-mailem - pacient obdrží průvodku
ve tvaru PDF;
 
notifikace ze strany CÚ pomocí SMS - zatím nefunguje.

V nastavení osobní konfigurace lékaře provedeme import
osobního kvalifikovaného certifikátu konkrétního lékaře. Tento
certifikát bude mít každý lékař ve svém nastavení jiný. Naproti
tomu certifikát SUKL bude stejný pro všechny lékaře, pracující
na tomtéž pracovišti.

Vidíme, že těch cest, kterými se dostane eRecept od lékaře
k lékárníkovi, je několik. Řada z nich se dokonce úplně vyhne
tištěné podobě. Kromě prvotního zavedení nepředstavuje žádnou další zátěž pro lékaře ani pacienta, naopak přináší několik
výhod (stálá léčiva, zamezení dvojího výdeje). Systém budeme
navíc nadále rozšiřovat (v plánu jsou např. opakovací recepty).

Postup vystavení elektronického receptu
Prvotní nastavení a získání všech potřebných údajů a certifikátů
není úplně nejjednodušší. Následující práce a vlastní vystavení
receptu v našem programu už ovšem nezdrží lékaře ani o jednu
vteřinu.
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JEŠTĚ NĚCO Z ÚČTA
Kombinace rozsahů účetních výkazů

Vyplnění čísla účtu v bankovních výpisech

V souvislosti se změnou Zákona o účetnictví, která platí od roku
2016, jsme do programu zpracovali také možnost kombinovat různé rozsahy Rozvahy a Výkazu zisku a ztrát. Podle nové
kategorizace účetních jednotek mohou Mikro a Malé účetní
jednotky sestavovat zkrácený rozsah výkazů, ovšem pokud
jsou to obchodní společnosti, tak Výkaz zisku a ztrát musí být
vždy v plném rozsahu.

Přistoupili jsme k úpravě chování položky „číslo účtu“ při ručním
zápisu bankovního výpisu. Nově lze při zapsání firmy vyhledat
pomocí šipky její libovolné číslo účtu uvedené v Číselníku organizací nebo opačně - dle čísla bankovního účtu se dohledá
název firmy. Vyhledává se přitom ze všech účtů firmy nejen
podle označení „hlavní účet“.

S touto možností se počítá i na portále EPO při podávání přiznání
k dani z příjmů, konkrétně v oddíle Vybrané údaje z účetnictví.

V software DUNA počítáme s touto variantou jak při tisku výkazů, tak při exportu do XML souboru. Je však potřeba označit
v dialogu před tiskem variantu tištěného výkazu i variantu
výkazu, se kterým se bude v případě zaokrouhlení na tisíce
porovnávat výsledek hospodaření.

Rozšíření kritérií pro tisk
V různých evidencích jako např. Ostatní pohledávky/Ostatní
závazky, Všeobecné účetní doklady apod. jsme do dialogu před
tiskem sestav z menu přidali další datumové položky, které
tam doposud chyběly. Jedná se především o datum účetního
případu a datum splatnosti, popř. zde nebyl výběr podle data
dříve vůbec možný.

9

CO JE NOVÉHO V DUNA
MZDY PRO ROK 2018
Od nového roku se nám již po několikáté navyšuje minimální
mzda ze současných 11 000,- Kč na 12 200,- Kč za měsíc při
stanové pracovní době 40 hodin týdně. Se zvýšením minimální
mzdy se současně navyšuje základní hodinová sazba (nově 73,20
Kč) a nejnižší úrovně zaručené mzdy. Od 1.1.2018 také dochází
ke změnám v platových tarifech. Již potřetí v krátké době.

2018 se tedy sleva na první dítě navýší na částku 15 204,- Kč
ročně (tj. 1 267,- Kč za měsíc).
U příjmů ze závislé činnosti malého rozsahu (např. u dohod
o pracovní činnosti) do 2 500,-Kč měsíčně se bude nově uplatňovat srážková daň, při nepodepsaném daňovém prohlášení.
Podobně jako dosud u dohod o provedení práce do 10 000,- Kč
dle § 6 odst. 4 ZDP. Příjmy zdaněné srážkovou daní nebude
muset poplatník uvádět v daňovém přiznání.

Další plánovanou změnou je navýšení slevy na první dítě.
V letech minulých se vždy navyšovala sleva na 2., 3. a další dítě.
Nyní se konečně dočkaly i rodiny s jedním dítětem. Od ledna

Další plánované změny v legislativě
se týkají nemocenských. A to:
Dlouhodobá nemoc kdy od 1.1.2018 výše nemocenské činí za kalendářní den:
 6
0% denního vyměřovacího základu do 30.
kalendářního dne trvání dočasné pracovní
neschopnosti nebo karantény
 
66% denního vyměřovacího základu od 31.
kalendářního dne trvání dočasné pracovní
neschopnosti nebo karantény do 60. kalendářního dne dne trvání dočasné pracovní
neschopnosti nebo karantény
 
72% denního vyměřovacího základu od 61.
kalendářního dne trvání dočasné pracovní
neschopnosti nebo karantény

Otcovská dovolená, kterou budou mít novopečení tatínci, kteří chtějí
pečovat o vlastní dítě, nebo dítě svěřeno do jejich péče nejdéle 6 týdnů
od narození (od dne převzetí dítěte do péče). Doba otcovské dovolené
je stanovena na jeden týden.
Dlouhodobé ošetřování člena rodiny. Po splnění daných podmínek
bude možné požádat o dávku na dobu až 90 kalendářních dnů. Pečovat s nárokem na dávku bude možné o člena rodiny, u kterého došlo
náhle k závažné zdravotní komplikaci, která si vyžádala hospitalizaci
alespoň po dobu 7 kalendářních dnů a pokud zároveň nemocnice potvrdila, že jeho zdravotní stav po propuštění do domácího prostředí bude
vyžadovat celodenní poskytování dlouhodobé péče alespoň po dobu
dalších 30 kalendářních dnů. Pečujícímu, bude po dobu poskytování
dlouhodobé péče náležet z nemocenského pojištění náhrada ztráty
příjmu z výdělečné činnosti ve stejné výši jako v případě krátkodobého
ošetřovného, tj. 60 % denního vyměřovacího základu. Ošetřující s nárokem na dlouhodobé ošetřovné se mohou v průběhu ošetřování střídat.
Dobrovolným hasičům, kteří byli uznáni dočasně neschopnými práce
z důvodu nemoci či úrazu vzniklých během záchranných či likvidačních
prací při požáru, ekologické nebo průmyslové havárii, povodni nebo
další mimořádné události, anebo jim byla nařízena karanténa, se poskytuje v současné době od 15 dne nařízení pracovní neschopnosti nebo
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karantény náhrada mzdy ve výši 60% denního vyměřovacího základu.
Vzhledem k obecné prospěšnosti činnosti těchto jednotek se návrh
přiklání ke zvýšení náhrad mzdy na 100% denního vyměřovacího
základu.
Veškeré známé legislativní novinky budou zapracovány do nové verze
programu DUNA MZDY pro rok 2018. Nyní čekáme na změnu při výpočtu
dovolené či zvýhodnění u odvodu sociálního pojištění za zaměstnance dle počtu dětí. Obě tyto novinky zatím nejsou schváleny, nicméně
očekáváme jejich zavedení v průběhu roku 2018. Všechny tyto úpravy
budeme bedlivě sledovat.

Informace o zaměstnání cizinců
V průběhu roku jsme do programu přidali novou evidenci a odpovídající tiskopisy týkající se zaměstnávání cizinců. Jedná se o dva tiskopisy,
které se podávají na Úřad práce a zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají
cizince, jsme se takto snažili ulehčit práci.

Další novinky v připravované verzi
Drobných změn v programu DUNA MZDY je spousta. S těmi hlavními
Vás seznámíme pouze krátkými body:
 N
ově je možné tisknout Přílohu k dávce o ND, OČR, PPM s jiným
rozhodným obdobím
 
Při generování ELDP za celou firmu máte nově možnost zvolit měsíc
ukončení pracovních poměrů na jehož základě se Vám vygenerují
pouze zaměstnanci, kteří v daném období ukončili pracovní poměr
 
Nově je možné vygenerovat dohromady Příkazy (pro srážky, dobírku,
daně a pojištění)
 
Ministerstvo financí vydalo zcela nové Prohlášení poplatníka daně
z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pro rok 2018
 
Očekáváme nové tiskopisy pro FÚ
Pro řešitele, který jako první odešle správně naskenované řešení tohoto Sudoku na adresu eko-sw@tco.cz,
máme připravený drobný dárek.

GDPR a my
I naše společnost se musí přizpůsobit požadavkům GDPR ve vztahu k Vám, k našim zákazníkům.
Ačkoliv nám to není příjemné, budeme po Vás,
zhruba řečeno, vyžadovat Váš výslovný souhlas
se zpracováním Vašich osobních údajů a také
s tím, že na Vaši emailovou adresu můžeme
zasílat různá sdělení, např. o uvolnění nové
verze software apod. To vše musí proběhnout
před 25. 5. 2018.
Prioritně budeme postupovat k získání souhlasu
elektronickou cestou, kdy využijeme Vaši emailovou adresu, kterou máme u nás zaregistrovanou.
Musíme, v rámci elektronického postupu získávání
souhlasu, použít tzv. double opt-in metodu, tj.
dvojité potvrzení. Něco obdobného, jako v případě
použití platební karty při úhradě zboží např. na e-shopu, kdy ještě ve druhém kroku úhrady zadáváte
PIN, který Vám posílá Vaše banka na mobil.
V případě, že nemáte u svého zákaznického účtu na
www.duna.cz zaregistrovanou e-mailovou adresu,
přihlaste se ke svému účtu a adresu si zaregistrujte.
Případně ji zašlete e-mailem s Vašimi kontaktními
údaji na adresu registrace@tco.cz nebo volejte na
číslo 581 277 383.
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DIALOGY PŘED TISKEM
- NYNÍ S PAMĚTÍ
Z poznatků, které získáváme při komunikaci s Vámi na HOT LINE, vyšel požadavek: „Pamatovat si údaje, které se před tiskem sestav
často povinně vyplňují a přitom stále opakují.“ Při pravidelném každoměsíčním nebo každotýdenním tisku sestavy, např.: „výdej
ze skladu podle“ nebo „vyhodnocení prodeje“ či „rozbor zakázek“, musíte pokaždé vyplňovat upřesňující údaje a zatrhovat různé
volitelné parametry. A v některých případech jich skutečně není málo!
Proto jsme do vybraných „předtiskových“ dialogů
přidali paměť na zadávané hodnoty. Takový dialog
„s pamětí“ na první pohled poznáte. Kromě toho, že si
údaje bude pamatovat, také podle nově umístěného
zeleného terčíku. Ten současně slouží pro vypnutí
paměti v tom či onom dialogu.
A ještě jedna důležitá věc: PAMATUJEME SI právě
vaše „osobní“ parametry, tzn., že každý uživatel má
své vlastní nastavení, pokud se přihlásí do programu pod svým uživatelským jménem. Vyzkoušejte
a zjistěte, jestli tato na pohled drobná novinka bude
pro Vás přínosem.

NOVÉ OBCHODNÍ
FORMULÁŘE
Při příležitosti 550. výročí úmrtí vynálezce knihtisku Johannese
Gutenberga jsme pro Vás připravili na rok 2018 novou sadu tištěných obchodních dokumentů. Vytýčili jsme si několik zásad,
především ale požadavek přehlednost a „čitelnost“ výsledných
dokumentů, např.:
 s
jednotili jsme vzhled všech výstupních dokladů od nabídky
po fakturu přes upomínku
 
pokud to šlo, jsou na všech dokladech stejné údaje na stejných
místech
 
rozdělili jsme údaje na dokladu na pravou část - dodavatel
a levou část - odběratel
 
přidali jsme možnost tisku kontaktních údajů na vystavitele
(e-mail, telefon)
 
rozšířili jsme obě pole pro název firmy v číselníku organizací
na 50 znaků
 
zrušili jsme žlutou
 
rozšířili jsme překladový slovník (anglická a německá mutace).
Podle přísloví „Není na světě formulář ten, aby se zalíbil všem“
(Ovidius promine) jsme ponechali jak stávající, tak nový vzhled
dokladů a výběr jsme nechali na Vás.
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PŘEHLED ROZŠIŘUJÍCÍCH
MODULŮ PRO SYSTÉMY DUNA
MODUL

CO UMÍ

URČENÝ PRO

EET

Vytváření, odesílání a potvrzování datové zprávy o evidované tržbě z prodejky
v kase, z faktury placené kartou a z pokladního dokladu. Archivace odeslaných
i přijatých zpráv z EET. Automatické odesílání údajů o evidované tržbě podle
§ 22 zákona.

DUNA všechny
varianty

GDPR

Zajišťuje bezpečnost a ochranu osobních dat proti zneužití dle legislativního
nařízení Evropské unie platné od 25.5. 2018. Týká se všech firem a jednotlivců,
kteří nabízejí produkty a služby v Evropské unii nebo shromažďují a analyzují
data obyvatel EU.

DUNA všechny
varianty

MONITORING

Nabízí on-line manažerské přehledy o finančních zdrojích firmy, a to jak na
bankovních účtech a v pokladně, tak z pohledu stavu závazků a pohledávek.
Pro management a pro obchodníky souhrnná data o odběratelích, skladových
položkách, dosahovaných maržích za jednotlivé obchodní případy apod.

DUNA KOMPLET
všechny varianty

INTRASTAT

Připravuje, kontroluje a vytváří soubor z dat o exportu a importu zboží v rámci
EU pro účel výkazu INTRASTAT. Vytvořený soubor ve formátu CSV pak slouží pro
načtení na portál Celní správy.

DUNA KOMPLET
všechny varianty
DUNA OBCHOD

MOBILNÍ
SKLADNÍK

Umožňuje vytvářet doklady - příjemky, výdejky, prodejky či inventury v „terénu“
pomocí datového terminálu načtením z čárových kódů. Takto pořízené doklady
můžete potom jednoduše, pomocí komunikačního modulu, importovat
z terminálu do programu.

DUNA KOMPLET
všechny varianty
DUNA OBCHOD

ESHOP

Univerzální rozhraní pro internetové obchody ve formátu XML. Na jedné straně
exportuje skladové položky s popisem, cenami, stavem, rezervacemi, na druhé
straně importuje do programu objednávky přijaté v e-shopu. Z nich následně
můžeme generovat výdejky a faktury.

DUNA KOMPLET
všechny varianty
DUNA OBCHOD

IMP FAKTUR

Mimo importu faktur ve standardním formátu ISDOC, který je v základní
výbavě systému DUNA umí tento modul navíc importovat faktury vystavené
v systémech třetích stran např. v programu Fakturoid nebo IS Pohoda.

DUNA všechny
varianty

IMP/EXP EDI

Splňuje požadavky na elektronickou komunikaci ve formátu EDI pro dodavatele
obchodních řetězců (např. Globus, OBI, AHOLD …). Importuje objednávky
přijaté od odběratelů a na druhé straně exportuje objednávky vystavené
a dodací listy pro odběratele. A to jak hromadně, tak i po jednom dokladu.

DUNA KOMPLET
všechny varianty
DUNA OBCHOD

PAP

Vytváří čtvrtletní elektronický výkaz vybraných příspěvkových organizací,
kterým se do CSUIS (Centrální systém účetnictví státu) předávají účetní
a jiné informace pro účely monitorování a řízení veřejných financí na základě
požadavků vyplývajících z evropských nařízení.

DUNA ÚČTO
KOMPLET
DUNA PROFI
KOMPLET

GEN VÝDEJEK

Generuje dodací listy / výdejky z takových vystavených faktur, které mají
na řádcích skladové položky. Faktury mohou být pořízené buď ručně nebo
importované z jiných systémů (např. ve formátu ISDOC nebo XML).

DUNA KOMPLET
všechny varianty
DUNA OBCHOD

DOCHÁZKA

Import dat z docházkových systémů do DUNA MZDY. Aktuálně docházky od
firem RON, IKOS a ELVI. Pro jednodušší a hlavně rychlé zpracování mezd i pro
firmy s mnoha zaměstnanci.

DUNA MZDY

ZAKÁZKY

Umožňuje zadávat a následně rozúčtovat mzdy na jednotlivé zakázky. Seznam
zakázek je možné převzít z DUNA ÚČTO. Export mzdové závěrky z DUNA
MZDY do DUNA ÚČTO s automatickým zaúčtováním dle zakázek. Zahrnuje
rekapitulace dle zakázek v několika variantách.

DUNA MZDY
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TILL CONSULT a.s.
Čechova 29
750 11 Přerov 2

INFO servis pro uživatele

800 188 888
tel: 581 277 387
fax: 581 277 388
info@tco.cz

www.duna.cz

