
 

V Přerově, 1. května 2013 

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013.2.60 

Účetnictví  
 Výkazy Rozvaha a Výsledovka – úprava cizojazyčných tisků, chyběl popis v prvním sloupci 
 PAP (příspěvkové organizace) – úprava načítání účtů začínajících 38x a 377 

Pohledávky/Fakturace 
 Záložka Platby všech evidencí – zákaz mazání řádku s platbou, pokud je propojen na aktuální doklad v evidenci 
Pokladní deník, Bankovní výpisy, Provedené zápočty nebo Všeobecné účetní doklady. 

Závazky 
 Přijaté faktury – při vstupu do firmy dojde k doplnění položky IBAN do už existujících faktur kvůli ověření zveřejněného 
bankovního účtu 
 Přijaté faktury – přidání nového stavu ověření u faktur, které neobsahují DPH, což znamená, že institut ručení se zde 
nepoužije. Jsou to faktury s označením „samovyměření DPH“ a faktury s typem pro DPH OS a NE. Stav je vyjádřen 
žlutou barvou a číslem 3. 
 Přijaté faktury – doplnění sestavy z hromadného ověření spolehlivosti plátce a zveřejnění bankovního účtu, doplněno 
číslo dokladu a VS, údaj „bez“ znamená doklad, u kterého se ověření nevyžaduje 
 Opakující se platby – závazky – oprava problému při zápisu a uložení dokladů 
 Záložka Platby všech evidencí – zákaz mazání řádku s platbou, pokud je propojen na aktuální doklad v evidenci 
Pokladní deník, Bankovní výpisy, Provedené zápočty nebo Všeobecné účetní doklady. 
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 Příkazy k úhradě – podbarvení IČ a čísla bankovního účtu žlutou barvou u faktur, které není nutné ověřovat  

Sklady a výkony 
 Vystavování faktury z dodacího listu se spotřební daní – úprava výpočtu v případě položkových slev 

Číselníky 
 Číselník organizací – hromadné doplnění položky IBAN k existujícím českým bankovním účtům + jejich zobrazení na 
záložce Karta 

Systém 
 Kalkulačka F3 – oprava algoritmu 
 Aktivace a deaktivace softwarových licencí nyní respektuje nastavení PROXY serveru.  
 Kontrola spolehlivosti plátce DIČ nyní respektuje nastavení PROXY serveru.  
 

 
Ing. Iva Tomanová 

Ing. Dana Dostálová 
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