
 

   

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48 

V Přerově 30. června 2014 

AKCE - Monitoring dat 
 připravili jsme Vám opakovaně možnost testovat, po dobu 60 dnů od provedení upgrade, nadstavbové nástroje 

Monitor firmy, Monitor dokladu, Monitor položky a Monitor odběratele. V polovině roku, kdy máte v jednotlivých 
modulech DUNA již zapsanou řadu dokladů, by pro Vás měly mít monitory větší vypovídací schopnost 

 bližší popis jejich využití naleznete na  
http://www.duna.cz/download/tipy/1301.pdf 
http://www.duna.cz/download/tipy/1302.pdf   
http://www.duna.cz/download/tipy/1303.pdf 

 vzhledem k důvěrné povaze monitoro-
vaných informací  se pro všechny moni-
tory nastavují samostatná práva na jed-
notlivé uživatele 

 až do konce září můžete modul Monito-
ry pořídit za akční ceny 

 Monitory můžete spustit ikonami na 
spodní liště vpravo  

 

 

http://www.duna.cz/download/tipy/1301.pdf
http://www.duna.cz/download/tipy/1302.pdf
http://www.duna.cz/download/tipy/1303.pdf


 

   

 

Účetnictví  
 Tisková sestava Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu – upravena dle legislativy pro rok 2014, tj. v Pasivech 

přidán řádek A.V.2. Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku 

 Příspěvkové organizace – nová tisková sestava Protokol o schválení účetní závěrky 

 Tiskové sestavy k Souboru účtů: Počáteční stavy, Zůstatky, Minulé období – nově se tisknou jen účty 
s korunovou hodnotou, tzn. nulové účty se nenatisknou. 

DPH 
 Evidence záloh – upravena práce se zálohami v cizích měnách, tisk zaplacené částky v cizí měně na Doklad o 

přijaté platbě  

 Roční kurzové rozdíly (modul UČTO) – nová funkce pro evidenci záloh, přepočet nevyčerpaných záloh v cizích 
měnách podle kurzu k rozvahovému dni, vytvoření VUD se zaúčtováním 

Pohledávky/Fakturace  
 Vyfakturování zálohové faktury – nově automatické dotahování zálohy do konečné vyúčtovací faktury, pokud 

platba byla k původní zálohové faktuře připárována (externí PDF jako dokumentace) 

 Tisková sestava Inventarizace pohledávek – upraven text podle NOZ 

 

http://www.duna.cz/download/duna/14248doc.pdf


 

   

Zakázky 
 Sestava Rozbor zakázky – přidána možnost tisku nákladů a výnosů po obdobích, a to na základě data 

účetního případu jednotlivých dokladů vstupujících do zakázky. Při zatrženém parametru „včetně starých“ je 
možné načítat doklady i z minulých období. 

 Kalkulace příjmů a nákladů – při kalkulaci příjmů a 
nákladů je možné nyní provádět i přepočet za minulá 
období včetně jejich zobrazení na záložkách rozpis. A 
to jak pro jednotlivé evidence samostatně, tak pro 

celou zakázku či skupinu zakázek pomocí tlačítka  

 Náklady za minulá období je možné přepočítávat 
z těchto evidencí: 

 Výdej ze skladu – materiál a výkony  

 Externí faktury – závazky archív 

 Externí nákupy – pokladní deník archív 

 VUD – Všeobecné účetní doklady archív  

 Příjmy za minulá období z těchto evidencí: 

 Vyfakturováno – Evidence vydaných faktur archív 

 Tržby – pokladní deník archív 

 Aktualizace zakázek podle jednotlivých evidencí má změněno tlačítko  (původně ) 

 Seznam zakázek – přidána možnost importovat seznam zakázek a tím automaticky zakládat zakázky 
vytvořené v jiných systémech nebo v jiné firmě systému DUNA do evidence zakázek, a to ve formátu XML 

pomocí toolbarové akce na tlačítko . 



 

   

Sklady a výkony 
 Evidence skladových karet – funkce pro přepočet volných zásob z přijatých a vystavených objednávek má 

samostatné tlačítko  na horní liště. 

 Sestavy Vyhodnocení prodeje - všechny typy těchto sestav je nyní možné volitelně tisknout očištěné od 
položek, označených ve skupině zboží a výkonů jako obal. 

 Import dat z datového terminálu CipHerLab – při importu položek do příjemek je volitelná možnost kumulovat 
řádky se shodným označením. 

Kasa  
 Funkce vytváření prodejky z přijaté objednávky – přidána možnost volitelně přebírat buď prodejní cenu 

zapsanou v objednávce nebo cenu generovat do kasy dle platných pravidel v daném čase při importu do 
prodejky. Funkci je možné nastavit v číselníku Prodejních pokladen – záložka Prodej, parametr Cenu určuje 
objednávka. Pokud  parametr = ANO,  je cena načtena do prodejky z přijaté objednávky. 

Číselníky 
 Číselník organizací - přidána možnost importovat seznam partnerů vytvořených v systémech třetích stran,  

např. e-shopech nebo jiných firmách systému DUNA do Číselníku organizací, a to ve formátu XML pomocí 

toolbarové akce na tlačítko . 

 Číselník organizací – do nabídky typu firem doplněny chybějící možnosti: církevní organizace,  nadace, obecně 
prospěšná společnost (o.p.s.), společenství vlastníků jednotek (s.v.j.), státní podnik (s.p.) 



 

   

 Účtová osnova – při prvním vstoupení do firmy po update dojde k automatickému posunu navedení účtů do 
Rozvahy ve zjednodušeném rozsahu 

 

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