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DYNAC - Účtovníctvo 4.2x - nové črty 
 

• Rozšírená evidencia vlastných bankových účtov.  
V novej verzii programu môžete evidovať neobmedzený počet vlastných bankových účtov. Túto 
vlastnosť môžete využiť napríklad pri vystavovaní faktúr, kde si číslo Vašeho účtu môžete vybrať 
z vopred pripraveného zoznamu účtov. Zoznam môžete takisto použiť pri príprave prevodného 
príkazu do banky, či príprave upomienok. Zoznam bankových účtov môžete v prípade potreby 
dodatočne aktualizovať. V konfiguračnom programe si môžete nastaviť účel, na ktorý jednotlivé 
účty používate.  
 

• Rozšírená evidencia bankových účtov Vašich odberateľov/dodávateľov.  
Pre každého odberateľa a dodávateľa môžete teraz evidovať neobmedzený počet bankových účtov. 
Túto vlastnosť môžete využiť napríklad pri príprave prevodného príkazu do banky, kde si číslo 
bankového účtu dodávateľa môžete vybrať z  príslušného zoznamu účtov. Ďalšie využitie môžete 
uplatniť pri účtovaní bankových výpisov, pokiaľ ste pre identifikáciu úhrad zvyknutí používať čísla 
bankových účtov. Zoznamy bankových účtov jednotlivých obchodných partnerov môžete v prípade 
potreby dodatočne aktualizovať.  
 

• Rozšírená evidencia dodávateľov/odberateľov.  
Nová verzia umožňuje evidenciu viacerých pobočiek konkrétneho obchodného partnera. Doterajší 
stav kvôli jednoznačnosti nedovoľoval zaevidovanie viacerých firiem s rovnakým IČOm a/alebo 
názvom firmy. Evidencia firiem bola rozšírená o novú položku “pobočka”, ktorú môžete použiť 
v prípadoch ak si potrebujete zaevidovať ďalšie pobočky Vašich odberateľov/dodávateľov. Pri 
evidencii môžete použiť opakovane rovnaké IČO a názov, pokiaľ vyplníte aj položku pobočka.  
Uvedená vlastnosť sa dá využívať aj v prípadoch ak si chcete evidovať viacero adries tej istej firmy 
aj v prípadoch ak sa nejedná o pobočky. Viacero firiem s rovnakým IČOm a/alebo názvom program 
teraz vzájomne rozlišuje práve podľa položky “pobočka”. Jednoznačnosť identifikácie firmy tak 
zostala aj naďalej zachovaná. 
 

• Vačšia flexibilita pri príprave prevodných príkazov.  
Pri príprave prevodných príkazov môžete teraz sami určiť dátum splatnosti (termín úhrady) a to buď 
jednotlivo alebo spoločne pre všetky vybraté záväzky. V súvislosti s rozšírenou evidenciou 
vlastných bankových účtov môžete ako príkazca (platiteľ) pre jednotlivé platby použiť jeden alebo 
viacero Vašich účtov. Program pri vytváraní hromadného príkazu na úhradu vytvorí z vybratých 
záväzkov taký počet formulárov, ktorý zodpovedá kombinácii počtu rôznych dátumov splatnosti a 
rôznych účtov príkazcu a to tak, aby sa na jednotlivých hromadných príkazoch sústredili vždy len 
záväzky s totožným dátumom splatnosti a zároveň s totožným číslom účtu príkazcu. Uvedený výber 
urobí program za Vás automaticky. 
Ďalšie vylepšenie bolo vykonané v súvislosti so zadávaním symbolov platieb - variabilný symbol 
(VS), konštatný symbol (KS) a špecifický symbol (SS). VS faktúry nemusí byť vždy totožný s VS 
platby (viď. faktúry spoločnosti Globtel, Eutotel a pod.), KS a SS sa môžu v prípade niektorých 
dodávateľov stále opakovať a pod. Program teraz dovoľuje evidovať VS faktúry (tak ako doteraz) a 
súčasne aj VS platby, ktorý sa môže odlišovať. V súvislosti s uvedeným bola do programu zavedená 
možnosť evidencie tzv. globálnych symbolov platieb, ktoré sa pri príprave prevodného príkazu 
automaticky použijú ak sú zadefinované. Globálne symboly platieb sa definujú na úrovni bankových 
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účtov jednotlivých dodávateľov. V praxi to znamená, že pri príprave prevodného príkazu na úhradu 
dodávateľovi, ktorý Vám zo železnou pravidelnosťou poskytuje len a len napr. služby, môžete k jeho 
bankovému účtu zadefinovať globálny KS s hodnotou “0308” a tento sa pri použití daného účtu 
príjemcu automaticky použije pre každej platbe v prospech tohto účtu. Obdobným spôsobom môžete 
používať aj špecifický symbol. V prípade zadefinovaného globálneho VS sa tento pri príprave 
prevodného príkazu použije ako symbol platby, pričom VS ako identifikátor faktúry sa nemení. 
 

• Možnosť zreťazenia evidencie došlej faktúry a prevodného príkazu.  
Pri evidencii došlej faktúry môžete teraz naraz zadať aj dodatočné údaje potrebné pre prevodný 
príkaz. Pri neskoršej príprave prevodného príkazu sa teda nemusíte znovu vraciať k predmetnej 
faktúre aby ste z nej odpisovali údaje ako bankový účet dodávateľa, konštantný symbol a pod. Režim 
zreťazenia evidencie došlej faktúry s evidenciou údajov potrebných pre neskoršiu prípravu 
prevodného príkazu si môžete nastaviť v konfiguračnom programe. Užívatelia, ktorí nevyužívajú 
funkciu pre tvorbu prevodných príkazov a podporu pre HomeBanking, môžu pracovať v pôvodnom 
režime. 
 

• Možnosť zákazu použitia prechodného účtu DPH v zvolených prípadoch.  
Niektorí užívatelia používajú na odsledovanie DPH na vstupe techniku  s použitím prechodného účtu. 
(Použitie tejto techniky nie je v programe DYNAC nevyhnutné). Prechodný účet DPH (zvolený 
analytický účet 343) slúži na zachytenie DPH pri účtovaní došlej faktúry (záväzku) až do doby, 
pokiaľ nie je vykonaná úhrada danej faktúry. Pri úhrade program automaticky vytvorí účtovné zápisy, 
ktoré preúčtujú čiastku DPH z prechodného účtu na konečny účet DPH (iný analytický účet 343). V 
praxi dochádza k tomu, že užívateľ niekedy v návale práce použije omylom prechodný účet DPH aj 
pri účtovaní vyšlej faktúry (pohľadávky). Nová verzia dovoľuje nastaviť zákaz použitia prechodného 
účtu pri účtovaní vydanej faktúry a takisto aj pri účtovaní hotovostných platieb (211) kedy dochádza 
k zdaniteľnému plneniu bezprostredne pri platbe a účtovanie na prechodný účet DPH je v týchto 
prípadoch takisto nelogické. 
 

• Podpora pre HomeBanking.  
Od verzie DYNAC - Účtovníctvo v4.2x možno k systému doinštalovať ďalší modul, ktorý 
zprístupňuje funkcie pre podporu prenosu údajov z  účtovníctva do rôznych bankových systémov. 
Uvedený modul v súčasnej verzii obsahuje možnosť exportu údajov pre prevodné príkazy určené pre 
domáci platobný styk. Používanie tejto funkcie vylučuje duplicitné zadávanie údajov, raz pri 
evidencii došlej faktúry a druhykrát pri príprave prevodného príkazu v systéme dodanom príslušnou 
bankou. Údaje pre prevodný príkaz sa na pokyn užívateľa prevedú automaticky. V programe 
DYNAC sú zabudované špeciálne bankové algoritmy, ktoré už pri zadávaní účtov kontrolujú ich 
správnosť. Program ďalej kontroluje, či sú zadané všetky položky, ktoré software pre príslušnú 
banku vyžaduje.  
 

• Ďalšie zmeny zvyšujúce komfort.  
• V konfiguračnom programe si teraz môžete nastaviť pre rôzne výstupné doklady (príjmové/výdavkové doklady pre domácu 

či zahraničnú menu, prevodný príkaz, upomienky atď.) rôzne tlačiarne. Nastavenie sa urobí jednorazovo a pri tlači 
príslušného dokladu program automaticky rozpozná, ktorú tlačiareň treba použiť.  

• Užívatelia s modulom pre automatické zaúčtovanie faktúr si môžu nastaviť spôsob, akým sa určí účtovný mesiac pre 
jednotlivé vydané faktúry. Doteraz sa účtovný mesiac určil podľa dátumu vystavenia vydanej faktúry. V novej verzii 
možete rozhodnúť, či sa uvedený proces bude riadiť tak ako doteraz alebo sa pre určenie účtovného mesiaca použije dátum 
uskutočnenia zdaniteľného plnenia. (Auditor odporúča použitie dátumu uskutočnenia zd.plnenia). 

• Kompletne prepracované vyhľadávanie firmy podľa čísla bankového účtu vzhľadom na fakt, že v súčasnosti je už 
umožnené evidovanie vacerých účtov pre každého odberateľa a dodávateľa. 

• Vo všetkých tabuľkách, v ktorých si vyberáte klávesou F2 firmu, máte možnosť zobraziť všetky jej údaje (klávesa F7). 
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DYNAC - Účtovníctvo 4.21 - nové črty 
 

• Možnosť vypnutia všetkých dialógov pri tlači príjmového alebo výdajového pokl.dokladu.  
• Možnosť automatického obskakovania položiek základ, DPH vo zvolenej pokladničnej knihe.  
• Možnosť automatického vyplnenia položky “Vyplatené komu” resp. “Prijaté od” podľa 

predchádzajúceho záznamu vo zvolenej pokladničnej knihe. 
• V pokladničnej knihe sa teraz zobrazujú aj stĺpce “Osoba” a “Firma”. Táto zmena je na úrovni 

všetkých tabuliek zobrazujúcich pokladničnú knihu na obrazovke a takisto v príslušnej  výstupnej 
zostave. 

• Možnosť vypnutia kontrolnej otázky pri zápise pokladničnej operácie. 
• Možnosť zobrazenia údajov zvolenej uzávierky v pokladničnej knihe (Ctrl/Enter). 
• Možnosť zobrazenia údajov zvolenej pokladničnej operácie pod uzávierkou bez možnosti 

modifikácie (Ctrl/Enter). 
• Možnosť prednastavenia počtu kópii pri tlači pokladničných dokladov. 
• Možnosť tlače súpisky v pokladničnej knihe na riadku s uzávierkou. 
• Možnosť dokúpenia modulu pre automatické zaúčtovanie tržieb v pokladni, ktorým predchádzalo 

vystavenie iného daňového dokladu napr. Faktúry. (211 Md/311 Dal). 
• Možnosť voľby dynamického mena účtovného dokladu pri automatickom zaúčtovaní tržieb. 
• Možnosť voľby dynamického mena účtovného dokladu pri automatickom zaúčtovaní faktúr. 
• Možnosť preberania údajov z pokladničnej knihy do účtovníctva, ktoré sú už po uzávierke, bez 

možnosti zmeniť čiastku Md resp. Dal v účtovnom zápise na účte 211. 
• Možnosť zrušenia účtovného zápisu na účte 211 ak sú korešpondujúce údaje v pokladničnej 

knihe po uzávierke a pôvodne boli nahraté v pokladničnej knihe. 
• Možnosť evidencie dátumu odoslania pri vydaných fakturach.  
• Možnosť evidencie dátumu prijatia došlých faktúr. 
• Možnosť výberu vydaných faktúr odoslaných v zvolenom časovom intervale.  
• Možnosť výberu došlých faktúr prijatých v zvolenom časovom intervale.  
• Možnosť výberu faktúr v zvolenom časovom intervale podľa dňa uskut. zdaniteľného plnenia. 
• Možnosť rôznych foriem zostavy faktúry. (Celková čiastka/uhradené, Celková čiastka/Zostáva 

k úhrade, Základ/DPH, ako kniha pohľadávok resp. záväzkov). 
• V teste integrity na DPH bol zohľadnený aj dátum prijatia faktúry. 
• Pri účtovaní došlej faktúry s dynamickým zaevidovaním sa dátum účtovania automaticky 

inicializuje podľa väčšieho z dátumov: dátum vystavenia, dátum prijatia. 
 
 

DYNAC - Účtovníctvo 4.3x - nové črty 
 

• Pripravený pre rok 2000.  
Prechod dátumu na rok 2000 naráža na problém spracovania dátumov, v ktorých je rok zadaný iba 
dvomi číslicami. Počnúc touto verziou program správne rozlišuje dátumy aj keď majú rok zadaný iba 
dvomi číslicami a zároveň ich aj správne zoraďuje.  
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