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DYNAC - Účtovníctvo 5.1x - nové črty 
 
 
 

• Nový režim práce na prelome rokov.  

Nová verzia programu Vám umožňuje na prelome rokov súbežne pracovať v starom aj 
novom účtovnom období. To znamená, že hneď prvý pracovný deň nového účtovného 
roku môžete vkladať  nové údaje bez toho aby ste vykonávali uzávierku či prechod do 
nového účtovného obdobia, stačí aktivovať službu „Otvorenie prechodného obdobia“. 
Takto môžete vstupovať do starého obdobia a dopĺňať údaje patriace starému obdobiu a 
zároveň môžete vkladať údaje do nového obdobia tak, aby ste boli s údajmi v ažurite.  Ak 
doplníte nejaké údaje do starého roku, program automaticky  (na pozadí) aktualizuje 
hodnoty počiatočných stavov nového účtovného obdobia tak, aby ste vždy mali presný 
stav zostatkov bez nutnosti zdĺhavého dodatočného spracovania.  
 
Aktivácia súbežnej práce v starom a novom období – prechodné obdobie. 

Súbežnú prácu v starom a novom období možno aktivovať v časti „Služby – Otvorenie 
prechodného obdobia“. V čase pred otvorením prechodného obdobia nerobte žiadne 
uzávierky ani prechod do nového účtovného obdobia; tieto činnosti prídu na rad až 
omnoho neskôr. 
Prechodné obdobie môže aktivovať užívateľ, ktorý má na to pridelené právo 
(Konfiguračný program – Užívateľ – Osoby – Práva – Právo č.60). Po otvorení 
prechodného obdobia bude na obrazovke v prvom riadku zobrazené prechodné obdobie 
napr. (2002-2003).  Aktuálny pracovný mesiac bude nastavený (v zhode s predch.) na 
1/2003. Ak  sa užívateľ opakovane pokúsi otvoriť prechodné obdobie, program ho 
upozorní, že prechodné obdobie je už otvorené a ponúkne mu možnosť aktualizovať 
počiatočné stavy nového obdobia (počiatočné stavy netreba aktualizovať, pretože tie sa 
aktualizujú automaticky pri každej zmene v starom období).  Užívateľ, ktorý má príslušné 
právo môže cez „Služby – zmena účtovného mesiaca“ zmeniť aktuálny mesiac tak ako 
bol doteraz zvyknutý, pričom teraz môže prechádzať z nového roku do starého a naopak. 
Podobne možno dosiahnúť zmenu aktuálneho mesiaca tak ako doteraz aj kombináciou 
kláves Ctrl+ a Ctrl- na úrovni účtovných dokladov. V prechodnom období Vám program 
umožňuje zadávať na prelome rokov údaje až do 5. mesiaca nasledujúceho obdobia. 
 
Uzávierka účtovných kníh starého obdobia. 

Vykonanie uzávierky starého účtovného obdobia („Služby – Uzávierka účtovných kníh“) 
vykonajte až vtedy, keď máte definitívnu istotu, že do starého účtovného obdobia už 
nebudete zasahovať.  Znamená to, že už máte zaúčtované všetky údaje starého obdobia 
vrátane prepočtu kurzových rozdielov ( „Služby – Prepočet KR k 31.12“ ). 
Nastavte si 13.mesiac starého obdobia a spustite uzávierku účtovných kníh. Po uzávierke 
budete mať vo Vašej agende kompletné údaje starého účtovného obdobia vrátane 
uzatváracích účtovných operácii v 13. mesiaci plus všetky nové operácie patriace novému 
účtovnému obdobiu, ktoré ste vložili do agendy po otvorení prechodného obdobia.  
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Otvorenie nového účtovného obdobia. 

Predtým ako budete otvárať nové účtovné obdobie nezabudnite vykonať archiváciu 
najlepšie opakovane na niekoľko archívnych médií.  
Ak si chcete na počítači uchovať oddelenú agendu starého a nového účtovného obdobia, 
tak pred otvorením nového účtovného obdobia („Služby – Nové účtovné obdobie“) si 
vytvorte kópiu obsahu pôvodného priečinku, v ktorom máte uloženú aktuálnu agendu do 
nového priečinku. Po zadefinovaní prístupu k novému priečinku spustite službu „Nové 
účtovné obdobie“. Program odstráni všetky údaje patriace starému účtovnému obdobiu a 
uchová všetky údaje nového účtovného obdobia, pokiaľ ste takéto údaje nahrali v čase 
aktivovaného  „prechodného obdobia“. 
Ak nepotrebujete uchovávať na počítači staré obdobie, tak jednoducho spustite „Nové 
účtovné obdobie“. (Predtým nezabudnite na archiváciu !!). V prípade potreby sa môžete 
vrátiť k údajom starého účtovného obdobia rearchiváciou údajov. 
 
Zachovanie pôvodného režimu. 

Ak chcete postupovať spôsobom, ktorý ste používali doteraz (predpokladáme, že takých 
užívateľov nebude mnoho) tak stačí, že voľbu „Otvorenie prechodného obdobia“ nikdy 
neaktivujete. 
 
 

• Vyhodnocovanie pohľadávok a záväzkov za firmu vrátane jej 
pobočiek (obchodné reťazce a pod.)  
Výstup faktúr bol rozšírený o možnosť vyhodnocovania pohľadávok a záväzkov nielen za 
vybratú firmu, ale v prípade potreby aj za firmu vrátane jej pobočiek. V súčasnosti možno 
v programe DYNAC vyrobiť prehľady o pohľadávkach a záväzkoch špecifikovaním 
požadovaného rozsahu: 

• za všetky firmy 
• za vybratú firmu 
• za vybratú firmy vrátane jej pobočiek 
• za pobočku vybratej firmy 

 
Prehľady za firmu a jej pobočky možno využiť napr. pri vyhodnocovaní bilancie 
obchodovania s obchodnými reťazcami a pod.   
 
Definovanie vzťahu centrála – pobočka 

V zozname firiem môžete špecifikovať ľubovoľný počet pobočiek tej istej firmy. Program 
ich vyhodnocuje ako jeden subjekt obchodného práva podľa rovnakého IČO, pričom za 
centrálu je považovaná tá firma, ktorá nemá vyplnenú položku „pobočka“ a naopak, firma, 
ktorá má vyplnenú túto položku je považovaná za pobočku.  Každá pobočka v rámci 
rovnakého IČO musí mať rozdielnu hodnotu položky „pobočka“. 
 

 

• Analýza pohľadávok a záväzkov podľa dátumu splatnosti.  

Každá analýza pohľadávok a záväzkov je v programe DYNAC riešená formou výstupnej 
zostavy.  Forma výstupu môže byť stručná alebo podrobná. Pri stručnej forme je celý 
výstup koncentrovaný na jednu A4 a predstavuje sumáre otvorených pohľadávok a 
záväzkov zaradených do jednotlivých časových kategórii v závislosti od dátumu splatnosti. 
Podrobná zostava zobrazí všetky pohľadávky alebo záväzky patriace do zvolenej časovej 
kategórie, tak aby užívateľ mohol v prípade potreby verifikovať sumáre v stručnej forme 
detailnými údajmi podrobnej formy. Pri špecifikovaní rozsahu možno analýzu zúžiť na:   
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• stredisko 
• vybratého obchodného partnera osobitne alebo vrátane jeho pobočiek (vhodné 

použitie pre obchodné reťazce) 
• zvolený analytický prípadne syntetický účet 

Analýza pohľadávok a záväzkov je rozdelená podľa hľadiska očakávaného toku 
finančných prostriedkov a z hľadiska omeškania platieb. 

Analýza z hľadiska očakávaného toku finančných prostriedkov 

Analýza poskytuje užívateľovi na jednej strane prehľad o očakávaných úhradách 
pohľadávok, ktoré spoločnosť môže pri dodržaní platobnej disciplíny očakávať od svojich 
odberateľov. Na druhej strane je to prehľad objemu finančných prostriedkoch, ktoré bude 
nutné vyplatiť  z titulu existujúcich záväzkov.  Pohľadávky aj záväzky sú sumarizované do 
nasledovných kategórii: 
 

• Do lehoty splatnosti 
• Po lehote splatnosti 
• Splatné do 30 dní (0-30 dní) 
• Splatné do 60 dní (31-60 dní) 
• Splatné do 90 dní (61-90 dní) 
• Splatné do 180 dní (91-180 dní) 
• Splatné do 365 dní (181-365 dní) 
• Splatné nad 365 dní  (viac ako 365 dní) 

 
Kategórie „splatné do x dní“ nie sú kumulatívne, to znamená, že napr. kategória splatné 
do 90 dní neobsahuje pohľadávky/záväzky, ktoré sú splatné do 60 dní, alebo 30 dní. 
Preto treba každý riadok chápať vo význame ako je uvedené v príslušnom riadku 
v zátvorke. Riadok „Splatné do 30 dní“ obsahuje aj tie faktúry, ktoré sú urgentné (ich 
lehota splatnosti už uplynula). 
 
Kontrolu správnosti možno overiť nasledovne: 

• Súčet všetkých riadkov „Splatné do x dní“ predstavuje súčet všetkých otvorených 
pohľadávok (záväzkov) 

• Súčet riadkov „Do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti“ je takisto súčtom 
všetkých otvorených pohľadávok (záväzkov). 

• Každý riadok v stručnej (sumárnej) forme možno overiť vytvorením podrobnej 
formy daného riadku. Súčet na konci podrobnej formy musí dať taký istý výsledok 
ako je suma uvedená v danom riadku stručnej formy. 

Analýza z hľadiska omeškania platieb 

Analýza poskytuje užívateľovi na jednej strane prehľad o omeškaní platieb zo strany 
odberateľov a takisto prehľad  o neuskutočnených platbách  voči  dodávateľom, ktorých 
termín splatnosti už uplynul. 
Pohľadávky aj záväzky sú sumarizované do nasledovných kategórii: 
 

• Do lehoty splatnosti 
• Po lehote splatnosti 
• Po lehote splatnosti do 30 dní (0-30 dní) 
• Po lehote splatnosti do 60 dní (31-60 dní) 
• Po lehote splatnosti do 90 dní (61-90 dní) 
• Po lehote splatnosti do 180 dní (91-180 dní) 
• Po lehote splatnosti do 365 dní (181-365 dní) 
• Po lehote splatnosti nad 365 dní  (viac ako 365 dní) 
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Kategórie „po lehote splatnosti do x dní“ nie sú kumulatívne, to znamená, že napr. 
kategória po lehote splatnosti do 90 dní neobsahuje pohľadávky/záväzky, ktoré sú po 
lehote splatnosti do 60 dní, alebo 30 dní. Preto treba každý riadok chápať vo význame 
ako je uvedené v príslušnom riadku v zátvorke.  
 
Kontrolu správnosti možno overiť nasledovne: 

• Súčet všetkých riadkov „Po lehote splatnosti do x dní“ predstavuje súčet všetkých  
pohľadávok (záväzkov) po lehote splatnosti 

• Súčet riadkov „Do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti“ je súčtom všetkých 
otvorených pohľadávok (záväzkov) 

• Každý riadok v stručnej (sumárnej) forme možno overiť vytvorením podrobnej 
formy daného riadku. Súčet na konci podrobnej formy musí dať taký istý výsledok 
ako je suma uvedená v danom riadku stručnej formy. 

 

• Operatívne výpisy.  

Nová verzia obsahuje všeobecnú črtu, ktorá umožňuje užívateľovi vytvárať tzv. operatívne 
výpisy. V praxi to znamená, že užívateľ môže v akejkoľvek rolovacej tabuľke 
bezprostredne vytvoriť formátovaný výstup vhodný na vytlačenie. Výstup presne kopíruje 
filtrovanie údajov v zhode podľa nastavenia, ktoré daná tabuľka umožňuje. Pri vytváraní 
výstupnej zostavy môžete špecifikovať stĺpce, ktoré budú súčasťou výstupu. 
Nadefinovaný profil môžete uložiť a program pri neskoršej  požiadavke o vytvorenie 
výstupu z danej tabuľky použije automaticky odpamätanú konfiguráciu. Ak v konfigurácii 
neuvediete inak, tak vo výstupe budú všetky stĺpce, ktoré sú obsiahnuté v aktuálnej 
tabuľke. Operatívny výpis možno vyvolať nad každou rolovacou tabuľkou stlačením 
kombinácie kláves CTRL-T. 
Nasleduje zoznam operatívnych výpisov (kurzívou sú uvedené tie výstupy, ktoré sa 
nenachádzajú medzi štandardnými výstupnými zostavami), ktoré môžete vyvolať priamo 
nad príslušnou tabuľkou: 
 

• Zoznam dokladov 
• Doklad xxx 
• Korešpondujúce zápisy k zvolenému zápisu 

• Účtovná osnova 
• Zápisy na účte 
• Faktúry 
• Sumár salda pohľadávok, záväzkov 

• Korešpondujúce zápisy k faktúre 

• Zoznam pokl.kníh 

• Pokladničná kniha 
• Korešpondujúce zápisy k pokl.operácii 

• Zoznam kategórii DPH 

• Uplatnená/neuplatnená DPH podľa jednotlivých kategórií 
• Korešpondujúce Fa k zvolenej DPH 

• Korešpondujúce pokl.operácie k zvolenej DPH 

• Zoznam firiem (napr. vo forme telefónneho zoznamu) 
• Zoznam stredísk 

• Zoznam vlastných bankových účtov 

• Zoznam bankových účtov obch.partnerov 

• Zoznam cudzích mien 

• Kurzový lístok 
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• História kurzov zvolenej meny 
 
 

• Telefónny zoznam.  

S využitím novej funkcionality programu (Operatívne výpisy) si môžete vytvoriť z Vašej 
databázy firiem telefónny zoznam, ktorý bude obsahovať Vami špecifikované stĺpce.  

 

• Možnosť vypnutia kontroly bankového účtu.  

Vzhľadom na to, že pri kontrole platnosti bankového účtu (bankové pravidlo modulo 11) 
sa na niektoré účty uvedené pravidlo nedá aplikovať (doteraz známe prípady účtov 
ČSOB), máte v konfiguračnom programe v časti „Predvoľby – Parametre – Bankové účty“ 
možnosť vypnutia kontroly platnosti bankového účtu.  Zvlášť môžete nastaviť 
(vypnúť/zapnúť) kontrolu nad vlastnými bankovými účtami a zvlášt nad  účtami svojich 
obchodných partnerov. 
 

• Zjednodušená práca s kalkulačkou.  

Doterajšie používanie kalkulačky mohlo byť zťažené tým, že decimálna bodka 
v numerickom bloku klávesnice bola u niektorých užívateľov interpretovaná ako čiarka, 
čiže užívateľ musel  použiť desatinnú bodku umiestnenú v základnom bloku klávesnice, 
čo si vynucovalo odskakovanie rukou. Táto anomália je spôsobená prítomnosťou 
ovládačov pre národné prostredie na úrovni operačneho systému. Súčasná verzia 
programu DYNAC automaticky konvertuje „,“ (čiarku) generovanú numerickým blokom na 
„.“ (bodku). Tým je zabezpečený pôvodný zámer tvorcov, aby boli všetky klávesy 
potrebné pre prácu s kalkulačkou koncentrované na jednom mieste (numerický blok 
klávesnice). Len pre zopakovanie: kalkulačku vyvoláte stlačením kombinácie kláves 
CTRL-K. 
 

• Zmenený formát dátumu v dokumente „Inventarizácia...“.  

Vo výstupnom dokumente „Inventarizácia...“  bol zmenený formát referenčného dátumu 
z pôvodného <mm/yyyy > na <dd/mm/yyyy>, kde <dd> je posledný deň nastaveného 
aktuálneho mesiaca. V praxi to znamená, že vo výstupnom dokumente bude napr. text 
„...odsúhlasenie zostatkov k 12/2001“ zmenený na „...odsúhlasenie zostatkov 
k 31.12.2001“ a pod. 
 

• Zmeny súvisiace s DPH. 

V stručnej forme zostavy DPH sú odteraz všetky čiastky zaokrúhlené na celé koruny hore 
tak, ako to vyžaduje legislatíva. 
V programe sú premietnuté ďaľšie zmeny súvisiace s novelou zákona 511. Podstatou 
zmien v programe DYNAC je aplikovanie zmeny spôsobu uplatňovania DPH na vstupe 
platné od 1.1.2003. Ďalej pribudli nové kódy DPH pre riadky s koeficientom, ktoré sa 
taktiež premietajú do upraveného výstupu výkazu DPH. 
 
 
 
 

• Registrácia firmy na faktúre. 

Tí užívatelia, ktorí používajú účtovnícky program aj na tlač faktúr majú možnosť zadať 
v konfiguračnom programe v časti „Užívateľ – Register“ údaje týkajúce sa registrácie 
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subjektu v obchodnom registri, ktoré sa potom zobrazia na každej vytlačenej faktúre 
v súlade s legislatívnymi požiadavkami. 
 

• Konverzia do Latin 2. 

Prechodom do najnovšej verzie sa všetky Vaše údaje prekonvertuju z kódovania 
Kamenických do operačným systémom podporovaného kódovania Latin 2.  
Uvedenou konverziou získate nasledovné výhody: 
• aplikácia DYNAC bude znaky s diakritikou zobrazovať korektne aj v okne, ktoré nie  

je roztiahnuté na celú obrazovku, 
• výstupy z programu otvorené inými programami (editormi, prehliadačmi) budú lepšie 

čitateľné vzhľadom na zobrazenie diakritických znakov v kódovaní Latin 2, ktoré 
podporuje operačný systém Windows. 
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