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Dynac Sklad verzia 6.0 – euro 2009
Nová verzia skladového programu prináša najmä  prechod na euro. Túto zmenu Vám nová 
verzia  umožní  pohodlnejšie zvládnuť  prepočtom zostatkov,  dokladov,  cenníkov a ďalších. 
Viac k tomu ďalej v popise.
K novinkám patrí možnosť spracovávať staré doklady v Sk aj po prechode na euro súčasne 
s evidovaním nových obchodných prípadov v eurách. Vyhnete sa stresu z vynútenej uzávierky
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1. Pravidlá zaokrúhľovania pre každú menu osobitne
Prvou  dôležitou  zmenou  novej  verzie  je  možnosť  určovať  si  pravidlá  zaokrúhľovania 
výslednej  hodnoty  na  doklade  podľa  použitej  meny.  Podobne  platí  aj  pre  pravidlá 
zaokrúhľovania dph. 

Staré a nové zaokrúhľovanie
Prechodom na euro sa pravidlo zaokrúhľovania dph zmenilo na presnosť 0,01 tj. jeden cent. 
Pre Sk platilo pravidlo zaokrúhlenia na 0,10 teda desať halierov.
Výsledná suma na doklade nemala síce legislatívou predpísané zaokrúhlenie a záväzný bol iba 
limit  max  dvoch  desatinných miest,  ale  v  praxi  sa  často  zaokrúhľovalo  na  0,50  Sk  ako 
najmenšiu mincu.
Aby sme mali možnosť pracovať aj so starými dokladmi v Sk (dopĺňanie, zmeny) v tej istej 
evidencii, v ktorej už vystavujeme nové doklady v eurách, určuje nová verzia tieto pravidlá 
pre jednotlivé meny osobite.
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Nastavenie zaokrúhľovania
urobíme  cez  hlavné  menu  v  časti  Služby  –  DPH a  zaokrúhľovanie.  Pribudla  tu  položka 
„Zaokrúhľovanie pre menu“, ktorou zvolíme pre akú menu majú zadávané pravidlá platiť. 
Inštalácia novej verzie založí pravidlá pre meny Sk a euro ako je uvedené vyššie. Pravidlá sa 
uplatnia  pri  tvorbe  všetkých  nasledujúcich  nových  dokladov.  Pravidlá  môžeme  dopĺňať 
o ďalšie meny a upravovať tie existujúce.

Nastavené pravidlá sa uplatnia pri zadávaní nového dokladu. Podľa meny zadanej v doklade 
priradí program zaokrúhľovacie pravidlá tomuto dokladu. 

Pravidlo zaokrúhlenia výslednej hodnoty konkrétneho dokladu môžeme ľubovoľne meniť aj 
dodatočne. Stačí aby sme v tabuľke s dokladmi, napr. s výdajkami, našli požadovaný doklad 
a klávesmi Shift-F9 vyvoláme zmenu zaokrúhlenia výslednej sumy dokladu.

2. Prechod na euro
Po inštalácii  novej  verzie  6.0  odporúčame čo najskôr  spustiť  službu  „Prechod na euro“. 
Prístup k nej je z hlavného menu v časti „Služby“.

Táto služba prehodí domácu menu z SKK na EUR. Potom prepočíta všetko, čo je v bývalej 
domácej mene Sk na ekvivalent v euro:

• všetky príjemky, výdajky, faktúry, dodacie listy, dobropisy, cenové dobropisy zostanú 
vo svojej pôvodnej mene, vrátane tých čo sú v Sk. Prepočíta sa iba kurz na týchto 
dokladoch, pretože ide o kurz voči Sk. Nový kurz bude voči euro

• zostatok na sklade sa prepočíta na euro. Hodnota skladu a podobne aj všetky bilancie 
budú odteraz vyčíslené v eurách

• všetky prijaté aj vydané objednávky, všetky ponuky zostanú vo svojej pôvodnej mene
• všetky úhrady faktúr  a  úhrady záloh  ostanú v  pôvodnej  mene.  Zmení  sa  iba  kurz 

použitej meny na kurz voči euru
• v cenníku predajných cien, ktoré sú zadané na kartách v Sk budú prepočítané na euro. 

Jednotkové ceny v inej mene ako Sk zostanú nedotknuté.
Pri  prepočte sa program spýta, na aký počet  desatinných miest  (2-4) má byť nová 
predajná cena v eurách vypočítaná a či sa má zaokrúhliť alebo odstrihnúť na tento 
počet desatinných miest.

Pozor!
Po skončení skužby  „Prechod na euro“ si  skontrolujeme parameter  „Zvyčajne používaná 
mena“ v časti  „Služby – Cenové nastavenia“.  Ak tam máme  „SKK“,  tak to zmeníme na 
„EUR“, aby sa námpri tvorbe nových dokladov automaticky vypĺňala mena na euro.

Poznámka č.1:
Na overenie prevodu stavu skladu do eura použijeme zostavu Inventúra. Podrobnejšie o nej 
v ďalších častiach popisu nižšie.

Poznámka č. 2:
Prechodom na  euro  môže  vzniknúť  paradoxná  situácia  u  dokladov,  ktoré  boli  vystavené 
v minulosti v eurách. Vtedy bol kurz eura voči korune iný ako fixný, pravdepodobne bol vyšší 
tj.  30,200  –  35,000.  Služba  „Prechod  na  euro“  ponechá  doklad  v  pôvodnej  mene  ale 
prepočíta kurz. Nový kurz nebude 1,000 ako by sa zdalo, ale približne 0,912 a pod. Je to tým, 
že v starom kurze bolo euro silnejšie voči korune než dnes.  

Strana 2 (celkom 7)

Novinky v novej verzii programu DYNAC SKLAD 6.0 – euro 2009



Treba si uvedomiť, že doklady s týmto paradoxom sa vyskytnú (alebo aj nie) iba v dočasnom 
období prechodu na euro.

3. Prechod cenníka z SKK do EUR
Služba  “Prechod na  euro“ prepočíta  aj  cenníky predajných cien,  ktoré  máme  zadané  na 
kartách.  Prepočítané budú iba jednotkové ceny zadané v korunách. Ceny v iných menách sa 
nezmenia. Rovnako budú prepočítané aj cenníky zákazníkov, tzv. firemné ceny.
Služba sa spýta na počet desatinných miest, na ktoré si prajeme jednotkové ceny z cenníka 
prepočítať. Možnosti sú 2-4 desatinné miesta. Ďalej sa spýta či majú byť ceny zaokrúhlené na 
tento počet desatinných miest alebo či majú byť ďalšie desatinné miesta odstrihnuté.
Treba  si  vybrať  zrejme  podľa  toho,  koľko desatinných miest  chcete  pre  jednotkové ceny 
používať.
Na euro sa v cenníku prepočítajú aj  ceny bez aj s dph. Podľa vášho nastavenia parametra 
„Zvyčajne používané ceny“ v  časti „Služby – Cenové nastavenia“  bude v prípade nastavenia 
„Netto“ najprv prepočítaná  do eura cena bez  dph.  Cena s  dph bude vypočítaná  následne 
z ceny bez dph v euro. V prípade nastaveného „Brutto“ bude najprv prepočítaná na euro cena 
s ph. Cena bez dph bude následne vypočítaná z ceny s dph.

4. Roky 2008 a 2009 pohromade
Nová  verzia  umožňuje  koexistenciu  starých  dokladov  v  korunách  a  iných  menách  popri 
nových dokladoch r.  2009. Výhodou je,  že nemusíme urýchlene ukončiť  evidenciu r.2008 
kvôli potrebe začať vyrábať doklady v r.2009.
Do dokladov r.2008 môžeme ešte podľa potreby zasahovať,  tj.  upravovať,  pridávať alebo 
rušiť.
Treba mať iba zadaní nového dokladu do r.2008 v Sk, že domácou je už euro a preto kurz Sk 
na doklade nemôže byť 1,000 ako doteraz ale fixný 30,126. Teda nie kurz eura príslušný 
k tomu dátumu!
Takisto rôzne náväznosti nových dokladov r.2009 na staré doklady z r.2008 umožňuje nová 
verzia, napr. vybavenie starej objednávky v Sk do súčasnej výdajky v euro. Podrobnejší popis 
týchto väzieb je v častiach uvedených nižšie.

5. Zostava Inventúra v Sk aj v euro
V prechodnom období uzatvárania starého roka príde vhod bilancovať stav skladu v r.2008 
ešte v slovenských korunách. Zostava Inventúra má v novej verzii možnosť voľby Cenového 
vyčíslenia buď v eurách alebo v Sk podľa nášho záujmu. Táto voľba je dostupná vtedy, keď 
zvolíme dátum inventúry pred 1.1.2009.
Ceny tovarov na sklade sa vyjadrujú v Sk prepočítavaním z cien v euro pomocou fixného 
kurzu 30.1260. 

Zostavu  Inventúra odporúčame použiť aj bezprostredne po vykonaní  Prechodu na euro na 
pohodlné overenie,  či  korunový zostatok  Skladu ostal  rovnaký ako pred inštaláciou  novej 
verzie.  Dáme generovať zostavu  Inventúra v Sk a celkový súčet  porovnáme s výsledkom 
Inventúry pred inštaláciou. 
V praxi  sa  vyskytujú  odchýlky týchto  dvoch súčtov  v  dôsledku zaokrúhlovania,  ktoré  sú 
rádovo pod stotinou promile (do 100,-) pri celkovom stave skladu v desiatkach miliónov.
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6. Dobropis faktúry z r. 2008
V praxi môže dôjsť na požiadavku dobropisovať vrátený tovar, ktorý bol predaný v r.2008 v 
korunách a dobropisovať korunový predaj už môžeme iba v eurách. 
Postup začíname rovnako ako v minulosti. Vo výdajkách začneme akciu stornovania klávesmi 
Shift-F5 a označíme pôvodný predaj (výdajku) alebo jeho časť. Potvrdíme výber a vo fáze 
zadávania hlavičky storno-výdajky zmeníme na nej menu. Program preberie do storno výdajky 
označené  tovary z pôvodného  predaja  a  ich  ceny automaticky prepočíta  do  meny storno-
výdajky, čiže do eura.

7. Vybavenie objednávky v Sk z r.2008 dnes v euro
Môžeme vybavovať aj staré objednávky v korunách z r.2008. Realizácia objednávky v tomto 
roku už nebude možná v korunách ale v eurách.
Postupujeme rovnako ako zvyčajne – začneme novú výdajku automaticky s menou euro a 
vyvoláme klávesom F5 zoznam objednávok. Nájdeme a označíme tú našu alebo iba jej časť. 
Jednotkové ceny vidíme pôvodné v Sk. Môžeme ich meniť, ale stále pôjde o hodnoty v Sk. 
Potvrdíme výber a vo fáze zadávania hlavičky novej výdajky zmeníme na nej menu z SKK na 
EUR a kurz 1.0 (ten sa zvyčajne zmení sám).
Program preberie označené položky z objednávky a automaticky prepočíta jednotkové ceny 
z korún na eurá.

8. Úhrada v eurách faktúry z r.2008 v Sk
Keď potrebujeme zaevidovať súčasnú úhradu v eurách starej  faktúry vystavenej  v Sk,  tak 
postupujeme obvyklým postupom. Nájdeme pôvodnú faktúru s výdajkou v časti  Doklady – 
Výdajky a klávesom F8 vyvoláme zadávanie úhrady faktúry. 
Pre zadávanie úhrady je prvotne ponúkaná mena použitá na faktúre. Ak pôjde o prvú úhradu 
tejto faktúry ukáže sa rovno dialóg zadávania úhrady. Ak faktúra už má aspoň jednu úhradu, 
ukáže sa tabuľka s  prehľadom doterajších úhrad tejto  faktúry.  V tabuľke vyvoláme dialóg 
zadávania novej úhrady klávesom Insert.
V  dialógu  zadávania  čiastky zmeníme  menu  na  euro  a  kurz  na  1,0  (pokiaľ  sa  nezmení 
automaticky).  Ihneď  po  zmene  meny  dôjde  automaticky  k  prepočtu  zostávajúcej  sumy 
k úhrade do zadanej meny.

9. Úhrada zálohy v eurách k objednávke z r.2008 v Sk
K objednávke z r.2008 vystavenej v Sk môžeme prijať zálohu v eurách. Postupujeme ako pri 
zadávaní zálohy v časti Objednávky – Prijaté objednávky. Po nájdení objednávky (zvyčajne aj 
s číslom zálohovej faktúry) klávesmi Shift-F8 vyvoláme zadávanie úhrady zálohy.
Niekedy sa stane, že sa program spýta nelogicky spýta na kurz eura k dátumu po 1.1.2009. Ak 
ku  tomu  dôjde,  takúto  otázku  stačí  klávesom  Esc potlačiť  a  program  dosadí  kurz 
1,0 automaticky.
Mena pre  zadávanú úhradu je  ponúkaná podľa  meny použitej  v  objednávke.  Menu SKK 
zmeníme na menu EUR a program ihneď prepočíta výšku zálohy a ostatné údaje ako sú dph 
a základ bez dph do hodnôt v mene EUR.

10.Zúčtovanie zálohy v Sk do faktúry v eurách
Zálohy zaplatené v Sk môžeme zúčtovať po 1.1.2009 iba v zúčtovacích faktúrach, ktoré už 
budú v inej mene, zvyčajne v eure. Postupujem spôsobom prevzatia objednávky so zálohou do 
výdajky v euro. Podrobnejší popis tohto úkonu je popísaný vyššie.
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Keď už máme vystavenú výdajku v eurách prevzatím z objednávky v Sk so zálohou, prejdeme 
na vystavenie faktúry. Klávesom F5 vyvoláme záhlavie faktúry a tam na kláves  F10  ukáže 
program zoznam záloh, ktoré sa môžu zúčtovať v tejto faktúre. 

Čiastka každej zálohy v tomto zozname je prepočítaná do meny použitej v zúčtovacej faktúre 
bez  ohľadu  na  to,  v  akej  mene  bola  pôvodná  záloha  prijatá.  Je  to  potrebné  preto,  aby 
v zúčtovacej faktúre mohlo byť spočítané, koľko ostáva k úhrade.

Výberom, čiže označovaním niektorým z klávesov F12, F10 alebo F8 vyberáme, ktoré zálohy 
a aké ich časti si želáme zúčtovať vo faktúre.

11.Dopĺňanie dokladov do r.2008
Nová verzia  umožňuje  ponechať  staré  doklady z  r.2008  v  jednej  evidencii  popri  nových 
dokladoch r.2009. Tým môžeme dokončovať a upravovať staré doklady podľa potreby až do 
konečného doladenia  s  účtovným oddelením.  Zároveň môžeme bez prekážok pracovať na 
spracovávaní súčasných každodenných dokladov.

Pri zásahoch do starých dokladov treba mať na pamäti, že domácou menou po prechode na 
euro je iba euro. Preto je nutné novým dokladom do r.2008 s menou Sk zadávať kurz 30,126.

Pôvodné doklady môžeme ľubovoľne upravovať podľa potreby.

12.Cenový dobropis v euro k faktúre z r.2008 v sk
K predajom z r.2008 môžeme vystaviť cenové dobropisy. Dobropisy v tomto roku už nemôžu 
byť  v  Sk.  Nová  verzia  však  umožňuje  vystaviť  súčasný dobropis  v  eure  aj  ku  predaju 
z minulého roka, ktorý bol v Sk.
Postupujeme  pritom  postupom  obvyklým pre  zadávanie  cenového  dobropisu.  Zvolíme  si 
pôvodný predaj. Do hlavičky novej výdajky pre cenový dobropis program prevezme menu z 
pôvodneho predaja, teda Sk. V hlavičke novej výdajky cenového dobropisu zmeníme menu z 
pôvodného SKK na EUR. Program všetky čiastky do cenového dobropisu prepočíta do eura.
Funkcionalita cenových dobropisov je v programe dostupná len pri nainštalovanom module 
Cenové dobropisy. Rovnako ako tomu bolo v predošlých verziách.

13.Rozšírenie kurzu meny na 5 desatinných miest
Doteraz bol menový kurz evidovaný na 3 desatinné miesta. Prax vyžaduje pre niektoré meny 
použiť 4 a niekedy až 5 desatinných miest.

14.Všetky zostavy voliteľne v eurách alebo v Sk
Pri  každej  zostave  je  možné  zvoliť  si,  či  má  byť  vyčíslená  v  dnešnej  euro  mene,  alebo 
v pôvodnej Sk. To sa uplatní pri zostavách z obdobia pred 1.1.2009.

15.Dátumy odoslania faktúr, dobropisov
Každej faktúre, zálohovej faktúre, dobropisu či cenovému dobropisu je možné poznačiť aj 
dátum  jeho  odoslania.  K  dátumu  odoslania  je  možné  pridať  aj  poznámku.  Informácia 
o odoslaní dokladu je potom operatívne k dispozícii priamo v programe ako alternatíva knihy 
odoslanej pošty.
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16.Tolerancia v uhradenosti faktúry
Stáva sa, že faktúra je takmer uhradená a k úplnej úhrade ostáva malá čiastka. Z nejakého 
dôvodu je nemožné očakávať úhradu zvyšujúcej sumy. Aby faktúra neostala „visieť“ medzi 
neuhradenými, zaviedla sa v novej verzii  „tolerancia“ v uhradenosti.  Tolerancia je vlastne 
limitná veľkosť rozdielu medzi fakturovanou sumou a uhradenou sumou, pri ktorej sa faktúra 
už považuje za plne uhradenú.

Tolerancia je nastaviteľná pre každú faktúru individuálne
Každej faktúre je možné stanoviť vlastnú hodnotu tolerancie. Zadáva sa tam, kde aj úhrada 
faktúry – klávesmi Shift F8. Bez úhrady by tolerancia nemala zmysel. 
V dialógu pre zadávanie  úhrady pribudla položka  „Tolerancia“. Tu je možné súčasne so 
zadávaním úhrady zadať aj  toleranciu pre uhrádzanú faktúru.  Pri  prvej  úhrade sa položka 
tolerancia vyplní podľa globálne zadanej tolerancie.
Tolerancia s hodnotou 0,00 znamená, že faktúra bude uhradenou až po uhradení úplnej ceny 
faktúry, tj. nesmie chýbať ani 0,01.

Toleranciu  pre  konkrétnu  faktúru  je  možné  zadať  aj  bez  zadávania  úhrady.  Na  riadku 
s faktúrou  (napr.  v  zozname  výdajok)  klávesom  Shift F8 vyvoláme  zoznam  úhrad  danej 
faktúry. V zozname klávesom F4 sprístupníme zadávanie tolerancie pre konkrétnu faktúru.

Ak faktúra ešte nemala žiadnu úhradu, tak zoznam úhrad prekryje okno na zadanie 
prvej  úhrady.  Toto  okno  môžeme  klávesom  Esc uzavrieť  bez  zadania  úhrady a  uvidíme 
prázdny zoznam úhrad danej faktúry.

Tolerancia je nastaviteľná globálne pre každú cudziu menu zvlášť
Pri globálnom nastavovaní tolerancie v uhradenosti v časti Služby – DPH a zaokrúhľovanie je 
medzi  zadávanými  položkami  aj  tolerancia.  Hodnota  tolerancie  platí  pre  zvolenú  menu. 
Zmenou meny sa načíta globálna hodnota tolerancie naposledy zapísaná pre túto menu.

Globálna  hodnota  tolerancie  pre  danú  menu  sa  uplatňuje  iba  pri  zadávaní  prvej  úhrady 
faktúry.  Tam,  v  dialógu  zadávania  úhrady faktúry,  bude  automaticky  uvedená  v položke 
Tolerancia.  Hodnotu  tolerancie,  prevzatú  z  globálnej  tolerancie,  je  možné  pre  faktúru 
akceptovať alebo ju prepísať na inú hodnotu, platnú iba pre túto faktúru.

Globálna hodnota tolerancie je spriahnutá s konkrétnou cudzou menou. Každá mena môže 
mať vlastnú hodnotu tolerancie.  Rovnaký vzťah platí  aj  medzi  pravidlami zaokrúhľovania 
a cudzou  menou.  Každá  mena,  aj  domáca,  môže  mať  vlastné  pravidlá  zaokrúhľovania 
a tolerancie.

Pri zadávaní pravidiel zaokrúhľovania a tolerancie je položka Nastavenie pre menu. Pomocou 
nej určujeme, či majú byť pravidlá pre zvolenú menu zapísané alebo naopak, či majú byť pre 
danú menu zrušené.

Využitie tolerancie vo vyúčtovacej faktúre
Vo  vyúčtovacej  faktúre  môže  niekedy  vzniknúť  medzi  prijatou  zálohou  a  fakturovanou 
čiastkou z rôznych dôvodov malý rozdiel. Napríklad, kurzovým prepočtom, chybou pri úhrade 
bankovým prevodom (súčasné  ceny na  stotiny eura  spôsobujú  výskyt  týchto  situácií).  Na 
vyúčtovacej  faktúre  bude  tvrdohlavo  zostatok  k  úhrade  0,07  €,  ktorý už  nepovažujete  za 
reálne uhraditeľný. 

Strana 6 (celkom 7)

Novinky v novej verzii programu DYNAC SKLAD 6.0 – euro 2009



V  podobných  prípadoch  vám  tolerancia  môže  pomôcť.  Jej  zadaním  pre  takúto  faktúru 
v potrebnej výške zabezpečíte, že na faktúre bude uvedené centové dorovnanie práve v tejto 
výške a zostatok k úhrade bude nulový.

Význam tolerancie pre prehľad faktúr a platieb
Aby vám v bilančnej zostave Faktúry a platby neostávali medzi neuhradenými faktúrami také, 
ktorým chýba k úhrade niekoľko centov a pod., môžete zadaním tolerancie označiť takúto 
faktúru za uhradenú. V zostave Faktúry a platby bude táto faktúra iba medzi uhradenými.

17.Rýchle vyhľadanie zákazky podľa čísla a názvu
Pri uvádzaní zákaziek ku príjmom a výdajom (práce spájané so zákazkou) je potrebné vyberať 
označenie  zákazky zo  zoznamu.  Zoznam zákaziek  postupne  stále  rastie  a  vyhľadanie  tej 
správnej zákazky môže byť čoraz ťažšie.
Nová verzia programu pridáva funkciu rýchleho vyhľadania zákazky buď podľa jej čísla alebo 
názvu. Postačí v zozname zákaziek rovno začať zadávať prvé znaky z čísla zákazky a program 
súčasne so stlačením každej  klávesy posúva kurzor  v  zozname na riadok so zákazkou so 
zhodne začínajúcim číslom. To isté je možné urobiť  aj  podľa mena zákazky.  Stačí  prejsť 
v zozname do stĺpca s názvami zákaziek a začať zadávať názov zákazky.
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