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Banícka bl.2, P.O.Box 97, 990 01 Veľký Krtíš
     web.stránka: www.keo.sk    e-mail: keo@keo.sk    tel.: 047/48 30 835,  48 30 845

Vážený užívateľ programu EBS,

zasielame Vám aktualizáciu  k programu EBS.  Pred inštaláciou si  užívateľ  musí  skontrolovať  aktuálne verzie 
jednotlivých podsystémov na disku. Aktualizované moduly a požadované verzie sú nasledovné :

Aktualizácia 2009/03 :   Základný modul v2.11                    - požadovaná verzia na disku minimálne v2.00
                                      Účtovníctvo v7.11                           - požadovaná verzia na disku v7.10
                                      Mzdy v6.60                                     - požadovaná verzia na disku v6.54
                                      Moderná kancelária v6.40              - požadovaná verzia nie je
                                      
                             
UPOZORNENIE  !  V  prípade,  že  na  disku  sú  staršie  verzie  týchto  modulov,  inštaláciu  nie  je  možné 
                               previesť !  Vzhľadom  na  to,  že  na  správny  chod  všetkých  modulov  je  potrebný 
                               ZÁKLADNÝ  MODUL,  ten  sa  musí  inštalovať  ako  prvý  !  Nachádza  sa  v adresári 
                               ZAK-211. Bez inštalácie tohto podsystému nie je možné previesť ostatné aktualizácie !

Inštalačné programy sú na médiu uložené do adresárov,  podľa jednotlivých podsystémov.  Inštalácie z týchto 
adresárov sa spúšťajú potvrdením súboru install.exe. Po spustení inštalácie je potrebné zadať disk (implicitne C), 
na ktorom program EBS existuje !

Popis zmien podľa modulov :

Adresár ZAK-211 – Základný modul v2.11
1. Možnosť úpravy parametru FILES v súbore config.nt, pre operačné systémy Windows XP a Windows Vista 

(pre nových užívateľov).
2. Úprava logických kontrol (súbor WrkObl) pri tlači štítkov pre potreby Modernej kancelárie v6.40

Adresár UCT-711 – Účtovníctvo v7.11
1.   Opravené  zaokrúhľovanie  DPH  jednotlivých  položiek  pri  vystavovaní  novej  faktúry  na  celé  eurocenty 
        matematicky.

Adresár MZD-660 – Mzdy v6.60
Zmeny a rozšírenia programu
1. Zmena programového adresára pre modul Mzdy na EO09e (t.j. \EO\EO09e, \EBS\EO09e).
2. Číselné údaje týkajúce sa meny zmenené na Eur a rozšírené na 2 desatinné miesta. Priemery pre náhrady 

na 4 desatinné miesta.
3. Upravená zostava SocPo podľa zamestnancov a Príloha k výkazu pre SocPo.
4. Kontrola výpočtu odvodov SocPo podľa zamestnancov doplnená o edit rozpisu rozsahu SocPo  (7 znakov 

0,1,2).
5. Sprísnená kontrola pri úprave minimálnych VZ pre odvody zamestnancov so ZPS.
6. Upravená platnosť minimálnej mzdy. Platí od 01.01. do 31.12. za aktuálny rok. Do číselníka sa doplňuje od 

r2009 s platnosťou od 01.01.(napr.01.01.2009). Doteraz to bolo od 01.10. do 30.09. 
7. Pri spustení výpočtu miezd doplnené upozornenia na chýbajúci časový fond, všeobecný VZ a minimálnu 

mzdu za počítané obdobie (doteraz len správa do protokolu o výpočte).
8. Zmenené zaokrúhľovanie mzdových zložiek, vymeriavacích základov a odvodov platné pre rok 2009.
9. Rozpis mzdových zložiek na mzdovom liste rozdelený na tri časti  (mesiace 01-06, 07-12, súčty), zväčšené 

písmo a sumy sa zobrazujú na eurocenty. 
10. Nové tarifné stupnice v EUR platne od 01.01.2009.
11. Nové a upravené mzdové zložky:

11.1. Príplatok za praktickú prípravu, kód MZ=027, P=4, ostatné nastavenie ako MZ=027 P=3. 
11.2. Zmenený názov pre MZ kód=027, P=1. Nový názov: Platová kompenzácia za sťažený výkon práce.
11.3. Výkonnostný  príplatok,  MZ  kód=020,  P=2,  názov:  Výkonnostný  príplatok.  Zrušený  nápočet  do 

funkčného platu.
12. Doplnený výpočet štvrťročného priemeru výkonnostného príplatku a doplnenie priemeru do funkčného platu.
13. Nový adresár na spojovacie súbory pre export výkazov \EO\EO09E\EXPORT\. Export doplnený o formát dbf.
14. Do číselníka zdravotných poisťovní doplnený údaj Špeciálny symbol. Možnosť doplniť masku v tvare RM 

(RokMesiac napr.200901), MR (MesiacRok napr.012009) alebo ľubovoľný číselý kód.
Postup prevedenia reinštalácie
1. Ukončite spracovanie miezd za december 2008  a uložte vypočítané mzdy do archívu. 
2. Vytlačte mzdové listy zamestnancov za rok 2008 (je možné previesť aj v priebehu roka 2009).
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3. Spustite prepočet zostatkov dovolenky v roku 2008 pre rok 2009 (voľbu bolo potrebné spustiť pre správny 
prepočet finančnej rezervy za nevyčerpanú dovolenku).

4. Nainštalujte verziu miezd pre rok 2009 (v6.60). Po nainštalovaní novej verzie sa automaticky spustí program 
na prevod údajov z verzie 6.54 (Sk) do verzie 6.60 (Euro). 
4.1. Program na prevod údajov vytvorí kontrolnú zostavu prepočtu priemerov z Sk na Eur. Vytlačte kontrolnú 

zostavu na tlačiarni!.
4.2. Po ukončení prevodu údajov sa vytvorí zostava kontrolného protokolu. Vytlačte kontrolný protokol na 

tlačiarni!.
4.3. Ukončite prevod údajov

5. Spustite program pre spracovanie miezd za rok 2009. Upravte v kartách zamestnancov tarifné a funkčné 
platy platné pre rok 2009. Vytlačte nové platové dekréty. 

6. Prekontrolujte a upravte zostatky nevyčerpanej starej dovolenky.
7. Preveďte úpravy v číselníku mzdových zložiek uvedené v odstavci Zmeny a rozšírenia. Ak používate vlastné 

mzdové zložky, doplňte ich do číselníka. 
8. Ak  používate  doplnkový  program  pre  export  výkazu  sociálneho  poistenia  a program  pre  tlač  výkazov 

zdravotného poistenia, nainštalujte si nové verzie platné pre rok 2009 z internetovej stránky  www.keo.sk. 
Pozor  na  zmenu  adresára  pre  import  údajov  z KEO  na  „\EO\EO09E\EXPORT\“   alebo  z  EBS  na 
„\EBS\EO09E\EXPORT\“!

UPOZORNENIE!
Po nainštalovaní novej verzie programu sa v základnej ponuke pre spustenie mzdovej evidencie sprístupní modul 
pre mzdovú evidenciu do roku 2008 v Sk (v6.54) a modul pre mzdovú evidenciu od roku 2009 v Eur  (v6.60). 
Mzdové listy za rok 2008, ročné zúčtovanie dane za rok 2008, potvrdenia o príjme za rok 2008, ročné zúčtovanie 
zdravotného poistenia za rok 2008 ostanú prístupné počas celého roka 2009.
Výkonnostný príplatok pre rok 2009
Výkonnostný  príplatok  (kód  MZ=020,  P=2) nie  je  pre  rok  2009  súčasťou  funkčného  platu  (ďalej  len  FP). 
V číselníku mzdových zložiek musí mať preto vypnutý nápočet do FP. Do FP sa napočítava len mesačný priemer 
vyplatených výkonnostných príplatkov za posledný štvrťrok. Nápočet priemeru prevádza program automaticky po 
ukončení  každého  štvrťroka  alebo  manuálne  v karte  zamestnanca  pri  potvrdení  údaja  Funkčný  plat. 
Vypočítané  mesačné  priemery  sú  prístupné  v karte  zamestnanca  časť  priemery  (pri  zamestnancoch 
odmeňovaných podľa zákonníka práce sa tu nachádzajú štvrťročné premery pre náhrady). Pri zmene funkčného 
platu sa predpokladá aj vystavenie nového platového dekrétu.
Zaokrúhľovanie mzdových zložiek a odvodov od 01.01.2009
►Denný  vymeriavací  základ  pre  dočasnú  pracovnú  neschopnosť  -  na  4  desatinné  miesta  hore  (par.55 

zák.461/2003 SocPo).

►Vymeriavací základ pre sociálne poistenie – na celé eurocenty hore (par.138 ods.25 zák.461/2003 SocPo).

►Odvody na sociálne poistenie – na 10 eurocentov dole (par.129 ods.2 zák.461/2003 SocPo).

►Vymeriavací základ pre zdravotné poistenie – na celé eurocenty dole (zák.461/2008). 

►Odvod preddavku na zdravotné poistenie – na celé eurocenty dole (zák.461/2008). 

►Štvrťročný priemer pre náhrady (podľa Zákonníka práce) – na 4 desatinné miesta matematicky (zák.460/2008).

►Štvrťročný priemer  prenos  (MZ vyplatené za viac období podľa Zákonníka práce)   - na 2 desatinné miesta 

matematicky.

►Zvýšenie tarifného platu (pedagogickí zamestnanci) - na 50 eurocentov hore (par.7 ods.13 zák.474/2008).

►Hodinová sadzba funkčného platu - na 4 desatinné miesta hore. 

►Ostatné zložky platu - na celé eurocenty hore.

►Životné minimum (aktuálne 178.92Eur) - na celé eurocenty hore (par.31 ods.1 vyhl.251/2008).

►Základná nezdaniteľná časť (3435.27Eur/rok , 286.27Eur/mesiac) - ročná sadzba na celé eurocenty hore.

►Daňový bonus (aktuálne 19.32Eur) - na celé eurocenty hore  (par.47 zák.595/2003).

►Zrážková daň (do 5000.-Sk nahradené do 165.97Eur) - na celé eurocenty dole. 

►Preddavky na daň - na celé eurocenty dole (par.47 zák.595/2003 DZP). 

►Zdaniteľná mzda - na celé eurocenty dole (par.47 zák.595/2003 DZP). 

►Všeobecný vymeriavací základ -  pri  prevode na celé eurocenty matematicky  (par.293 ods.2 zák.659/2007 

GenZák).

►Minimálna mzda – stanované nariadením vlády 295,50Eur  (nar.vl.422/2008).

►Prepočet minimálnej mzdy - na 10 eurocentov matematicky (zák.460/2008).

►Náhrada pri dočasnej pracovnej neschopnosti - na celé eurocenty hore (čl.XVIII zák.659/2007 GenZák).

Adresár MOD-640 – Moderná kancelária v6.40
1. Editačné tabuľky a tlačové zostavy prispôsobené na EURO
2. Pri evidencii známok položka známka deklarovaná na 2 desatinné miesta (doteraz 0)
3. Pri evidencii stravných lístkov položka lístok deklarovaná na 2 desatinné miesta (doteraz 0)
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4. Cez voľbu /Tlač /Databáza 2008 umožnený prístup do databázy známok a stravných lístkov do roku 2008 
(v SKK)

5. Pri tlači štítkov možnosť zadania počiatočnej pozície tlače


