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Vážený užívateľ programu EBS, 
 
zasielame Vám aktualizáciu k programu EBS. Pred inštaláciou si užívate ľ musí skontrolovať aktuálne verzie 
jednotlivých podsystémov na disku. Aktualizované moduly a požadované verzie sú nasledovné : 
 
Aktualizácia 2010/02 :   Základný modul v2.21  - požadovaná verzia na disku minimálne v2.10 
                                      Mzdy v6.67                   - požadovaná verzia na disku v6.66 
                              
UPOZORNENIE ! V prípade, že na disku sú staršie verzie týchto modulov, inštaláciu nie je možné 
                               previes ť ! Vzhľadom na to, že na správny chod všetkých modulov je potrebný    
                               ZÁKLADNÝ MODUL, ten sa musí inštalova ť ako prvý ! Nachádza sa v adresári                                 
                               ZAK-221. Bez inštalácie tohto podsystému nie je možné previes ť ostatné aktualizácie ! 
                               Pred spustením inštalácií jednotlivých podsystémov, program EBS musí by ť 
                               ukon čený ! 
 
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 MZD-667 – Mzdy v6.67 
 
Zmeny a rozšírenia programu 
1. Doplnený časový fond na rok 2010 - oprava (ParM02). 
2. Doplnená minimálna mzda pre rok 2010, suma 307.70 Eur (ParM06). 
3. Doplnené tarifné stupnice platné od 01.01.2010 (CisM05). 
4. Doplnená tlač mzdového listu sumy 01-12 na jednu stranu. Použitelné len pre sumy do 9999.99 Euro na 

mesiac. 
5. Doplnená mzdová zložka Kód=470, P=0, Názov=Zamestnanecká prémia. Ostatné nastavenie ako MZ=450. 
6. Upravené zostavy pre vyúčtovanie dane a bonusu o zamestnaneckú prémiu. 
7. Upravené posudzovanie príjmov pre zamestnaneckú prémiu pri ročnom zúčtovaní dane podľa zákona, ale 

v rozpore s tlačivom pre ročné zúčtovanie. 
8. Upravená tlač potvrdenia o zdaniteľnom príjme na dve strany. 
9. Sprístupnená voľba pre ročne zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2009. 
 
Postup prevedenia reinštalácie 
1. Ukončite program EBS.  
2. Spustite inštalačný program INSTALL.EXE.  
3. Vytlačte základnú verziu číselníka mzdových zložiek (Zoznam MZ -> F6-Tlač -> Základná verzia). 
4. Aktualizujte svoju pracovnú verziu číselníka mzdových zložiek podľa nového nastavenia (viď. zmeny 

a rozšírenia programu). 
 
UPOZORNENIE ! Pre rok 2010 ostáva v platnosti životné minimum 178,92 Eur (par.52h ods.13 ZDP). 
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