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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 2010/04 :   Základný modul v2.22  - požadovaná verzia na disku minimálne v2.10 
                                       Účtovníctvo v7.16        - požadovaná verzia na disku v7.14 alebo v7.15 
                                       Mzdy v6.68                   - požadovaná verzia na disku v6.67 
                              
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 s a musí inštalova ť ako prvý ! Nachádza sa v adresári                                 
                               ZAK-222. Bez inštalá cie tohto podsystému nie je možné previes ť ostatné aktualizácie ! 
                               Pred spustením inštal ácií jednotlivých podsystémov, program KEO 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 ZAK-2.22 – Základný modul v2.22  
1. Prispôsobenie programu pre operačný systém Windows7 
2. Možnosť zobrazenia a editovania uložených tlačových zostáv z programu 
 
 
Adresár UCT-716 – Ú čtovníctvo v7.16 zo d ňa 13.04.2010 
!!!   Vo výkaze FIN 7-04 v časti dva je potrebné dopísať záväzky účtované na účtoch SU -325, 379,479 
neuhradené viac ako 60 dní. 
Medzivýkazové kontroly: 

• FIN 3-04 a FIN 2-04: 
Kontrola medzi výkazmi: FIN 3-04  R01  (S1+S6+S8+S10) = FIN 2-04 
(R03+R13+R16+R31+R49+R50+R51+R52+R55) _ S4 

• FIN 3-04 a FIN 2-04: 
Kontrola medzi výkazmi: FIN 3-04 kontrola s riadkom R01_S10  = FIN 2-04 (R03+R13+R32+R34+R36 
až R42+R55) _ S4 

• FIN 3-04 a FIN 2-04: 
Kontrola medzi výkazmi: FIN 3-04 kontrola s riadkom R27_(S21+S22+S24+S26+S28)  = FIN 2-04 
(R68+R81+R87) S6 

• FIN 3-04 a FIN 2-04: 
Kontrola medzi výkazmi: FIN 3-04 kontrola s riadkom R26_(S1+S6+S8+S10)  = FIN 2-04 
(R03+R13+R16+R31+R49+R50+R51+R52+R55) _ S3 

• FIN 3-04 a FIN 2-04: 
Kontrola medzi výkazmi: FIN 3-04 kontrola s riadkom R26_S10  = FIN 2-04 (R03+R13+R32+R34+R36 
až R42+R55) _ S3 

• FIN 3-04 a FIN 2-04: 
Kontrola medzi výkazmi: FIN 3-04 kontrola s riadkom R52_(S21+S22+S24+S26+S28)  = FIN 2-04 
(R68+R81+R87) _ S5 

• FIN 3-04 a FIN 2-04: 
Kontrola medzi výkazmi: FIN 3-04 kontrola s riadkom R52_S28  je väčší ako  FIN 2-04 (R71+R73 až 
R80 (časť)+R87) _ S5 

Vo v7.16 oprava riadiaceho súboru Fin2-04 
 
Adresár MZD-668 – Mzdy v6.68  
Zmeny a rozšírenia programu 
1. Prílohu k ročnému hláseniu o dani je možné uložiť na disk A..F. 
2. Opravený nápočet do riadku 17 ročného zúčtovania dane a riadku 18 rekapitulácie ročného zúčtovania. 
3. Štvrťročné hlásenie o dani zo závislej činnosti pre rok 2010.  
4. Pri ukladaní miezd do archívu v prípade nevyrovnanej zamestnaneckej prémie program ponúka možnosť 

presunúť nevyrovnaný zostatok na ďalší mesiac (doteraz len nevyrovnaný daňový bonus).  
 
Postup prevedenia reinštalácie 
1. Uložte vypočítané mzdy do archívu. 
2. Ukončite program EBS. Spustite inštalačný program INSTALL.EXE a nainštalujte novú verziu programu. 
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3. Vytvorte v novej verzii programu bezpečnostnú kópiu spracovania.  
4. Pre tlač štvrťročného hlásenia do originálneho tlačiva je potrebné nainštalovať program pre tlač výkazov 

verzia 3.5.0.0. 
 
Štvr ťročné hlásenie o dani zo závislej činnosti za rok 2010 

Do štvrťročného hlásenia o dani boli doplnené riadky o vyplatenej zamestnaneckej prémii. Do riadku 06 
sa napočítava mzdová zložka “Zamestnanecká prémia“ kód 470 do výšky zostatku preddavkov na daň po 
odpočítaní bonusu. Zrážkovú daň, podobne ako daňový bonus, program nezapočítava na vyrovnanie prémie. Do 
riadku A sa napočítava celková suma vyplatenej prémie. Ak zamestnávateľ nepožiada daňový úrad o vrátenie 
prémie vyplatenej z vlastných prostriedkov (viď. otázka programu pri ukladaní miezd do archívu), program ju 
presúva, podobne ako nevyrovnaný daňový bonus, na ďalší mesiac. 
 
UPOZORNENIE! 
Ak za mesiac marec vznikne nevyrovnaná zamestnanecká prémia alebo nevyrovnaný daňový bonus, použite pre 
výpočet miezd verziu 6.68, alebo kontaktujte dodávateľa programu na prevedenie potrebných zmien! 
 


