
1  

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 KEO, 
 
zasielame Vám aktualizáciu k programu KEO. Pred inštaláciou si užívate ľ musí skontrolovať aktuálne verzie 
jednotlivých podsystémov na disku. Aktualizované moduly a požadované verzie sú nasledovné : 
 
Aktualizácia 2009/08 :   Mzdy v6.63 a v6.55                                 - požadovaná verzia na disku v6.62 
                                      Dane a poplatky v6.62                             - požadovaná verzia na disku v6.61 
                              
UPOZORNENIE ! V prípade, že na disku sú staršie verzie týchto modulov, inštaláciu nie je možné 
                               previes ť !  
                               Pred spustením inštalácií 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 KEO existuje ! 
 
Popis zmien podľa modulov : 
 
Adresár MZD-663 – Mzdy v6.63 a v6.55 
 
Zmeny a rozšírenia programu pre rok 2009 
1. Export výkazu sociálneho poistenia pre rok 2009: ak nie je vyplnený názov ulice, nie je akceptované ani 

orientačné číslo sídla zamestnávateľa. 
2. Výkaz práce ISCP 1-04: do údaja PVN sa napočítavajú aj MZ kód 060 a 061. 
3. Všeobecný vymeriavací základ za rok 2008 suma 8676.36 Eur. 
 
Zmeny a rozšírenia programu pre rok 2008 
1. Nové tlačivá pre ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2008.  
2. Zrušené zníženie minimalnej mzdy pre ZPS od 01.02.2008, minimálny mesa čný VZ pre január 2008 suma 

8100.-Sk/6075.-Sk/4050.-Sk, pre február-december 2008 suma 8100.-Sk (aj ZPS). Maximálny ročný VZ 
675396.-Sk.  

3. Konečné sumy v eurách.  
4. Zakázané voľby pre opakované spustenie prípravy a výpočtu miezd za rok 2008. 
 
Postup prevedenia reinštalácie 
1. Ukončite program KEO.  
2. Spustite inštalačný program INSTALL.EXE.  

2.1. Inštalačný program aktualizuje verziu miezd pre rok 2008 (v6.54 na v6.55). Sprístupní sa tým ročné 
zúčtovanie za rok 2008. 

2.2. Inštalačný program aktualizuje verziu miezd pre rok 2009 (v6.62 na v6.63).  
 
Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2008 

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia je prístupné v programe na výpočet miezd za rok 2008 (voľba 
Mzdová evidencia do 2008 – Archív – Zdravotné poistenie). Metodika pre ročné zúčtovanie ZP ako aj oficiálne 
tlačové formuláre sa nachádzajú na internetovej stránke www.rzzp.sk. 
 
Typ A 

Po doplnení osobného čísla a druhu pracovného pomeru program ponúkne nápočet údajov do 
formulára. Zamestnanec musí ma ť v archíve roku 2008 spracované údaje! Nápočet údajov z archívu miezd 
program ponúkne za každého zamestnanca len jeden krát. Opakovaný nápočet je možný len po vymazaní 
zamestnanca a opakovanom doplnení osobného čísla a druhu pracovného pomeru! 

 
Typ S a X 

Najprv sa vyplňujú všetky časti SA (alebo XA pri tlačive X) vybraného zamestnanca. Až následne sa 
vypňuje čast S (alebo X)! 
Do formulára SA (XA) sa údaje napočítavajú až po doplnení osobného čísla, druhu pracovného pomeru a IČO 
zamestnávateľa. Ak IČO zamestnávateľa súhlasí z IČO aktuálneho zamestnávateľa program napočíta údaje do 
formulára z archívu miezd. Ak ide o ďalšieho zamestnávateľa, údaje je potrebné doplniť ručne. Údaje označené 
(!) sa dopočítajú až po doplnení všetkých častí tlačív SA a S (XA a X pri tlačive X).  
 
Oznámenie zamestnávateľa 
              Do formulára pre Oznámenie zamestnávate ľa sa údaje napočítavajú automaticky pri vypl ňovaní 
formulárov A, S a X. Napriek tomu sa môže stať, že pri dodatočných opravách formulárov A, S a X sa sumy 
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konečných preplatkov/nedoplatkov neprenesú správne. Pred vytlačením oznámenia preto doporučujeme tieto 
údaje prekontrolovať a dodatočne opraviť. 
 
 
 
Adresár DAN-662 – Dane a poplatky v6.62 
 
Dane a poplatky – Spoločné zmeny 

• Kontrola naplnenia spoločného súboru daňovníkov a poplatníkov pri každom spustení programu Dane a 
poplatky. 

• Oprava meny z Sk na EUR vo formulári zloženky. 
• Doplnená možnosť nahrávania platieb z jedného miesta za všetky moduly daní a poplatkov. 
• Pri platbách možnosť zadať preplatok F2/CtrlF2. 
• Do potvrdenia o zaplatení dane a poplatkov doplnená suma slovom. 
• Ďalšie upresnenie funkcie zaokrúhľovania údajov nadol. 
• Doplnená možnosť obnoviť pôvodnú šablónu zostavy {Alt+F3} pri tlači a úprave tlačových zostáv. 
• Nová tlačová zostava Stav na účtoch od 01.01.2009. 

 
Daň z nehnuteľností 

• Rozšírenie súčtových údajov dane zo stavieb zo 6.3 na 7.3 na karte daňovníka (zmena štruktúry súboru 
KartaDn). Pri prvom spustení automaticky prebehne reinštalácia. 

• Oprava chyby pri hromadnom prečíslovaní platobných výmerov {Shift+F4}. 
• Oprava podmienky výberu daňových dlžníkov do zoznamu pre tlač výzvy na zaplatenie daňového 

nedoplatku a exekučných príkazov. 
 
Ostatné poplatky, Vodné a stočné 

• Oprava názvu archívneho súboru pri archivácii a obnove údajov (arc_opve.000). 
• Nová zostava : "Zoznam predpisov za rok ....".   V programe Ostatné poplatky pod vo ľbou 'Tlač \ 

Preddefinované zostavy \ Kontrolné zostavy \ Zoznam všetkých predpisov' a v programe Vodné a stočné 
vo voľbe 'Tlačové zostavy \ Zoznam všetkých predpisov'. 

• Oprava nulovania pomocného súboru v programe Ostatné poplatky.  
 
 


