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Vážený užívateľ programu, 
zasielame Vám aktualizáciu k programu KEO-DOS a KEO-WIN. Pred inštaláciou si užívateľ musí skontrolovať 
aktuálne verzie jednotlivých podsystémov na disku. Aktualizované moduly a požadované verzie sú nasledovné : 
 
Obsah aktualizačného média 2020/02 podľa adresárov:    
             
KEO-WIN 

MAJ-A1201 – Majetok v1.2.0.1 – aktualizácia (požadovaná verzia na disku je v1.200) 
MZD-A9000 – Mzdy v9.0.0.0 – aktualizácia (požadovaná verzia na disku je v8.008) 

 
UPOZORNENIE ! Pri aktualizovaných moduloch, je potrebné skontrolovať požadovanú verziu na Vašom počítači. 
V prípade, že požadovaná verzia nebola nainštalovaná, aktualizáciu nie je možné previesť ! Pred  spustením 
inštalácií jednotlivých podsystémov, program KEO-WIN musí byť ukončený ! 
POZNÁMKA ! Inštalačné programy sú na médiu uložené do adresárov, podľa jednotlivých podsystémov. Inštalácie 
z týchto adresárov sa spúšťajú potvrdením súboru setup alebo setup.exe.  

                 
Popis zmien podľa modulov : 
 
 

Adresár KEO-WIN \ MAJ-A1201 – Majetok v1.2.0.1 zo dňa 16.01.2020 
 
Verziu je doporučené inštalovať pred vykonaním posledných odpisov roku 2019 ! 
 
Pred skončením inštalácie sa automaticky spustí dodatočná reinštalácia údajov v1.1 => v1.2 ! 
 
Táto udalosť rieši nekompletnú reinštaláciu v predchádzajúcej verzii, keď sa nesprávne prevzali záznamy 
v nasledovných číselníkoch: používatelia, skupiny, kapitoly, sadzby daňových a účtovných odpisov. 
 
 

Adresár KEO-WIN \ MZD-A9000 – Mzdy v9.0.0.0 zo dňa 22.01.2020 
 
Postup aktualizácie uvedený v súbore mzd2020akt.pdf. 
 
Program Mzdy2020 (v9.0.0.0) 
 
• Aktualizované tarifné stupnice zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme platné od 01.01.2020. 

• Aktualizovaná tarifná stupnica pedagogických zamestnancov platná od 01.01.2020. 

• Aktualizovaný časový fond pre rok 2020. 

• Ročné zúčtovanie dane za rok 2019 (zmenený formulár). 

• Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch 2020 (zmenený formulár). 

• Hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2019 (zmenený formulár). 

• Koeficient pre zdroj financovania rozšírený na 4 desatinné miesta (0.2545 ->25.45%). 

• Pracovný pomer kód 60, 61, 62 (vymenovanie) pre nepravidelný príjem je v prílohe výkazu pre ZdPo napočítavaný 
do položky „Ostatný príjem“ neovplyvňujúci odpočítateľnú položku. 

• V číselníku mzdových zložiek je zakázané vymazanie použitej mzdovej zložky. 

• Nové tlačivo vyhlásenia pre uplatnenie nároku na NZD pre rok 2020. 

• Nové tlačivo žiadosti o vykonanie RZ pre rok 2019. 

• Upravený mzdový list - nápočet detí pre daňový bonus do rodinných príslušníkov a zobrazovanie rodného mena 
zamestnanca. 

• Chybové hlásenie pri kontrole daňového bonusu vo výpočte miezd doplnené o RČ. 
 
 


