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Zmeny v programe KEO – Dane a poplatky v6.98 
 
V aktualizácii programu KEO – Dane a poplatky v6.98 došlo k viacerým dôležitým zmenám. Ich popis 
je uvedený nižšie v tomto doplnku k dokumentácii. Všetky zmeny týkajúce sa rozhodnutí (odôvodnenie, 
pečiatka a podpis, QR kód, dodatočné rozhodnutie) platia len od zdaňovacieho obdobia 2022. 
Aktualizujú sa teda šablóny rozhodnutí pre rok 2022. To znamená, že keď otvoríte rozhodnutia vyrubené 
v predchádzajúcich rokoch, odôvodnenie, QR kód tam neuvidíte. Na druhej strane, po nainštalovaní 
aktualizácie nové šablóny pre rok 2022 nebudú obsahovať Vaše prípadné zmeny v šablóne 
z predchádzajúcej verzie programu. Stará šablóna rozhodnutia z verzie v6.97 sa neprepíše, len nová 
verzia programu túto šablónu bude používať len do zdaňovacieho obdobia 2021. Rozhodnutia za rok 
2022 bude program generovať podľa novej šablóny. 

 
Text odôvodnenia v rozhodnutí 

 
Do verzie v6.98 v programe KEO – Dane a poplatky text odôvodnenia ste mohli aktualizovať len buď 
v šablóne rozhodnutia (F4-úprava), platilo to potom pre všetky rozhodnutia, alebo editovaním textu 
rozhodnutia (F5), ale tieto zmeny boli len dočasné a nedali sa uložiť. 
Iné riešenie ponúka verzia v6.98, v ktorej môžete napísať odôvodnenie pre konkrétne rozhodnutie. Keď 
nevyplníte daňovníkovi odôvodnenie, program doplní spoločné odôvodnenie zo šablóny ako predtým. 
Možnosť vložiť odôvodnenie individuálne do rozhodnutia na vyrubenie dane z nehnuteľností, dane za 
psa, dane za predajné automaty a dane za nevýherné hracie prístroje môžete cez voľbu KEO – Dane 
poplatky – Dane a poplatky od 2009 – Spoločné daňové priznania stlačením F10 – Detail. 
 

 
 

Následne potvrďte voľbu 1. Prvá strana, parametre a v dolnej časti na karte FO/PO môžete aktualizovať 
údaje týkajúce sa rozhodnutia, ako napr. odsek, číslo rozhodnutia, dátum vyrubenia, doručenia 
a nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia priamo a stlačením F10 aj text odôvodnenia. 

 

 
 

Po stlačení F10 sa otvorí jednoduchý textový editor a môžete začať písať odôvodnenie. Po napísaní 
celého textu stlačte ešte F5 pre naformátovanie textu na požadovanú šírku a zatvorte editor (Esc). 
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Podobným spôsobom viete vložiť individuálne odôvodnenie do rozhodnutí na vyrubenie ostatných 
miestnych daní (daň za užívanie verejného priestranstva, .., miestny poplatok za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady, poplatok za rozvoj). Potvrďte ponuku KEO – Dane a poplatky – Dane 
a poplatky od 2009 – Miestne dane a poplatky – Aktualizácia. V zozname miestnych daní a poplatkov 
sa postavte na požadovaný záznam a stlačte Alt+F7. Program ponúkne formulár, ktorý obsahuje číslo 
rozhodnutia, dátumu vyrubenia, doručenia a nadobudnutia právoplatnosti. Stlačením F10 editujete 
odôvodnenie. Ďalší postup je rovnaký ako v prípade dane z nehnuteľností, dane za psa... 
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Hromadné úpravy textu odôvodnenia 
 

Editovať text odôvodnenia môžete aj pri tlači rozhodnutí. Keď otvoríte KEO – Dane a poplatky – Dane 
a poplatky od 2009 – Spoločné tlačové zostavy - Spoločné rozhodnutia, stlačením F10 môžete 
upravovať odôvodnenie ako pri spoločných daňových priznaniach. Ďalej pri tlači rozhodnutí 
odôvodnenie môžete prekopírovať do ďalších rozhodnutí, resp. hromadne vymazať. Robí sa to cez 
hromadné zmeny. Otvorte teda spoločné rozhodnutia. Keď chcete vymazať text odôvodnenia 
vo viacerých rozhodnutiach, označte tieto rozhodnutia a stlačte Shift+F4, resp. F7-menu a vyberte 
Hromadné zmeny. Následne potvrďte možnosť E. Vynulovať odôvodnenia. Program po ďalšej otázke, 
či naozaj chcete vymazať text v označených rozhodnutiach, odstráni odôvodnenie z rozhodnutí. 
Pre tieto rozhodnutia bude platiť odôvodnenie zo šablóny rozhodnutia (alebo nič viď. nižšie).  
Prekopírovanie textu odôvodnenia do ďalších rozhodnutí je možné tiež cez hromadné zmeny. Označte 
najprv rozhodnutia do ktorých chcete skopírovať odôvodnenie (cieľ). Postavte sa potom kurzorom na 
rozhodnutie, z ktorého chcete odôvodenie použiť (zdroj) a stlačte Shift+F4 alebo F7 a Hromadné 
zmeny). V našom príklade ideme skopírovať odôvodnenie z rozhodnutia č. 00001 do označených 
rozhodnutí na treťom a štvrtom riadku. Rozhodnutia, v ktorých individuálne odôvodnenie už existuje, 
v stĺpci O je znak *, v opačnom prípade len bodka.  
 

 
 
Potvrdením voľby D. Odôvod. podľa akt. riadku program prekopíruje odôvodnenie do označených 
rozhodnutí. Ako vidíme na obrázku nižšie, už aj na riadkoch č. 3 a 4 v stĺpci O je hviezdička, text 
odôvodnenia z rozhodnutia č. 00001 bol teda úspešne prekopírovaný.  
 

 
 
Implicitné odôvodnenie uvedené v šablóne môžete zmeniť editovaním šablóny rozhodnutia 
(F4 - úprava) alebo úplne ignorovať nastavením Rozhodnutie bez prednastaveného odôvodnenia 
na A (Áno). V tom prípade program vloží do rozhodnutí len Vami napísané odôvodnenia alebo nič. 
Cez hromadné zmeny môžete aktualizovať aj ďalšie údaje rozhodnutia ako napr. dátum vyrubenia, 
doručenia alebo dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.  
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Dodatočné priznanie, dodatočné rozhodnutie na vyrubenie rozdielu dane 
 

V prípade, že daňovníkovi už bola daň vyrubená rozhodnutím a daňovník podá dodatočné priznanie 
v ktorom zmení údaje ktoré majú vplyv na výpočet dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za predajné 
automaty a dane za nevýherné hracie prístroje, môžete mu prepočítať tieto dane a rozdiel (preplatok / 
nedoplatok) vyrubiť dodatočným rozhodnutím. Dodatočné priznanie na základe ktorého vyrubíte rozdiel 
dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za predajné automaty a dane za nevýherné hracie prístroje 
môžete vytvoriť cez spoločné daňové priznania stlačením Ctrl+F2. Daň riadnym rozhodnutím môže byť 
vyrubená aj v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach, ale dodatočné rozhodnutie môžete vložiť len 
od 2022.  
 
Postup vytvorenia dodatočného priznania a vyrubenia rozdielu dane dodatočným rozhodnutím: 

• Skontrolujte, či spracovávate zdaňovacie obdobie, v ktorom bola daň vyrubená riadnym 
rozhodnutím. Keď nie, najprv zmeňte zdaňovacie obdobie cez voľbu KEO – Dane a poplatky – Dane 
a poplatky od 2009 – Číselníky a parametre – Zmena obdobia. Potom otvorte voľbu Spoločné daňové 
priznania a nájdite daňové priznanie daňovníka v zozname. Stlačte Ctrl+F2 alebo F7-menu 
a potvrďte I. Dodatočné prizn. <Ctrl+F2>. 

 

 
 

Daňovníkovi bola vyrubená daň za rok 2021 v zdaňovacom období 2021. Vytvoríme dodatočné 
priznanie v zdaňovacom období 2022. Potvrdením možnosti Pokračovať program vytvorí kópiu 
daňového priznania v zdaňovacom období 2022. Úspešné vytvorenie kópie daňového priznania 
program oznámi nasledovne:  
 

 
 

Keď je nastavené iné zdaňovacie obdobie než aktuálne, program ešte upozorní na potrebnú zmenu 
zdaňovacieho obdobia. Pre ďalšie spracovanie priznania je potrebné zmeniť obdobie teda na 2022 
cez zmenu obdobia. 
 

 
 

• Otvorte Spoločné daňové priznania a nájdite novovytvorené dodatočné priznanie. Celková daň 
(presnejšie rozdiel dane) bude nula, lebo obsahuje kópiu pôvodného priznania. Keď aktualizujete 
prílohy, program vypočíta rozdiel dane. Existujú ale obmedzenia, nie je možné v prílohách alebo 
v priznaní zmeniť všetko. Nemôžete napr. zmeniť druh pozemku / stavby. Keď došlo k zmene druhu 
pozemku, zmeňte výmeru v prílohe na 0, tým pádom aj daň bude 0 a vložte novú prílohu 
s požadovaným druhom pozemku. Nie je ďalej možné vymazať prílohy, ktoré už existovali v riadnom 
priznaní / rozhodnutí. V takomto priznaní nie je možné zmeniť daňovníka, nemôže byť vyrubený 
rozdiel dane inej osobe ako pôvodná daň.  

• Rozhodnutia na vyrubenie rozdielu dane tlačíte spolu s ostatnými rozhodnutiami cez voľbu Spoločné 
tlačové zostavy – Spoločné rozhodnutia. 

• Podobným spôsobom je možné vyrubiť rozdiel poplatku za komunálne odpady v miestnych daniach. 
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QR kód (PAY by square)  
 
Platobný QR kód PAY by square umožňuje rýchle a presné zaplatenie rozhodnutí, faktúr atď. Daňovník 
nemusí prepisovať platobné údaje z rozhodnutia, postačí ak platobný QR kód načíta do mobilnej 
aplikácie svojej banky. Vložiť QR kód do rozhodnutí alebo faktúr v KEO je možné od verzie v6.98. Aby 
program generoval rozhodnutia na vyrubenie dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za predajné 
automaty a dane za nevýherné hracie prístroje s QR kódom, musia byť splnené nasledovné podmienky: 

• je potrebné nastaviť parameter Vložiť QR kód (PAY by square) na A (Áno) v parametroch 
spoločných rozhodnutí (KEO – Dane a poplatky – Dane a poplatky od 2009 – Číselníky a parametre 
– Parametre spoločných rozhodnutí) 

• Parameter Predlohy rozhodnutí pre TM - WIN musí byť nastavený na N (Nie) v lokálnych 
parametroch užívateľa (KEO – Dane a poplatky – Dane a poplatky od 2009 – Číselníky a parametre 
– Lokálne parametre užívateľa) 

• Pre tlač z KEO-DOS musíte mať inštalovaný FandPrinter vo verzii v3.0.0.0. Tlačový manažér 
FandPrinter je možné stiahnuť z domovskej stránky KEO (https://keo.sk/tlacovy-manazer-fand-
print/). Ovládanie a nastavenie  programu FandPrinter je popísané v príručke k programu. 

• V spoločných parametroch (KEO – Dane a poplatky – Dane a poplatky od 2009 – Číselníky a 
parametre – Spoločné parametre) Dvojjazyčné rozhodnutia musí byť N (Nie).  

• V spoločných parametroch je potrebné skontrolovať aj číslo účtu úradu IBAN.  

• Prístup na internet. Tlačový manažér generuje platobný QR kód cez služby API, počítač musí byť 
pripojený na internet.  

Po nastavení vyššie uvedených parametrov program vloží do hlavičky rozhodnutia odkaz na XML 
dokument s potrebnými údajmi pre vygenerovanie QR kódu a odkaz na obrázok s QR kódom.  

 

 

 

Následne tlačový manažér FandPrinter v3.0.0.0 pri tlači vloží QR kód na určené miesto pre obrázok 
s QR kódom na základe údajov z XML. Výsledná tlačová zostava rozhodnutia s QR kódom je na ďalšom 
obrázku. 

 

 
 

https://keo.sk/tlacovy-manazer-fand-print/
https://keo.sk/tlacovy-manazer-fand-print/


 
 

Doplnok k dokumentácii KEO – Dane a poplatky                                                                                    KEO, s. r. o. 
 
 

6 / 6 

 

 
 
Platobný QR kód je možné vložiť aj do rozhodnutí na vyrubenie ostatných miestnych daní (daň za 
užívanie verejného priestranstva, .., miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, 
poplatok za rozvoj) ako aj do faktúry / platobného výmeru v programe Vodné a stočné. Je potrebné 
pritom nastaviť parameter Vložiť QR kód PAY by square na A (Áno) vo voľbe KEO – Dane a poplatky – 
Dane a poplatky od 2009 – Miestne dane a poplatky – Číselníky, parametre – Spoločné parametre ako 
aj v programe Vodné a stočné KEO – Dane a poplatky – Dane a poplatky od 2009 – Vodné a stočné – 
Servis – Základné parametre. V základných parametroch programu Vodné a stočné je potrebné 
skontrolovať aj číslo účtu (IBAN) úradu.  
Do rozhodnutí je možné vložiť aj ďalšie obrázky ako je pečiatka obce a podpis. Do faktúr za vodné a 
stočné okrem pečiatky a podpisu ešte aj erb obce. Nastaviť či chcete vkladať tieto obrázky do rozhodnutí 
môžete na tých istých miestach programu ako QR kód, aktualizovať treba parameter Vložiť pečiatku a 
podpis. Obrázok pečiatky a podpisu je potrebné naskenovať a orezať na čo najmenšiu veľkosť a uložiť 
ako bitmapový obrázok (bmp) do adresára \UFAND42\BMP pod názvom peciatka.bmp a podpis.bmp. 
Erb obce pre vodné a stočné pod názvom erb.bmp. 
 
Generovanie QR kódu či vkladanie obrázkov (pečiatka, podpis) je pamäťovo a časovo náročnejší 
proces, preto odporúča sa pri hromadnej tlači rozhodnutí alebo faktúr označiť naraz nie príliš veľa 
záznamov pre tlač, maximálne tak do 100. 

 
Dňa 11.5.2022 
Ing. Imrich Rados 
KEO, s. r. o. 


