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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 2010/02 :   Základný modul v7.21  - požadovaná verzia na disku minimálne v7.10 
                                      Mzdy v6.67                   - požadovaná verzia na disku v6.66 
                                      Dane a poplatky v6.64  - požadovaná verzia na disku v6.63 
                              
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-721. Bez inštalácie tohto podsystému nie je možné previes ť ostatné aktualizácie ! 
                               Užívate ľom   sieťových   verzií  je  nutné  inštalovať  aj  sieťovú  nadstavbu  z  adresára  
                               LAN ! 
                               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-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 KEO.  
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). 
 
 
 Adresár DAN-664 – Dane a poplatky v6.64 
 
 Do programu Dane a poplatky v6.64 boli doplnené podklady pre vyplnenie výkazu o dani z nehnuteľností za 
rok 2009. Povinnosť predložiť výkaz o dani z nehnuteľností Vám vyplýva z § 104 ods. 13 zákona č. 582/2004 Z. z. 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších 
predpisov v znení zákona č. 467/2009 Z. z. Správca dane predkladá výkaz do 31. marca po skončení 
zdaňovacieho obdobia na tlačive, ktorého vzor určilo Ministerstvo financií SR opatrením č. MF/026600/2009-72. 
Elektronický výkaz je vytvorený v prostredí MS EXCEL. Prázdny elektronický výkaz nájdete na domovskej stránke 
Datacentra (www.datacentrum.sk) pod odkazom Formulár Dzn pre údaje za rok 2009. Výkaz obsahuje 2 listy: 
DZN a Vysvetlivky. Pred vyplnením výkazu sa oboznámte s vysvetlivkami, ktoré sú návodom na vyplnenie, 
uloženie a odoslanie výkazu.  
 Podklady pre vyplnenie výkazu o dani z nehnuteľností v programe KEO nájdete vo voľbe KEO / Dane a 
poplatky / Dane a poplatky od 2009 / Daň z nehnuteľností / Tlačové zostavy / Rozbory / Výkaz o dani z 
nehnuteľností. Výkaz môže byť zobrazený za aktuálne zdaňovacie obdobie (vtedy prebieha aj výpočet údajov) 
alebo za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. V programe Daň z nehnuteľností pravdepodobne už máte 
nastavené zdaňovacie obdobie 2010.  
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Keď chcete zobraziť výkaz za rok 2009, postupujte nasledovne: 
• Spusťte program KEO / Dane a poplatky / Dane a poplatky od 2009 / Daň z nehnuteľností / Tlačové 

zostavy. 
• Cez voľbu Z. Sledované obdobie zmeňte obdobie na 2009. Keď máte v programe ešte obdobie 2009, 

tento krok môžete preskočiť. (Takáto zmena obdobia je len dočasná, akonáhle opustíte voľbu Tlačové 
zostavy, program automaticky vráti obdobie na 2010). 

• Potvrďte voľbu 4.Rozbory / 2.Výkaz o dani z nehnuteľností / 1.Generovať výkaz za rok 2009 a program 
vytvorí podklady pre vyplnenie výkazu. Keď prebehne výpočet, program ponúkne tri možnosti: 

• 1. Výkaz o dani dani z nehnuteľností – túto tlačovú zostavu vytlačte (F6) a prepíšte z nej údaje 
do elektronického formulára z Datacentra. !!! Pozor !!! Neposielajte do Datacentra tlačovú 
zostavu vytlačenú priamo z programu KEO ! Výkaz sa odovzdáva na tlačive, ktorého vzor určilo 
MF SR.  

• 2. Platby a nedoplatky /rozpis/ - je kontrolná zostava (podklad pre podklad), na ktorej sú 
samostatne zobrazené predpisy, platby a nedoplatky za predchádzajúce zdaňovacie obdobia a 
za aktuálne zdaňovacie obdobie. 

• 3 .Export údajov výkazu – keď nechcete ručne prepisovať údaje z KEO do elektronického 
výkazu, je možné tieto údaje exportovať (F10), automaticky načítať do EXCELu a odoslať do 
Datacentra. Pre KEO je vytvorený doplnkový modul VDN€ 2009, ktorý bude na domovskej 
stránke KEO (www.keo.sk) začiatkom februára. Tento doplnkový modul načíta údaje z KEO do 
formulára Dzn, uloží výkaz v predpísanom tvare a(lebo) odošle ho do Datacentra v prílohe e-
mailovej správy. Keď stlačíte F10 – Export a nemáte inštalovaný doplnkový modul VDN€, 
program vypíše chybu Zle zadaný adresár pre export. 

Okrem výkazu o dani z nehnuteľností do programu bolo doplnené zálohovanie a obnova len aktuálneho 
zdaňovacieho obdobia. Takto je možné zálohovať buď kompletnú databázu alebo aktuálny rok. Keďže bolo 
upravené zálohovanie, do aktuálnej verzie nebude možné načítať bezpečnostné kópie vytvorené v nižšej verzii 
programu. Po úspešnej inštalácii preto zálohujte údaje ešte raz.  
V programe boli opravené aj niektoré chyby signalizované užívateľmi (napr. chybové hlásenie pri generovaní 
zloženiek v miestnych daniach, upresnenie zaokrúhľovania základu dane z pozemkov alebo určenie dátumu 
splatnosti predpisu dane z nehnuteľností), ich úplný zoznam nájdete v súbore dan-664.txt v adresári DAN-664. 
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