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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 2014/02 podľa adresárov:    
 
KEO-DOS 
     DAN-684     - Dane a poplatky v6.84 - aktualizácia (požadovaná verzia na disku v6.83) 
 
     UPOZORNENIE ! V prípade, že na disku sú staršie verzie modulov, než je požadovaná, inštaláciu nie je 
     možné previesť ! Pred spustením inštalácií jednotlivých podsystémov, program KEO-DOS musí byť 
     ukončený ! Užívateľom   sieťových   verzií  je  nutné  inštalovať  aj  sieťovú  nadstavbu z adresára LAN ! 
 
     POZNÁMKA !  Inštalačné programy sú na médiu uložené do adresárov, podľa jednotlivých      podsystémov. 
     Inštalácie z týchto adresárov sa spúšťajú potvrdením súboru install alebo install.exe. Po spustení inštalácie 
     je potrebné zadať disk (implicitne C), na ktorom program existuje ! 
 
KEO-WIN 
     MZDY2013 – Mzdy v2.0.0.4 – aktualizácia (požadovaná verzia na disku v2.0.0.3) 
     MZDY2014 – Mzdy v3.0.0.0 – aktualizácia (požadovaná verzia na disku v2.0.0.4) 
 
     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-DOS \ DAN-684 – Dane a poplatky v6.84 

 
Najdôležitejšou zmenou v programe Dane a poplatky v6.84 je možnosť zadať číslo účtu úradu 

v medzinárodnom tvare IBAN  spolu s identifikátorom banky BIC. Tieto údaje je potom možné zobraziť na 
rozhodnutiach ako aj vo výzve na zaplatenie daňového nedoplatku. Medzinárodný tvar účtu úradu IBAN a BIC 
kód banky program automaticky vypočíta zo základného čísla účtu úradu (BBAN). Prevod základného čísla účtu 
na IBAN je potrebné skontrolovať vo voľbe KEO – Dane a poplatky – Dane a poplatky od 2009 – Číselníky 
a parametre – Spoločné parametre a porovnať s údajmi uvedenými na výpise z Vášho účtu. Medzinárodné číslo 
účtu IBAN program na tomto mieste ponúkne len od zdaňovacieho obdobia 2014. To znamená, že keď ste 
doteraz neukončili rok 2013, číslo IBAN v parametroch uvidíte až po prechode na nový rok. 

Užívatelia modulu Vodné a stočné musia skontrolovať prevod čísla účtu dodávateľa aj vo voľbe KEO – 
Dane a poplatky – Dane a poplatky od 2009 – Vodné a stočné – Servis – Základné parametre. Medzinárodné 
číslo účtu dodávateľa IBAN v parametroch program ponúkne tiež len v prípade, keď je nastavené zdaňovacie 
obdobie 2014. 
 
Upozornenie:  Keďže vo verzii v6.84 došlo k zmene štruktúry niektorých tabuliek databázy, archív vytvorený 
v nižšej verzii program nenačíta. Odporúča sa preto po nainštalovaní novej verzie a kontrole IBAN a BIC kódu 
vytvoriť bezpečnostnú kópiu databázy v novej verzii aspoň na pevný disk počítača. 
 
 
Adresár KEO-WIN \ MZDY2013 – Mzdy v2.0.0.4 zo d ňa 30.01.2014 
Adresár KEO-WIN \ MZDY2014 – Mzdy v3.0.0.0 zo d ňa 31.01.2014 
 

     Zasielame Vám poslednú aktualizáciu k programu KEO-WIN modul MZDY2013 pre rok 2013 
a novú verziu programu MZDY2014 pre rok 2014. Nový program sa inštaluje do samostatného 
adresára. Následne prebehne prevod údajov z predchádzajúcej verzie. Program a údaje používané do 
konca roka 2013 ostávajú k dispozícii aj naďalej v nezmenenej forme. 
 
Obsah aktualiza čného média: 
 
Adresár Mzdy2013:   
     setup.exe  – aktualizačný program verzie Mzdy2013. 
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Adresár Mzdy2014:   
     setup.exe  – aktualizačný program verzie Mzdy2014, 
     mzdy2014.pdf  – popis zmien a aktualizácie programu pre rok 2014, prevod údajov z verzie 
                                   Mzdy2013, 
     iban_info.pdf  – informácia k zavedeniu nového formátu čísla účtu od 01.02.2014. 
 
UPOZORNENIE! Od 01.01.2014 začínajú plati ť nové pravidlá. Doporu čujeme preto podrobne sa 
oboznámi ť s platnou legilatívou. Stru čné informácie sú v súboroch mzdy2014.pdf 
a iban_info.pdf.   
 
Postup aktualizácie 
 
1. Ak nemáte vysporiadaný výkaz pre nepravidelný príjem za rok 2013 nainštalujte aktualizáciu 

programu MZDY2013 pre rok 2013 spustením aktualizačného programu setup.exe z adresára 
Mzdy2013 . Zopakujte export výkazu pre nepravidelný príjem v tvare pre rok 2014. Uložte 
vypočítané mzdy za obdobie 12.2013 do archívu. Do roku 2014 prechádzajú pri prevode 
údajov len spracované mzdy uložené  do archívu! 

2. Vytlačte obsah súboru Mzdy2014.pdf (adresár Mzdy2014)  na tlačiarni. Súbor obsahuje podrobný 
popis jednotlivých krokov pri aktualizácii programu na rok 2014 a postup prevodu údajov. 

3. Po preštudovaní návodu na prechod do roku 2014 spustite program setup.exe (adresár Mzdy2014)
a postupujte podľa návodu. 

4. Po nainštalovaní programu pre rok 2014 a prevode údajov z roku 2013 vytvorte bezpečnostnú kópiu 
databázy v novom formáte. 

 
 
 


