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Vážený užívateľ programu, 
zasielame Vám aktualizáciu k programu KEO-WIN. Pred inštaláciou si užívateľ musí skontrolovať aktuálne verzie 
jednotlivých podsystémov na disku. Aktualizované moduly a požadované verzie sú nasledovné : 
 
Obsah aktualizačného média 2020/03 podľa adresárov:    
             
KEO-WIN 

OBY-A1311 – Obyvatelia v1.3.1.1 – aktualizácia (požadovaná verzia na disku je v1.3.1.0) 
MZD-A9002 – Mzdy v9.0.0.2 – aktualizácia (požadovaná verzia na disku je min. v9.0.0.0) 

 
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 \ OBY-A1311 – Obyvatelia v1.3.1.1 zo dňa 28.02.2020 
 
   Zmeny v programe: 
 
• Doplnené nové tlačivo potvrdenia o pobyte. Ohlasovne pobytu od 1.3.2020 sú povinné používať nové vzory 

formátu A4 na ceninovom papieri. 

• Pre tlač potvrdenia na ceninový papier s predtlačenými položkami je potrebné nastaviť v programe možnosť Tlačiť 
len údaje (originálne tlačivo). 

• Pre tlač potvrdenia na ceninový papier bez predtlačených položiek je potrebné nastaviť v programe možnosť Tlačiť 
na čistý papier aj s pozadím. 

 
 
 

Adresár KEO-WIN \ MZD-A9002 – Mzdy v9.0.0.2 zo dňa 28.02.2020 
 
   Zmeny v programe: 
 
• Pri nápočte do ročného hlásenia o dani zo závislej činnosti sa do riadku R09 doplňuje suma z R08. 

• Pri kontrole údajov ročného hlásenia o dani zo závislej činnosti sa kontroluje dátum ročného zúčtovania len keď je 
doplnená aj príloha č.V. 

• Upravený nápočet údajov do ELDP (ukončenie roka a OČR, prechod PN cez rok). 

• Opravené vypočítavanie riadku R21 v ročnom zúčtovaní dani zo závislej činnosti. 


