
Změny v AdmWin ve verzi 2.44 od 2.43 

Neprovádí se žádný update. Zálohy jsou kompatibilní s verzí 2.40, 2.41, 2.42, 2.43. Jen je po instalaci nutno 
provést rekonstrukci indexů!!! 
Pokud se přechází z verze nižší 2.40, je nutné před instalací nové verze provést zálohování - provede se update 
do verze 2.40! 

1. Při startu, volby 

Do okna “Při startu, volby“ doplněno za zaškrtávací pole pro zobrazení aktuálně splatných závazků: 
“včetně záloh“ – zaškrtávací pole, jehož zaškrtnutí způsobí, že do zobrazených aktuálně splatných závazků budou 

na závěr vypsány i neuhrazené zálohy (z evidence přijatých zálohových faktur) splatné do 3 dnů, na které 
ještě nebyl vydán příkaz k úhradě. Toto zaškrtávací pole se zobrazuje pouze při zatržení "Zobrazit aktuálně 
splatné závazky". 

2. Zakázky 

V nastavení zakázek v oblasti nastavení pro tisk zakázkových listů doplněno zaškrtávací pole: 
“Tisknout i ceny s DPH“ – v případě zaškrtnutí budou u plátců DPH tištěny i prodejní ceny včetně DPH a závěrečný 
součet bude jak v cenách bez tak i s DPH. Platí pro požadavky i pro spotřebované položky na zakázce. 

3. Zásoby 

3.1 Prodejky - Záznam nových prodejek – graficky přepracováno pro lepší možnost práce na menších 
dotykových obrazovkách. Zadané položky lze opravovat přímo i v řádcích seznamu zapsaných položek na 
novou prodejku.  
Pro plátce DPH s nastavenými jednotkovými cenami bez DPH pod prodejní cenu doplněno pole: 
„s DPH“ – kde je zobrazována cena včetně DPH. Při ruční modifikaci zde uvedené ceny se automaticky 

vypočte cena bez DPH bez zaokrouhlení koeficientu, tj. přesně. 
Některé údaje (název-popis, cena bez i s DPH, výrobní číslo) lze také měnit přímo v řádcích prodejky. 

3.2 Výpisy zásob 
Pro výpisy “Položky bez pohybu“, “Příjmy za období“ a “Výdeje za období“ v třídění dle čísel nebo názvů 
skladových položek, doplněn výstup do přehledové tabulky s možností exportu dat do MS Excel, csv, txt nebo 
vlastního formátování tisku tlačítkem 
“Výstup do tabulky pro Excel“ – pod seznamem možných výpisů. Při tomto formátu výstupu jsou potlačeny 

součty a mezisoučty. 

4. DPH – třístranný obchod 

4.1 DPH na vstupu (přijatá plnění) – do seznamu druhů zdanitelného plnění doplněn bod: 
"Třístranný obchod - prostřední osoba" – určeno pro záznam DPH za pořízení zboží z jiného členského 

státu EU prostřední osobou formou zjednodušeného postupu podle § 17.  K tomu se zadává vedle 
čísla daňového dokladu jen částka celkem za pořízené zboží od prodávajícího. 

4.2 DPH na výstupu (uskutečněná plnění) – do seznamu druhů zdanitelného plnění doplněn bod: 
"Třístranný obchod - prostřední osoba" – určeno pro záznam DPH za dodání zboží do jiného členského 

státu EU prostřední osobou formou zjednodušeného postupu podle § 17. K tomuto druhu plnění se 
zadává částka celkem za dodané zboží kupujícímu, číslo daňového dokladu, kód státu a DIČ 
kupujícího, označení § zákona o DPH, dle kterého je toto plnění od daně osvobozeno. Takto 
označená plnění se následně automaticky uvedou na Souhrnném hlášení s kódem plnění 2. Proto 
musí být DIČ kupujícího vyplněno. 

4.3 V souvislosti s tím: 
- Doplněn výkaz o DPH o 2 automaticky počítané údaje v oblasti “Třístranný obchod“, které nelze přímo 

opravit. Jejich změna je možná jen záznamy DPH z dokladů. Tyto 2 údaje se tisknou na přiznání k DPH 
i v při el.podání. 

- Souhrnné hlášení – doplněno o záznamy DPH za uskutečněná plnění s druhem „Třístranný obchod - 
prostřední osoba“ s kódem plnění 2. 

- Upraveny výpisy přijatých i uskutečněných plnění o tyto záznamy DPH 
- Tisk faktury – text pro DPH zaevidované pod tímto druhem plnění je nastavitelný, stejně jako pro ostatní 

osvobozená plnění pod volbou “Soubor“ - “Základní údaje“ po stisku tlačítka "Texty osvobození tištěné na 
doklady". 

 
 



5. Importované bankovní výpisy - zaúčtování 

Do okna pro zaúčtování bankovního výpisu doplněno zaškrtávací pole: 
"S datem platby, jinak s datem výpisu" 

- Při zaškrtnutí budou jednotlivé řádky bankovního výpisu do účetnictví zaúčtovány pod zadaným číslem 
dokladu a s datem dokladu rovným datu platby z importovaného bankovního výpisu. V tomto případě může 
dojít k tomu, že pod jedním číslem dokladu bude více řádků s různým datem dokladu. 

- Při nezaškrtnutí budou všechny řádky zaúčtovány pod zadaným číslem dokladu a s datem importovaného 
bankovního výpisu. 

Výchozí stav je nezaškrtnuto, tj. doklad bude zaúčtován s datem importovaného bankovního výpisu. Stav 
zaškrtnutí uživatelem je evidován, tj. při dalším spuštění se nabídne stav, který byl zadán při předchozím 
zaúčtování.  

Jen v PU - účetnictví 

Účetní doklad přepracován do formy datového okna typu seznam ovládaném standardní zkrácenou nástrojovou 
lištou. Tj. Jednotlivé účetní řádky se zapisují přímo do řádků tohoto seznamu, kde je lze i přímo měnit, upravovat. 
Záznam nebo zrušení řádku se provádí pomocí tlačítek v nástrojové liště nebo jim přidruženým klávesovým 
zkratkám, tj. klávesou <Insert> a <Delete>. 
Ostatní funkce zůstávají zachovány.  
 
 


