
Změny v AdmWin ve verzi 2.46 od 2.45 

Neprovádí se žádný update. Zálohy jsou kompatibilní s verzí 2.45. Jen je po instalaci nutno provést rekonstrukci 
indexů!!! Pokud se přechází z verze nižší 2.45, je nutné před instalací nové verze provést zálohování - provede se 
update do verze 2.45!!! 

1. Základní údaje 

Název vlastní firmy rozšířen na 2 x 40 znaků. Tomu přizpůsobeny tisky dokladů, promítnutí do tisku přiznání k 
DPH, daně z příjmu a pro výstupy přehledů z mezd a ELDP. 

2. Zakázky 

Do voleb tiskového výstupu nad seznamem zakázek, v případě zatržení "Včetně spotřeb.položek", do možného 
výběru spotřebovaných položek doplněna možnost: 
"Rozporné k požadavkům" – vypíše jen položky v záznamu spotřeby na zakázku, které nejsou obsaženy 

v požadavcích na zakázku nebo jich bylo spotřebováno více než je v požadavcích – plánu.  

3. Zásoby 

3.1 Potlačení automatického doplňování dodavatele na skladové karty – do nastavení zásob – obecné 
hodnoty doplněno: 
"Při příjmu nepřepisovat dodavatele na skl. kartě" – zaškrtávací pole. Jeho zatržení způsobí, že název 

dodavatele nebude na skladovou kartu při příjmu zásob zapisován z dokladu, na kterém se záznamu 
příjmu na sklad provádí. 

3.2 Výpisy pohybů zásob – vyloučení stornovaných pohybů – do zadání výpisů zásob pro výpis příjmů nebo 
výdejů zásob za období a součtovaný výdejů za období doplněno zaškrtávací pole: 
"Vyloučit stornované pohyby" - při zaškrtnutí nebudou ve výpisech uváděny stornované pohyby a jejich storna 

4. Mzdy – pracovníci 

4.1 Mzda – v okně mzdy doplněn údaj: 
“Odstupné“ – pro částky zdanitelného příjmu nezahrnovaného do vyměřovacích základů pojistného. 
O tento nový údaj upraveny výpisy: 
- Výplatní lístek (páska) – samostatný bod v příjmech 
- Výpis výpočtů mezd – samostatný sloupec 
- Mzdový list – uvádí se na řádku ostatních zdanitelných příplatků a přičítá do celkových zúčtovaných příjmů 
- Měsíční rekapitulace – pod hrubé mzdy celkem na samostatný řádek 
- Výpis výpočtů záloh na daň – zvyšuje zdanitelný příjem 
- Tiskopis „Potvrzení o zdanitelných příjmech a funkčních požitcích ze závislé činnosti“ – zvyšuje úhrn 

zúčtovaných příjmů na ř. 1 
- Firemní přehled mezd – samostatný řádek  
- Výpis nákladů na mzdy – samostatný sloupec 
- Výpis záloh a vyúčtování mezd – ve sloupci pro náhrady mzdy  

4.2 Zrušení neuplatnění základní slevy na dani u starobních důchodců 
Ústavní soud s platností od 8/2014 zrušil nemožnost uplatnění základní slevy na dani u pracujících důchodců 
jako diskriminační. V souvislosti s tím: 
- V předzpracování mezd zrušeno automatické neuplatnění základní slevy na dani u pracovníků 

s vyplněným datem starobního důchodu. 
- Na kartě pracovníka zrušeno zaškrtávací pole "k 1.1.roku mezd nepobíral starobní důchod" 
Poznámka: 
1. Do mezd od počátku roku se zpětně neuplatňuje – vyřídí se v ročním vyúčtování daně 
2. V systému je stále funkční zaškrtávací pole „základní“ v oblasti nastavení slev na dani u poplatníka. Pokud 

se v některých organizacích dohodli, že se nebude měsíční záloha na daň o tuto slevu snižovat a bude 
řešena až v ročním vyúčtování daně, stačí u těchto pracovníků zrušit zaškrtnutí uplatnění základní slevy a 
před ročním vyúčtování daně jej opět zaškrtnout. 

 

Jen v PU - účetnictví 

Účtenky – tisk účtenek – v tisku jednotlivých účtenek (1 na A4 i 2 na A4) u zaúčtovaných doplněn pod položky tisk 
účetní rozkontace dokladu ze zaúčtování účtenky do účetnictví.  


