
Změny v AdmWin ve verzi 2.51 od 2.50 

Neprovádí se žádný update. Zálohy jsou kompatibilní s verzí 2.45, 2.46, 2.47, 2.50. 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. Mzdy - pracovníci   

1.1 Zaúčtování mezd – pokud při výpočtu odvodu záloh na daň vyjde částka pro odvod (bez odečtení měsíčních 
daňových bonusů) záporná (měsíční zálohy na daň mínus vrácení přeplatků na dani z ročního vyúčtování 
daně popřípadě snížená o převedenou částku záporného odvodu daně z předchozího období), zobrazí se 
informace o vypočteném záporném odvodu daně a s dotazem, zda tuto zápornou částku převést do snížení 
odvodu daně v dalším zaúčtování mezd. 
Při kladné odpovědi: 
- se vygeneruje záporný závazek na odvod daně jen ve výši měsíčních daňových bonusů. Pokud nejsou, 

pak se ani závazek na odvod daně nezaloží.  
- se určená převáděná hodnota zaeviduje a zkusí odečíst od odvodu daně při dalším zaúčtování. Tato 

hodnota je dostupná v “Hodnotách pro mzdy“ do údaje “V následujícím zaúčtování snížit odvod daně o 
částku“ pro případnou ruční modifikaci. 

- Nepoužívejte v případech, kdy víte, že odvody daně v následujících obdobích nebudou, tj. v případech, že 
žádáte pravidelně o vrácení částky vyplacené na měsíčních daňových bonusech, nebudete mít dále 
žádné zaměstnance nebo dojde ke snížení jejich počtu apod. Dále tuto volbu nepoužívejte, pokud budete 
rušit zaúčtování mezd nebo dopracovávat předcházející období! 

Při záporné odpovědi bude založen záporný závazek na odvod daně (dle nastavení v hodnotách pro mzdy 
buď záporně do závazků nebo kladně do pohledávek). Vypořádáváte si jej následně započtením s jinými 
odvody daně nebo postupným rozpouštěním do dalších závazků vůči FU nebo žádostí o vrácení přeplatku na 
dani. 
Využijete-li možnosti tohoto automatického převodu do následujícího období, je tato skutečnost obsažena na 
výpise „Měsíční rekapitulace“, kde je pod částkou daně uvedeno, o kolik se snižuje odvod daně o částku 
z předcházejícího období a jaká částka se převádí do následujícího období. 

1.2 Hodnoty pro mzdy - doplněn údaj: 
“V následujícím zaúčtování snížit odvod daně o částku“ – částka odvodu daně, o kterou bude v následujícím 

období odvod záloh na daň z příjmu snížen. Automaticky se naplňuje v zaúčtování mezd, pokud vyjde 
záporný odvod daně (bez uplatnění měsíčních daňových bonusů).  

 POZOR! Pokud budete rušit zaúčtování mezd za nějaké období a znovu jej zaúčtovávat nebo budete 
zpracovávat období kalendářně předcházející období, než ze kterého tato převáděná částka vznikla, 
musíte tuto hodnotu ručně modifikovat - vynulovat nebo uvést hodnotu, o kterou se má odvod daně 
ve zpětně zaúčtovaném období snížit. Po opakovaném zaúčtování nebo zaúčtování předcházejícího 
období vraťte původní hodnotu zpět pro následující období, ve kterém má být odvod daně snížen!  

1.3 Evidence dětí 
Doplněna o sloupce: 
“Daň.zvýh.ve výši“ – vybírá se z rozbalovacího seznamu: “na 1.dítě“, “na 2.dítě“, “na 3.a další“, “neuplatňuje“. 

Tento údaj se použije pro tisk “Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na 
daňové zvýhodnění“,  “Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na 
daň…“ od r-2015 včetně a mzdový list. Vyjadřuje historické skutečnosti, v jakém období bylo uplatňováno 
daňové zvýhodnění a v jaké výši. Tj. při změnách zvažte, zda jde jen o opravu chybně zadaného údaje 
nebo došlo ke změně rozhodných údajů. 
Pokud došlo ke změně rozhodných údajů, např. ukončení nároku na první dítě, které ukončilo školní 
docházku, pak po vyplnění „Nárok do“ na první dítě, pro druhé dítě k témuž datu ukončete v údaji „Nárok 
do“, „Daň.zvýh.ve výši“ ponechejte na 2 a kopií pro toto dítě založte další záznam s „Nárokem od“ v 
následujícímu měsíci a „Daň.zvýh. ve výši“ nastavte na 1. Tím si zachováte historii nároků na daňové 
zvýhodnění v dané výši. 
Stav “neuplatňuje“ se také použije při kontrole karty zaměstnance, zda počet dětí, na které aktuálně 
uplatňuje nárok na daňové zvýhodnění odpovídá počtu dětí v evidenci dětí, které aktuálně zde nemají  
“neuplatňuje“, tj. že poplatník na dítě aktuálně neuplatňuje nárok na daňové zvýhodnění.  
Pro roční vyúčtování daně, mzdový list a tisk “Potvrzení o zdanitelných příjmech…“ má vliv v kombinaci 
s datem „Nároku od – do“, protože po jisté období v daném roce mohlo být uplatňováno a následně 
nikoliv. Proto i pokud se aktuálně „neuplatňuje“, musí být vyplněno datum Do nároku na daňové 
zvýhodnění, jinak dojde k rozporům! 
Na výpočet daňového zvýhodnění na děti ve zpracování mezd nemá žádný vliv! Ve zpracování 
mzdy je rozhodující počet dětí, na které pracovník uplatňuje daňové zvýhodnění aktuálně nastavené na 
jeho kartě!  



Při aktualizaci na tuto verzi programu mají všechny děti v tomto sloupci nastaveno “na 1.dítě“ a před 
tiskem “Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění“ je 
nutné je správně uspořádat! 
Upozornění! Z důvodu, že nelze zajistit, aby před prvním zpracováním mezd za 2015, měli všichni 
stávající uživatelé u všech pracovníků, kterým počítají mzdy, v evidenci dětí nastavenou správně výši 
uplatňovaného daňového zvýhodnění pro jednotlivé děti, když dosud byly zvyklí, že se výpočet daňového 
zvýhodnění vypočítává dle počtu dětí na kartě pracovníka a uvedenou úpravu v evidenci dětí tak 
opomněli provést  a ještě nemají od pracovníků podložené informace (nemají od pracovníků podepsáno 
prohlášení k dani – termín do 15.2), počítá se po omezenou dobu do další verze programu stále ještě dle 
tohoto údaje . Pak je nutné v případech, kdy daňová zvýhodnění na jednotlivé vyživované děti ve 
společné domácnosti i mají poplatníci mezi sebou rozděleny, ručně upravit nabízenou hodnotu daňového 
zvýhodnění v okně  mzdy při kontrole a doplnění vyúčtování mezd o příslušnou částku, tj. o 200,- na 
druhé, o 300,- na třetí a další vyživované dítě. POZOR! Do další verze programu, kdy bude daňové 
zvýhodnění jednoznačně počítáno dle evidence dětí, si v ní správně nastavte výši uplatňovaného 
daňového zvýhodnění! 

“Od“ – datum, od kterého tento stav platí (nárok na daňové zvýhodnění v příslušné výši) - použije se jen pro 
tisk “Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění“, 
protože na něm, v době vytváření tohoto tiskopisu, nebylo jasné, zda lze uvádět datum před r.2015. 

“Popis rozhodných skutečností“ – popis, jaké skutečnosti jsou u něho dány pro přiznání daňového zvýhodnění 
nebo pro odkaz na příslušné dokumenty 

1.4 Výpisy z mezd a zaúčtování z mezd 
Doplněn tisk nového tiskopisu pro ČSSZ  - “Přehled o výši pojistného“ pro r.2015 dle ČSSZ - 89542 10  I/2015 
za současné existence stejnojmenného pro r.2014. Do tisku se příslušný tisk zvolí automaticky dle 
zpracovávaného nebo nastaveného měsíce a roku mezd. 

1.5 Karta pracovníka 
1.5.1 Doplněno tlačítko: 

"Potvrz.pro manž." – tisk “Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové 
zvýhodnění“. V zadávacím okně je požadováno zadání jen uvedení toho, kdo potvrzení vyhotovil (nabízí 
se údaje z jiných tisků z mezd) a popřípadě uvedení, zda vystavované potvrzení nahrazuje totéž dřívější 
potvrzení ze dne… Ve vlastním tisku se pak vytisknou údaje o zaměstnavateli ze základních údajů a dále 
údaje z karty pracovníka a u něj evidovaných dětí. Před tiskem nutno evidenci dětí zkontrolovat a upravit 
na aktuálně platný stav! 

1.5.2 Tisk potvrzení o zdanitelných příjmech rozšířen o nový tiskopis “Potvrzení o zdanitelných příjmech ze 
závislé činnosti, sražených zálohách na daň…“ pro rok 2015 MFin 5460 - vzor č. 23 při současné existenci 
vzoru č.22 za rok 2014. Příslušný vzor je určen zadáním požadovaného roku, za který se má potvrzení 
tisknout. Na novém tiskopise je v oblasti dětí rozdělení do sloupců dle uplatňované výše nároku na daňové 
zvýhodnění. Do nich jsou období „od-do“ přebírána z evidence dětí dle stavu ve sloupci „Daň.zvýh.ve výši“ 
a data „Nároku od – do“. Pokud se na jedno dítě v průběhu roku mění, nutno v evidenci dětí mít jedno dítě 
ve více záznamech, kde data nároku od-do a výše daňového zvýhodnění  odpovídají skutečnosti, tj. po 
období kdy platili. Na tomto tiskopise se vyjádří v jednom řádku obdobím od-do ve více sloupcích dle výše 
uplatňovaného daňového zvýhodnění. Záznamy dětí s „neuplatňuje“ v daň.zvýh.ve výši se do tohoto 
zpracování vůbec neberou. 

Jen v DE - daňová evidence 

Výstup “Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2014“ – pro zdravotní pojišťovny. Standardně je s instalací 
dodáván pro rok 2014 jen formulář pro 111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna a 211 - Zdravotní pojišťovna 
ministerstva vnitra. Pokud se nenabídnou další zdravotní pojišťovny nebo se načte formulář předchozích let, 
stáhněte si soubor http://www.admwin.cz/licence/zdr_poj_osvc_2014.zip a dekomprimujte jej do složky 
s instalací AdmWin. Obsahuje pdf formuláře pro OZP, VoZP, RBP a ZPS. Ostatní zdravotní pojišťovny daty 
naplnitelný formulář neposkytují. 
 

Jen v PU - účetnictví 
1. Předkontace – doplněny body pro nastavení účtování o záznamech DPH ve 2.snížené sazbě. Pozor! Po 

aktualizaci na tuto verzi v předkontacích nutno k těmto bodům doplnit účty, které jste si v účetní osnově pro tuto 
sazbu nastavili s možností rozdělení pro DPH z uskutečněných a přijatých plnění!  

2. Nastavení výsledovky a rozvahy – dle vyhlášky 500/2002 Sb.  a její novely 467/2013 sb. jsou v těchto 
výkazech drobné změny již od období 2014. Pokud si přejete stávající výkazy dodané aktualizovat na tyto nové 
stačí v nastavení výkazů zvolit volbu "Nahradit všechny výkazy přednastavenými". Ale POZOR: 
2.1 Veškeré vaše uživatelské úpravy, které jste v předcházejících obdobích na těchto výkazech provedli, tímto 

zmizí a musíte je provést znovu! Tj. případné textové úpravy nebo rozdělení některých bodů, pro něž jste 
měli důvod a dle výše uvedené vyhlášky jste dokonce byli nuceni provést, tímto zaniknou. 

2.2 Čísla řádků těchto výkazů nastavená v účetní osnově nebudou v mnoha případech odpovídat příslušným 
v nových výkazech! Buď si je celé ručně upravíte dle nových výkazů nebo v nastavení účetní osnovy 

http://www.admwin.cz/licence/zdr_poj_osvc_2014.zip


využijete volbu pod “Zvláštní“ - “Řádky výkazů“. Pokusí se k vašim číslům účtů v účetní osnově doplnit 
čísla řádků v nových výkazech dle přednastavené účetní osnovy. Následně stejně musíte také zkontrolovat 
a popřípadě ručně upravit především v případech, kdy dle povahy a zůstatku účtu jste měli některý 
přesměrován do aktiv nebo opačně.  

Z důvodu uvedených v těchto upozorněních a období, za které ještě výkazy potřebujete zpracovat, neprovádí 
tuto aktualizaci systém automaticky a je na uživateli, zda a kdy se ji rozhodne provést. Před těmito hromadnými 
změnami nastavení si vytvořte zálohu!    

  
. 
 


