
Změny v AdmWin ve verzi 2.70 od 2.66 

Neprovádí se žádný update. Zálohy jsou kompatibilní s verzí 2.66.  
Pokud se přechází z verze nižší 2.66, je nutné před instalací nové verze provést zálohování - provede se update 
do verze 2.66!!! 

1. Faktury vydané 

1.1 Tisk faktur v jazykových mutacích - forma úhrady 
V nastavení forem úhrady doplněny sloupce "Anglicky" a "Německy". Při tisku faktury ve zvolené jazykové mutaci 
se zde vyhledá forma úhrady v češtině vybraná do záhlaví faktury, a pokud bude u ní vyplněn sloupec ve zvoleném 
jazyce, vytiskne se. 

1.2 Procento penále 
Procento penále - denní úroky z prodlení na fakturách a ve zpracování penalizačních dopisů - úrokového zatížení, 
bylo rozšířeno na 7 desetinných míst. 

2. Nabídky a poptávky 

Název nabídky a název poptávky v hlavičce byl rozšířen na 35 znaků. Tento rozšířený nadpis se tiskne na nabídku, 
popřípadě poptávku. 

3. Zásoby - výdej zásob 

V okně pro výdej zásob doplněno tlačítko: 
"Výdej dle nabídky" – z vybrané nabídky doplní skladové položky s množstvím a prodejní cenou z nabídky do 

oblasti zadaných položek pro výdej, kde je lze ještě upravovat - zrušit, změnit množství nebo cenu. Doplní se 
jen položky, které jsou skladem, tj. množství v nabídce je menší nebo rovno množství na skladě. Také jsou 
doplňovány jen položky, které jsou obsaženy v aktuálně nastaveném výběru ze skladu, tj. je-li zapotřebí 
provést výdej dle nabídky z konkrétního skladu, nutno nejprve nastavit výběr zásob na jen tento sklad. 
Upozornění! Doplňuje se cena z nabídky bez ohledu na měnu. 

4. DPH 

4.1 Rozšíření číselníku pro přenesenou daňovou povinnost o kód: 
21 - Poskytnutí vymezených služeb elektronických komunikací - založen dle Nařízení vlády č. 361/2014 Sb. se 

v § 2 doplňuje písmeno d), které zní: 
“d) poskytnutí služby elektronických komunikací podle zákona upravujícího elektronické komunikace 
prostřednictvím přístupu k sítím elektronických komunikací, propojení sítí elektronických komunikací nebo na 
základě nákupu a prodeje těchto služeb.“ 

4.2 Ověření spolehlivosti plátce DPH 
Přepracováno na šifrovanou komunikaci pomocí protokolu HTTPS, protože dle sdělení GFŘ bude webová služba 
pro zjišťování spolehlivosti plátců DPH a bankovních účtů plátců DPH  od 29.12.2016 dostupná pouze pomocí 
určené šifrované komunikace. Nešifrovaná komunikace pomocí HTTP protokolu bude ukončena. 

5. Mzdy 

5.1 Hodnoty pro mzdy na rok 2017 
Tlačítko: 
"Nastavit na r.2017" – nastaví nové hodnoty platné pro zpracování mezd v roce 2017 známé na počátku tohoto 

roku. Stiskněte - nastavte si až před předzpracováním mezd za 1/2017. Mění se: 
- Minimální mzda na 11 000,- a zároveň se ruší sazba minimální mzdy pro zaměstnance s invalidním 

důchodem (tzn. stanovena je jedna základní sazba minimální mzdy stejná pro všechny zaměstnance). 
V nastavení hodnot pro mzdy údaj “Min.mzda pro invalidy“ zůstává z důvodu dokončení roku 2016. 
Pro mzdy v roce 2017 se ve výpočtech zdravotního pojištění a nároku na daňový bonus nepoužije. 

- Max. vyměřovací základ soc.pojištění za rok:  1 355 136,- 
- Výše redukčních hranic pro výpočet náhrady mzdy (platu, odměny z dohod), kterou je zaměstnavatel 

povinen poskytovat v období prvních 14 kalendářních dnů nemoci nebo karantény: 164,85 Kč - 247,10 Kč - 
494,20 Kč 

Upozornění. K datu uvolnění této verze programu je v poslanecké sněmovně ve schvalování návrh novely 
zákona o dani z příjmu, ve které se částky slev na dani upravují. Pokud bude novela schválena, bude 
pravděpodobně platit od 1.4.2017. Neopomeňte si je v nastavení hodnot pro mzdy změnit!   

Upozornění!!! Většina zdravotních pojišťoven změnila čísla účtů pro zasílání pojistného! Zkontrolujte si 
v nastavení zdravotních pojišťoven, zda čísla účtu, kam platby zdravotního pojištění zasíláte, jsou správná. 
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5.2 Úprava tiskopisu 
Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti podle zákona 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen “zákon“) za zdaňovací období 2016 
přepracován dle změněného formuláře 25 5460/1 MFin 5460/1 - vzor č. 21. 
 
Informace:  Dne 20.12.2016 vydala Finanční správa informaci - sdělení: 

“Povinná náležitost mzdového listu“ 
“Podle § 38j odst. 2 písm. h) zákona o daních z příjmů mzdový list obsahuje údaje o výpočtu daně 
a provedeném ročním zúčtování záloh a daňovém zvýhodnění. 
Pro účely mzdového listu za zdaňovací období 2016 se jedná o údaje o ročním zúčtování záloh a daňového 
zvýhodnění za zdaňovací období 2015, které bylo provedeno v roce 2016, a to včetně výpočtu daně za období 
2015. Zároveň však sdělujeme, že Finanční správa ČR nebude rozporovat případy, kdy na mzdovém listě za 
zdaňovací období 2016 bude uveden příp. výsledek ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za 
zdaňovací období 2016 včetně výpočtu daně za toto období.“ 

Jelikož není možné vytisknout všechny požadované informace na jednu stranu A4, je v AdmWin rozdělen na tisk 
na 2 strany A4 - vlastní mzdový list a roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění pod označením “Výpočet daně 
a daňového zvýhodnění u daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti…“. Neopomeňte tedy k vlastnímu 
mzdovému listu vytisknout a přiložit i tuto druhou stranu za příslušný rok a oba listy spojte nebo vlastní mzdový list 
založte do tiskárny k potisku druhé strany. 

6. EET – Nastavení 

Doplněno zaškrtávací pole: 
"Nekontrolovat verzi OS Windows" – při jeho zaškrtnutí nebude prováděna kontrola na verzi Windows neboť se 

v praxi objevily instalace Win 7, které ale vracejí číslo verze nižší, přičemž podmínky pro provoz EET mají. 
Pokud by neměly, může nastat situace, kdy kontrola na platnost a heslo k certifikátu v při uložení nastavení 
jsou v pořádku, ale vytváření elektronického podpisu při odesílání do EET nedopadne dobře a je indikováno 
v přehledu odeslání do EET chybou “Neplatné heslo k certifikátu“. Druhým možným okruhem problémů je 
šifrované zabezpečení datového přenosu, jež se může a nemusí projevit různými chybovými zprávami 
v přehledu odeslání do EET, popřípadě nebude žádný popis chyby. V každém případě nebude ve přehledu 
odesílání ve sloupci „Úspěch“ zatržení. 

 Upozornění! Za odesílání do EET je zodpovědný poplatník! Nikoliv systém. Nelze se na něj vymlouvat. 
Poplatník je povinen si zajistit takové podmínky, aby odesílání do EET probíhalo úspěšně! Proto toto pole 
můžete ponechat zaškrtnuté jen v případě, že kontrola verze operačního systému bude odmítat uložení 
nastavení, ale zprávy o tržbách budou úspěšně odesílány na server správce daně a ten bude vracet fiskální 
kód. 

V nastavení zpřísněna kontrola na „Označení pokladního zařízení“ – nesmí v něm být žádné speciální znaky a 
znaky s diakritikou! 
 
 

Jen v DE - daňová evidence 
 

1. Předběžný výpočet daně z příjmu – přiznání k dani z příjmu FO 
Do oblasti slev na dani doplněna: 
"Sleva 5 000 na EET" – sleva 5 000 na dani dle §35bc, nejvýše však částka ve výši kladného rozdílu mezi 15% 

dílčího základu daně ze samostatné činnosti a základní slevy na poplatníka. Pokud bude zadána vyšší, 
bude po upozornění automaticky snížena na uvedenou maximální.  Slevu na evidenci tržeb lze uplatnit 
pouze ve zdaňovacím období, ve kterém poplatník poprvé zaevidoval tržbu, kterou má podle zákona 
o evidenci tržeb povinnost evidovat. 

Upraven výstup xml struktury pro načtení přiznání k dani z příjmu FO za r.2016 na portál daňové správy. 

2. Výpočet sociálního a zdravotního pojištění OSVČ - doplněny hodnoty pro výpočet pojistného za rok 2016 
a záloh na rok 2017.  
Sociální: 
- Pro přehled za rok 2016: 

- Minimální roční vyměřovací základ pro hlavní činnost: 81 024,- 
- Minimální roční vyměřovací základ pro vedlejší činnost: 32 412 ,- 
- Rozhodná částka pro vedlejší činnost: 64 813,- 
- Maximální roční vyměřovací základ: 1 296 288,- 

- Pro výpočet záloh na rok 2017: 
- Minimální měsíční vyměřovací základ pro hlavní činnost: 7 058,- - z toho je min.záloha 2 061,-  
- Minimální měsíční vyměřovací základ pro vedlejší činnost: 2 824,- - z toho je min.záloha  825,- 
- Rozhodná částka pro vedlejší činnost: 67 756,- 
- Maximální měsíční vyměřovací základ: 112 928,- - z toho je maximální záloha 32 975,- 
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- Minimální nemocenské pojištění nadále činí 115 Kč. 
Zdravotní: 
- Pro přehled za rok 2016 – minimální měsíční vyměřovací základ: 13 503,- 
- Minimální záloha na rok 2017: 1 906,- 

 
ČSSZ - Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2016 – upraveny struktury xml přenosu dat na portál 
ČSSZ (https://eportal.cssz) za rok 2016 a následné vyvolání příslušné stránky pro načtení tohoto souboru pro 
podání přehledu za r 2016. Dále zde jen připomenutí postupu. 
Vytvoření Přehledu… provedete tlačítkem: 
"xml výstup pro tisk nebo podání přes ePortál" – nejprve standardním windows dialogovým oknem “Uložit 
jako…“ si uložte do vámi určené složky nabízený xml soubor, který následně nechejte načíst na ePortále ČSSZ, 
jehož příslušná stránka pro načtení je po uložení souboru automaticky vyvolána. V zobrazeném formuláři je 
nutné doplnit v AdmWin neevidované údaje a zkontrolovat přenesené! Dále postupujte dle možností uvedených 
na spodním okraji zobrazené webové stránky portálu ČSSZ, tj.: 

- Tisk – převést do formátu pdf a ten uložit a vytisknout 
- Odeslat elektronicky – máte-li elektronický podpis registrovaný u ČSSZ 
- Uložit – uloží doplněný a zkontrolovaný xml soubor pro ještě následné zpracování nebo podání přes 

datovou schránku (ISDS) do specializované datové schránky: “e-podani ČSSZ“ (ID: 5ffu6xk). 

Výstup “Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2016“ – pro zdravotní pojišťovny. Standardně je s instalací 
dodáván pro rok 2016 jen formulář pro 111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna, 201 – Vojenská 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_2016.zip a dekomprimujte jej do složky s instalací AdmWin. 
Obsahuje pdf formuláře pro OZP, RBP a ZPS. Ostatní zdravotní pojišťovny daty naplnitelný formulář 
neposkytují. 
Upozornění!!! Většina zdravotních pojišťoven změnila čísla účtů pro zasílání pojistného! Zkontrolujte si, zda 
číslo účtu, kam platbu zdravotního pojištění posíláte, je správné. 

 

Jen v PU – (podvojné) účetnictví 
Do nastavení výkazů výsledovky a rozvahy doplněna čísla řádků těchto výkazů na daňovém portále v aplikaci EPO 
pro načtení přiznání k dani z příjmu PO. 
Připomínka. V roce 2016 došlo k podstatné změně v těchto výkazech i účetní osnově – viz  popis nastavení 
účetnictví na rok 2016  
Jen připomenutí jedné z předchozích aktualizací (na v.2.63): 
Výkazy výsledovky a rozvahy si lze nastavit na rok 2016 kdykoliv volbou  
"Nahradit výkazy přednastavenými pro r.2016" – hromadně nahradí výsledovky (v druhovém členění) i rozvahy 

v rozsahu úplném i zkráceném na tvar pro rok 2016. Proveďte až po finálním vytištění těchto výkazů za rok 
2015 a podání přiznání za rok 2015. Jde o nevratný proces. Proto před touto akcí proveďte zálohování! 
Upozornění! Čísla řádků ze stejného výkazu min. roku, pro doplňování hodnot z minulého roku, nejsou všude 
vyplněna, protože řádky těchto výkazů obsahově neodpovídají. Především ve výsledovce.  

Touto akcí přestanou platit čísla řádků těchto výkazů u jednotlivých účtů v účetní osnově a je nutné je změnit!  
K tomu je v nastavení účetní osnovy volba v menu pod “Zvláštní“ > “Řádky výkazů“ – pokusí se doplnit dle 
předefinované účetní osnovy k existujícím účtům čísla řádků těchto nových výkazů. Proveďte až po úpravě osnovy 
pro rok 2016 a výše uvedením nahrazením (instalaci) výkazů pro r.2016! Po této akci nutno provést kontrolu těchto 
čísel řádků výkazů a popřípadě úpravu u účtů ručně upravovaných, dělených na analytiky a popřípadě těch, které 
mohou být dle své povahy svým zůstatkem v pasivech nebo aktivech. K tomu je vhodné si současně otevřít 
nastavení účetní osnovy i nastavení konkrétního výkazu a volbou menu pod “Okna“ je nechat umístit “Vedle sebe“. 
 

 

https://eportal.cssz/
http://www.admwin.cz/licence/Zdr_poj_OSVC_2016.zip
http://www.programy-ucetni.cz/clanek/ucetnictvi-roku-2016/
http://www.programy-ucetni.cz/clanek/ucetnictvi-roku-2016/
http://www.programy-ucetni.cz/clanek/ucetnictvi-roku-2016/
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