Změny v AdmWin ve verzi 2.20 od 2.17
Provádí se update datových struktur z nižších verzí. Zálohy si nelze obousměrně předávat s nižší verzí!!!
Před instalací nové verze nutno provést v předcházející zálohování!
1.

Účetnictví

1.1 Výpisy pokladních dokladů
V nabízeném seznamu možností výpisů nad seznamem pokladních dokladů po volbě menu „Tisky
poklad.dokladů“ přejmenována první možnost na
"Předformátovaný výpis se součtem" – řádkový výpis zobrazeného seznamu pokladních dokladů s pevně
daným formátem sloupců a součtem vybraných dokladů na konci výpisu.
A doplněna druhá možnost:
"Jen opis aktuálně zobrazeného seznamu" – řádkový výpis zobrazeného seznamu pokladních dokladů se
sloupci v pořadí a šířce dle aktuálně nastaveného seznamu.
1.2 Výpisy účtenek
Výpis účtenek nad jejich seznamem doplněn o možnosti formátování výpisu účtenek volbou z nabízeného
seznamu.
"Předformátovaný výpis se součtem" – řádkový výpis zobrazeného seznamu účtenek s pevně daným
formátem sloupců a jejich součtem na konci výpisu.
"Jen opis aktuálně zobrazeného seznamu" – řádkový výpis zobrazeného seznamu účtenek se sloupci
v pořadí a šířce dle aktuálně nastaveného seznamu.
"Tisk jednotlivých dokladů - jeden na 1 A4" – tisk jedné účtenky na jednu stranu formátu A4. Tiskne se na
levou polovinu – druhá zůstává pro nalepení obdrženého dokladu.
"Tisk jednotlivých dokladů - 2 pod sebe na 1 A4" – tisk 2 účtenek na jednu stranu formátu A4 – do horní a
spodní poloviny. Tisknou se vlevo – pravá je určena pro nalepení dokladu..
Do všech uvedených možností výpisů jsou zahrnuty v seznamu aktuálně vybrané účtenky a v třídění daném
aktuálním nastavením pro rychlé hledání.
1.3 Vlastní zpracování (jetí) roční uzávěrky
Doplněna možnost vymazání archivu příkazů k úhradě pod datem roční uzávěrky pomocí zaškrtávacího pole
v zadávacím okně v oblasti "Volby odmazání evidencí - do data...“:
"Archiv příkazů k úhradě" – při zaškrtnutí budou vymazány (odstraněny) příkazy k úhradě z archivu příkazů
k úhradě s datem vystavením nižším datu za tímto zaškrtávacím polem.
2.

Mzdy

2.1 Tiskopis žádosti o poukázání chybějící částky vyplacené na měsíčních daňových bonusech
Upraven dle nového tiskopisu 25 5241 MFin 5241 vzor č. 6.
V souvislosti s tím bylo rozšířeno i zadávací okno pro tisk tohoto tiskopisu o údaje:
"c) Žádám o převedení měsíčního daňového bonusu vyplaceného z vlastních finančních prostředků ve
prospěch jiného daň.subjektu" – uvede se název jiného daňového subjektu, v jehož prospěch se celá
nebo jen část částky měsíčního daňového bonusu vyplacené z vlastních finančních prostředků (řádek
3.tabulky) má převést.
“DIČ“ – DIČ tohoto jiného daňového subjektu
"- na úhradu nedoplatku daně" – přesné označení daně, na kterou se má částka použít
"u správce daně" – označení FÚ (název správce daně), u kterého je nedoplatek daně uvedeného daňového
subjektu evidován.
"v částce" – výše částky, která se má převést.
Součet všech částek k převedení, vrácení či ponechání, nesmí být vyšší než částka měsíčního daňového
bonusu vyplacená z vlastních finančních prostředků uvedená na ř. 3 v tabulce.
2.2 Změny v oblasti sociálního pojištění
Nejzásadnější změnou je změna okruhu nemocensky pojištěných osob. Nově jsou od 1.1.2012 účastni
nemocenského pojištění:
- dohody o provedení práce v měsících, kdy započitatelný příjem přesáhl 10 000,- členové družstev, u kterých je zrušena podmínka pracovního vztahu k družstvu, jestliže mimo pracovněprávní
právní vztah vykonávají práci pro družstvo
- společníci a jednatelé s. r. o. a komanditisté k.s., kteří nejsou v pracovněprávním vztahu k této společnosti, ale
vykonávají pro ni práci, za kterou jsou touto společností odměňováni
- likvidátoři a prokuristé, pokud se jejich příjem považuje za příjem ze závislé činnosti podle zákona o daních
z příjmů, a vedoucí organizačních složek zahraničních právnických osob podle § 167c zákona o
nemocenském pojištění, které jsou v České republice zapsány v obchodním rejstříku

Podmínky účasti na nemocenském i důchodovém pojištění jsou pro výše uvedené osoby stejné jako pro ostatní
zaměstnance, tj. nepřetržitá účast na pojištění trvá, je-li sjednán měsíční příjem aspoň 2 500 Kč. Pokud mají
sjednán nižší příjem nebo nemají příjem sjednán vůbec, jde o tzv. zaměstnance malého rozsahu, kteří jsou
pojištěni jen v těch měsících, ve kterých dosáhnou příjmu aspoň ve výši 2 500 Kč.
Poznámka:
Jsou-li tyto osoby v uvedené funkci činné již v roce 2011 a v činnosti pokračují dále i v roce 2012, vzniká jim
účast na pojištění při splnění stanovených podmínek od 1. 1. 2012. Zaměstnavatel je pak povinen podat
oznámení o jejich nástupu do zaměstnání do 31. 1. 2012. Toto oznámení však zaměstnavatel nepodává, pokud
jej již podal z důvodu účasti na důchodovém pojištění před 1. 1. 2012. Pokud jsou tyto osoby zaměstnanci
malého rozsahu, zaměstnavatel podává oznámení o nástupu do zaměstnání až tehdy, jakmile poprvé vznikne
účast na nemocenském pojištění (dosáhnou příjmu aspoň ve výši 2 500 Kč), a to do konce následujícího
kalendářního měsíce.
Další změnou je zastropování soc.pojištění rozdílně od zdravotního – 48 násobek průměrné mzdy, zdravotní
zůstává na 72 násobku.
V souvislosti s tím se v AdmWin upravuje:
2.2.1 Číselník druhů činností
V upgrade je doplněn nový číselník druhů činností, Který se nabízí na při volbě druhu činnosti na kartě
zaměstnance a v hodnotách pro mzdy po stisku tlačítka „Druhy činností“. Původní číselník zůstává zachován,
ale je přístupný jen pro výpisy za roky 2009-2011, např. tisk mzdového listu apod.
Pozor! Na kartě máte při aktualizaci na tuto verzi programu kód druhu činnosti ještě dle původního číselníku.
Neměňte jej do doby ukončení mezd za r.2011!! Před předzpracováním mezd prověřte u všech pracovníků,
kterým bude počítána mzda za 1/2012, zda jim není nutno změnit tento kód činnosti dle nového číselníku.
Jedná se především o společníky, jednatele, družstevníky a dohody o provedení práce!!!
2.2.2 Nastavení hodnot pro mzdy
V oblasti pro výpočty pojištění:
- odstraněn údaj: „Rozhodný příjem pro důchodové pojištění“ (Rozhodný příjem pro účast na důchodovém
pojištění u společníků - jednatelů (bez účasti na nem.pojištění)
- přejmenován údaj „Max.vyměř.základ na rok“ na „Max.vyměř.základ na rok pro zdravotní poj.“ - maximální
vyměřovací základ za rok pro zdravotní pojištění, po jehož dosažení se pojistné již nevypočítává a
neodvádí
- doplněn údaj - „Max.vyměř.základ na rok pro sociální poj.“ - maximální vyměřovací základ za rok pro
sociální pojištění, po jehož dosažení se pojistné již nevypočítává a neodvádí
Doplněny nové hodnoty pro mzdy známé k 1.1.2012.
2.2.3 Karta zaměstnance
Údaj:
- “bez účasti na nem.pojištění“ – zůstává v programu na kartě do doby pro zpracování mezd za období před
r.2012. Pro zpracování mezd od ledna 2012 počínaje, pokud jej máte pro společníky, jednatele, komandity
nebo členy zaškrtnuto, pak toto zaškrtnutí u uvedených pracovníků zrušte! Současně zvažte, zda jejich
příjem nespadá pod kategorii zaměstnání malého rozsahu a zaškrtávací pole uvedeného označení
zaškrtněte. Pokud jste měli pro tyto pracovníky založeny 2 karty, pak kartu druhou ukončete k datu
31.12.2011.
Dále také zkontrolujte u těchto pracovníků, jaký mají přiřazen „Druh činnosti“ a popřípadě upravte!
- "samoživitel s dítětem v péči do uk.škol. doch." - zůstává v programu na kartě. Používá se při výpočtu
vyloučených dob při OČR z hlediska důchodového pojištění v předzpracování mezd. Pokud není zaškrtnuto,
může být maximálně 9 dní, je-li zaškrtnuto, může být maximálně 16 dní.
2.2.4 Změny ve výpočtu mezd
Zpracování mezd za období do ledna 2012 zůstává v systému beze změny.
Počínaje lednem 2012 se mění:
- V předzpracování i vlastním výpočtu je ignorován údaj “bez účasti na nem.pojištění“ na kartě
pracovníka, tj. je proveden výpočet sociálního pojištění (důcodového i nemocenského) v plné výši.
- Pokud při výpočtu mzdy není na kartě pracovníka zaškrtnut údaj „počítat pojištění“ a částka příjmů
překročí 10 000 a druh činnost je T,U,V,W,X,Z nebo Z, bude proveden výpočet pojištění (sociálního i
zdravotního), stejně, jako by měl údaj „počítat pojištění“ zaškrtnut.
- Součet dosažených vyměřovacích základů sociálního a zdravotního pojištění se porovnává každý
zvlášť ke své vlastní maximální hranici nastavené v hodnotách pro mzdy.
2.2.5 Výpisy z mezd
Ve výpisech, kde lze volit „Druh činnosti“ se nabízí číselník druhů činností dle zadaného roku pro výpis mezd.

2.2.6 Výběr pracovníků a mezd
Pod rozevíracím seznamem „Druh činnosti“ doplněn další rozevírací seznam..“- do 2012“, kde se nabízí číselník
druhů činností platný do r.2012 (platný do konce r.2011).
Upozornění! K tomu je zapotřebí si uvědomit, nad jaký obdobím mezd se výběr provádí z hlediska platnosti
různých číselníků a u evidence pracovníků, podle toho, dle jakého číselníku je druh činnosti na jejich kartách.
2.2.7 Nový tiskopis „Přehled..“ pro ČSSZ
Z důvodu změny v okruhu nem.pojištěných osob lze důvodně předpokládat i změnu tohoto tiskopisu. K datu
uvolnění této programové verze nebyl tento tiskopis ještě zveřejněn.

Jen DE:
Upřesněny hodnoty pro výpočet pojištění za r.2011 a doplněny hodnoty pro výpočet záloh na rok. 2012.
Poznámka. Pokud se nabízí hodnoty z předchozích verzí programu, pak hraniční údaje pro výpočet pojištění
(maximální nebo minimální vyměřovací základ, min.záloha pro zdravotní pojištění) , pak tyto údaje vynulujte a
okno ukončete stiskem OK. Při opětovném otevření se nabídnou nové. Tento mechanizmus je v programu pro
případy, kdy ještě v době aktualizace tohoto programu nejsou známy přesné údaje – uživatel si je může zadat
sám a program mu je nesmí přepsat.
Z pokynu GFŘ – D - 6
K § 7b
Příjmy a výdaje v cizí měně evidované v daňové evidenci se přepočítají podle § 38 zákona. V daňové evidenci
se ke konci zdaňovacího období neprovádí přepočet zůstatku devizového účtu nebo valutové pokladny, ani se
nepřeceňují pohledávky nebo závazky v cizí měně.

