
Změny v AdmWin ve verzi 2.23 od 2.22 

Neprovádí se žádný update. Zálohy jsou kompatibilní s verzí 2.22,2.21,2,20. 
Pokud se přechází z verze nižší 2.20, je nutné před instalací nové verze provést zálohování! 

1. Obecné  

1.1 Export do Excel 
Vedle základního výstupu xls doplněna možnost exportu dat do souborů formátu CSV a TXT použitelné v MS 
Excel, Open Office i jiných programech. 
V horní části okna doplněna volba 
"Provést výstup" rozevírací seznam: 

- "do souboru xls s formátováním v MS Excel" – export do MS Excel, kdy je Excel vyvolán na pozadí a 
údaje jsou zapisovány přímo do buněk tabulky a pak uloženy do souboru zadaného jména 

- "do souboru ve formátu CSV" – provede se výstup do souboru ve formátu CSV, který je zpracovatelný 
jak v MS Excel, tak i Open Office a i jiných programech 

- "do souboru ve formátu TXT" – výstup do souboru formátu TXT s pevnou délkou jednotlivých údajů, 
kromě řádku se záhlavím. Délka jednotlivých údajů je dána šířkou sloupce seznamu na obrazovce. 

"Po ukončení výstupu otevřít exportovaný soubor" – zaškrtávací pole nahrazující původní "Po ukončení 
exportu spustit Excel". Při zaškrtnutí bude exportovaný soubor otevřen v programu asociovaném s jeho 
příponou – dle typu souboru v nastavení „Možnosti složky“ ve Windows. 

2. Faktury 

Pro záznam nových faktur doplněna možnost si v “ Nastavení fakturace“ – “Obecné hodnoty“ nastavit vlastní 
texty do údaje “Pozn.-popis“ a určit, zda se při kopii faktury budou kopírovat i původní datumy nebo nabídnou 
aktuální. 
V okně "Obecné hodnoty pro fakturaci" doplněny do oblasti "Výchozí hodnoty v záhlaví u nové faktury - na 
každé faktuře lze změnit" údaje: 

- Oblast "Text v 'Popis-pozn.'  na faktuře:" – s rozdělením na jednotlivé druhy faktur: "- vydané", "- 
přijaté",  "-zál.vydané", "-zál.přijaté" – u každého druhu faktury zde evidovaný text bude nabídnut 
v záhlaví nové faktury do údaje “Pozn.popis“ k přepsání nebo doplnění. 

- "V kopii dodržet i původní datum vzniku, vystavení, splatnosti - jinak aktuální" – zaškrtávací pole. 
Při zaškrtnutí bude do kopie faktury přeneseno i původní datum vzniku, vystavení a splatnosti. Při 
nezaškrtnutí se datum vzniku a vystavení nahradí aktuálním a datum splatnosti vypočte k datu 
vystavení počtem dnů splatnosti na  původní faktuře. Výchozí stav je nezaškrtnuto, tj. datum vzniku a 
vystavení se nahrazuje aktuálním.  

3. Mzdy 

3.1 Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti 
Výpis podkladů pro vypracování tiskopisu “Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z 
funkčních požitků“ s případným výstupem do souboru xml pro následné načtení na portál daňové správy ke 
kontrole, doplnění,  tisk a popřípadě elektronické podání. 
Výpis je k dispozici pod volbou “Mzdy“-“Výpisy z mezd“-v seznamu výpisů “Roční vyúčtování daně“ – v oblasti 
“Vypisovat“: 
"Podklady pro Vyúčtování daně". Zadávacím parametrem je jen rok, za který se výpis podkladů provádí a  
zaškrtávací pole: 
“Výstup i do souboru XML“ – při zaškrtnutí bude proveden současně i výstup souboru ve formátu XML, který 
lze načíst na portále daňové správy do aplikace EPO2 - po startu se nejprve požaduje zadání, kam a s jakým 
názvem výstupní soubor xml uložit a po ukončení se automaticky vyvolá internetový prohlížeč se stránkou pro 
načtení tohoto souboru na portále daňové správy, kde si tlačítkem „Procházet“ vyhledáte v předchozím kroku 
uložený soubor a stisknete tlačítko „Načíst“ – a dále pokračujete již ve zpracování na portále daňové 
správy:cyklus  “Úprava ve formuláři“ – doplnění chybějících údajů,  „Kontrola stránky“ – „Protokol chyb“…. 
Důvodem nutnosti načtení na portál daňové správy je kromě kontroly i doplnění údajů, které nejsou v systému 
evidovány. Jsou to především: 

- Roční vyúčtování daně za nejbližší předcházející období při přechodu zpracování mezd na tento systém 
- Prováděné opravy na dani a daňovém bonusu  
- Ostatní vrácené přeplatky na dani, dodatečně vyplacené měsíční daňové bonusy a dodatečně 

vyplacené doplatky na daňovém bonusu 
- Dodatečně sražené nebo vybrané částky daně,  částky nesprávně vyplacených měsíčních daňových 

bonusů a částek nesprávně vyplacených doplatků na daňovém bonus 
- Rozhodnutí FÚ, kterým správce daně předepsal dlužné částky za zdaňovací období k úhradě  



- Místa výkonu práce pro přílohu č.1  a údaje pro ostatní přílohy 
Informace o uhrazených částkách jsou čerpány z evidence závazků, které vznikly při zaúčtování mezd. Pokud 
v zaúčtování mezd nejsou vytvářeny, dle uživatelem nastavených hodnot pro mzdy, nebo byly následně 
uživatelem v evidenci závazků upraveny či zrušeny, nebo k nim nebyla připojena úhrada, pak na tomto výpise 
vypsané údaje nemusí odpovídat skutečnosti.  
Při výstupu do xml souboru jsou údaje o FÚ, plátci, sestavujícím a popřípadě zástupci přebírány z okna pro tisk 
přiznání k DPH. Zde také může být potlačeno volání portálu daňové správy v internetovém prohlížeči. 

3.2 Nastavení tisků pro ČSSZ 
Z důvodu podávání některých tiskopisů za provozovnu místně příslušnou jiné správě než je sídlo v základních 
údajích firmy, bylo nastavení tisků pro ČSSZ rozšířeno o: 
“Obec“ a “PSČ“, které se uvádějí do identifikace zaměstnavatele na tiskopisy pro ČSSZ. Při prvním vstupu nebo 
tisku “Přehledu o výši pojistného..“ se automaticky doplní ze základních údajů firmy. 

3.3 Nový tiskopis “Potvrzení o zdanitelných příjmech a funkčních požitcích…“ 
Doplněn nový tiskopis “Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků, sražených 
zálohách na daň a daňovém zvýhodnění“ pro rok. 2012  - 25 5460 MFin 5460 – vzor č.20 při zachování 
tiskopisu pro r.2011 – vzor č.19 a i starších. Systém si sám dle zadaného roku zvolí příslušný tiskopis 
automaticky.  

4. DPH 

4.1 Drobné úpravy v okně pro tisk přiznán k DPH – zde zadané se používá i pro jiné daňové výstupy 
Jen drobné opravy v okně pro tisk přiznání k DPH z důvodu použití těchto údajů i pro další výstupy ve formě xml 
souboru k elektronickému podání na FÚ nebo k dalšímu zpracování – tisku na portále daňové správy. 
Oblast "Jen pro výstup XML datové věty daňového přiznání nebo souhrnného hlášení" přejmenována na  
"Jen pro výstup XML souboru pro daňová podání na FÚ" 
V ní doplněno zaškrtávací pole: 
"Po výstupu do XML nevolat načtení do EPO2 na portále daňové správy" – po všech daňových výstupech 

(přiznání k DPH, souhrnné hlášení, výpis z evidence pro daňové účely, vyúčtování daně ze závislé činnosti) 
do souboru XML je automaticky vyvolána v internetovém prohlížeči stránka na portále daňové správy pro 
načtení tohoto souboru do aplikace EPO2 a následné zpracování. Při zaškrtnutí se tato akce neprovádí. 
Výchozí stav je nezaškrtnuto. Změna je evidována.  
Není-li zaškrtnuto - po startu výpisu se nejprve požaduje zadání, kam a s jakým názvem výstupní soubor xml 
uložit a po ukončení se automaticky vyvolá internetový prohlížeč se stránkou pro načtení tohoto souboru na 
portále daňové správy, kde si tlačítkem „Procházet“ vyhledáte v předchozím kroku uložený soubor a 
stisknete tlačítko „Načíst“ – a dále pokračujete již ve zpracování na portále daňové správy:cyklus  “Úprava ve 
formuláři“ – doplnění chybějících údajů,  „Kontrola stránky“ – „Protokol chyb“…. 

V oblasti pro záznam údajů o osobě, která přiznání sestavila, doplněna 2 pole: 
“titul“ – titul osoby, která přiznání sestavila 
“e-mail“ – e-mail adresa na osobu, která přiznání sestavila. I při vyplnění se na formulář daňového přiznání 

netiskne, ale používá se v XML výstupech pro elektronická podání.  

4.2 Záznam DPH  

4.2.1 Přijatá plnění – možnost záznamu bez nároku na odpočet 
V okně záznamu DPH na vstupu (přijatá plnění) byla skupina přepínačů určující nárok na odpočet nahrazena 
výběrem z rozevíracího seznamu: 
"Nárok na odpočet - plně/krátit/bez nároku" - určení, zda u přijatého plnění je nárok na odpočet plný, nebo je 
povinnost jej krátit nebo není vůbec. V seznamu se nabízí možnosti: 

- "S plným nárokem na odpočet daně" – výchozí při novém záznamu 
- "S povinností krátit nárok na odpočet" 

se stávajícím významem a při volbě režimu přenesené daňové povinnosti navíc 
- "Bez nároku na odpočet" – pro přijatá plnění, která je nutno zdanit při přijetí, ale nelze uplatnit nárok na 

odpočet. Takto označené přijaté plnění je ve výkaze DPH a daňovém přiznání k DPH zahrnuto v “I. 
Zdanitelná plnění“ a není zahrnuto v "IV. Nárok na odpočet daně" . 

4.2.2 Uskutečněná plnění 
V okně záznamu DPH za vlastní uskutečněná plnění je grafická úprava – skupina přepínačů určující, zda plnění 
je zahrnováno do výpočtu koeficientu nahrazena rozevíracím seznamem se stejnými možnostmi a významem: 
"Použít/nepoužít k propočtu koeficientu" - určení, zda uskutečněné plnění je započítáváno do výpočtu 
koeficientu dle §76 nebo ne dle §76,odst.3 s možnostmi v seznamu: 

- "Použít k propočtu koeficientu §76"– výchozí při novém záznamu 
- "Nepoužít k propočtu koefic.§76,odst.3" 



4.3 Výpisy daňových dokladů 

4.3.1 "Tisk souhrnného hlášení"' a "Výpis z evidence pro daň.účely "  
Pro výpis  "Tisk souhrnného hlášení"' a "Výpis z evidence pro daň.účely " doplněno zaškrtávací pole: 
"Výstup i do souboru XML" - při zaškrtnutí bude současně proveden výstup do souboru formátu XML pro 

načtení na portál daňové správy a elektronické podání. Výchozí stav - zaškrtnuto. Dle nastavení v okně pro 
tisk přiznání k DPH je následně automaticky volána stránka pro načtení tohoto souboru na portál daňové 
správy. 

4.3.2 Přijatá plnění  
Výpis přijatých plnění je doplněn o přijatá plnění, u nichž je povinnost přiznat daň, ale není nárok na odpočet. 
Tato přijatá plnění jsou uvedena zvlášť na konci výpisu. 
 
 


