Změny v AdmWin ve verzi 2.52 od 2.51
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.

Zásoby - prodejky

1.1 Nastavení prodejek - doplněno zaškrtávací pole:
"Při tisku nové prodejky vytisknout výdejku" – při zaškrtnutí bude po vytištění zaslán na výchozí tiskárnu
nastavenou ve Windows tisk výdejky se skladovými položkami uvedenými na prodejce.
1.2 Změna celého zpracování DPH při nastavení cen včetně DPH
Při nastavení cen včetně DPH se celé vystavení a tisk prodejky odehrává pouze v cenách s DPH a nově je i
na těchto prodejkách proveden záznam DPH, který je zahrnován automaticky do výkazu DPH (daňového
přiznání) a výpisu daňových dokladů ihned při ukončení (vytištění) prodejky.
Tento záznam DPH:
- Se nepřičítá k celkové částce dokladu oproti záznamu DPH z částek bez DPH. Pro rozlišení je v zobrazení
i tiscích prodejek použit text “Z toho DPH“ nebo “..% DPH z toho“, tj. z celkové částky dokladu.
- Je vždy vypočítáván z ceny včetně daně po případném zaokrouhlení celkové částky, tj. dle zákona o DPH
koeficientem zaokrouhleným na 4 desetinná místa (tzv. výpočet daně “z hora“). U vyšších částek tak
dochází k výpočtu jiné daně než základ krát sazba daně!
Je-li na dokladu více sazeb DPH a zokrouhlení, vypočte se daň pro každou sazbu DPH z celkové částky
po zaokrouhlení ve stejném poměru, jaký je na dokladu hodnotový poměr sazeb před jeho zaokrouhlením.
1.3 Zaúčtování prodejek
Jelikož je záznam DPH vstupující do zpracování DPH již na každé prodejce, nevytváří se až při zaúčtování do
pokladny a ani se nenabízí výpis prodejek bez záznamu DPH, ze kterých bylo DPH při zaúčtování provedeno.
POZOR! Z toho důvodu je nutné před přechodem na tuto nebo vyšší verzi programu, pokud používáte
prodejky s cenou včetně DPH ve verzi nižší 2.52, provést jejich zaúčtování ještě v původní verzi před instalací
nové verze programu!
Další změny v zaúčtování prodejek - doplněna 2 zaškrtávací pole, která se zobrazí po výpočtu
nezaúčtovaných prodejek do zadaného data, není-li zaškrtnuto ”do hodnoty příjmů zahrnout i prodejky
hrazené platební kartou”:
- "i prodejky hrazené platební kartou označit za zaúčtované" – zaškrtnutí způsobí, že i prodejky hrazené
platební kartou budou označeny jako zaúčtované tímto dokladem a znovu se do nezaúčtovaných nikdy
nenačtou. Zůstane-li nezaškrtnuto, je následně možné ke stejnému datu spustit zaúčtování znovu se
zaškrtnutím zahrnutí karet (vyberou se již jen prodejky hrazené kartou) a nechat je zaúčtovat na spojovací
účet, přiřazený nějaké jiné pokladně, proti kterému se budou účtovat platby kartou z bankovních výpisů.
Výchozím stavem je nezatrženo.
- "do hodnoty 'Z toho DPH' přičíst .... DPH z prodejek hrazených kartou" – je zobrazeno jen v DE - zaškrtnutí
způsobí zvýšení hodnoty Z toho DPH o hodnotu DPH z prodejek hrazených kartou, aby došlo ke snížení
zdanitelného příjmu o hodnotu DPH, pokud jsou do příjmů zahrnuty jen celkové částky platby dle
bankovního výpisu. V tomto případě se také automaticky zaškrtne "i prodejky hrazené platební kartou
označit za zaúčtované", aby nedošlo ke zdvojení snížení příjmů o DPH z těchto karet. Výchozím stavem
je nezatrženo.
V DE pozor při platbách kartou, jak budete v deníku příjmů a výdajů z celkové hodnoty příjmů zapsaných dle
bankovních výpisů tyto příjmy snižovat z hlediska daně z příjmu o hodnotu DPH (údaj "Z toho DPH")!
Je více možností. 2 z nich:
1. U každého záznamu platby kartou dle bankovního výpisu vyplnit kolonku "Z toho DPH" hodnotou DPH
z evidence prodejek.
2. V záznamu zaúčtování příjmu na pokladnu nechat zvýšit hodnotu "Z toho DPH" o DPH z prodejek
hrazených kartou.
1.4 Výpisy prodejek
V souvislosti se změnou v předcházejícím bodě upraveny výpisy prodejek a dále do zadání výpisu prodejek
doplněno:
- "Třídit (řadit) dle data, jinak je třídění dle čísla prodejky" – zaškrtávací pole. Při jeho zaškrtnutí budou
prodejky na výpise seřazeny dle svého data a v rámci jednoho data dle čísla prodejky. Při nezaškrtnutí
budou prodejky na výpise seřazeny dle svých čísel.
- "Zaúčtované dokladem" – při vyplnění tohoto pole budou vypsány jen prodejky, které byly zaúčtovány pod
zadaným číslem dokladu (včetně prefixu) do pokladny. Při nezadaném číslu dokladu jsou vypisovány
všechny zaúčtované prodejky s datem v zadaném intervalu období.

V souvislosti se zavedením 3. sazby DPH byl také výpis prodejek bez položek a v součtech za dny
přeformátován. Vedle celkové ceny včetně DPH rozdělen na sloupce základů a částek daně pro jednotlivé
sazby daně. Ty jsou přebírány z výkazu DPH k zadanému datu od pro výpis prodejek. Pokud není
k zadanému datu od evidován, vezmou se aktuálně platné sazby. Proto nezadávejte období pro výpis
prodejek přes horizont změny sazeb DPH - rozdělení do sloupců by nebylo pro část prodejek správné a tím
i součty základů a částek daně podle jednotlivých sazeb daně.
1.5 Přiřazení přihlášeného uživatele pokladně
Je-li v evidenci uživatelů v úloze “Kontrola přístupu“ zobrazen sloupec “Č.pokl.“, jde o číslo pokladny
(pokladního místa) tomuto uživateli přiřazené ve zpracování prodejek. Jím zadané nové prodejky mají toto
číslo pokladny a číslování prodejek v řadě tomuto číslu pokladny přiřazené v nastavení prodejek.
V tomto případě je také při záznamu nové prodejky v jejím levém spodním rohu tlačítko “Přihlásit“ - vyvolá
přihlašovací dialog pro přihlášení jiného uživatele - pracovníka. Na prodejce se jen změní číslo pokladny a tím
i jí přiřazené číslo prodejky a prodejka zůstává se zadanými položkami nezměněna pro případy, kdy si
pracovník až v průběhu zadávání nové prodejky uvědomí, že se zapomněl po předcházejícím přihlásit. Lze
měnit až do uložení nové prodejky, pak již ne.
2.

Mzdy

2.1 Karta pracovníka
2.1.1 Změna významu údaje:
"Daňové zvýhod. Na…..dětí, a dětí s ZTP/P" – dle tohoto údaje se počítá daňové zvýhodnění jen do konce
r.2014. Od r. 2015 se daňové zvýhodnění počítá dle evidence dětí. Na kartě zaměstnance tento údaj
zůstává jen z důvodu potřeby zpětného dopracování mezd za období před r.2015.
2.1.2 Změna popisu v evidenci dětí
Evidence dětí je od této verze rozhodující pro výpočet daňového zvýhodnění na děti do mezd!
2.2 Výpočet daňového zvýhodnění na děti
Probíhá vždy znovu při otevření okna mzdy až do jejího zaúčtování. Tj. případná ruční korekce údaje “Daňové
zvýhodnění“ je při opětovném otevření okna nezaúčtované mzdy přepsána výpočtem dle evidence dětí. Na
druhou stranu to však umožňuje při zjištění nesprávné výše vypočteného daňového zvýhodnění po zavření
okna mzdy provést změnu v evidenci dětí u tohoto pracovníka a při opětovném otevření okna mzdy dojde
k novému výpočtu.
Z evidence dětí se vybírají ty záznamy, kde měsíc a rok mzdy spadá do období “Nárok od“ – “Nárok do“ (datum
do nemusí být vyplněné, není-li pro totéž dítě více záznamů) a “Daň.zvýh.ve výši“ není “neuplatňuje“.
Z každého vybraného se vypočte daňové zvýhodnění.
Za základ se bere hodnota daňového zvýhodnění pro běžný rok z hodnot pro mzdy. Je-li vyplněné datum
“ZTP/P od“ a zpracovávané období mezd je rovné nebo vyšší a popřípadě rovné nebo nižší “ZTP/P do“ nebo to
není vyplněno, vynásobí se hodnota daňového zvýhodnění 2. Je-li “Daň.zvýh.ve výši“:
- “na 2. dítě“, přičte se 200,- “na 3. a další“, přičte se 300,Na závěr se takto vypočtená daňová zvýhodnění sečtou ze všech vybraných záznamů z evidence dětí do údaje
“Daňové zvýhodnění...“ ve zpracovávané mzdě.

Jen v PU
Výsledovka a rozvaha
1. Změna ve zpracování výkazů
Je-li zadáno zpracování rozvahy, vždy se nejprve za totéž období, v tomtéž rozsahu a s tímtéž zaokrouhlením
vypočte výsledovka. Proto je možné si po provedení výpočtu nebo vrácení se k poslednímu zpracování stále
volit pro další zpracování – úpravy nebo výstupy mezi výsledovkou a rozvahou.
2. Podstatná změna ve výpočtu výsledovky pro neziskové organizace dle vyhl. 504/2002 sb.
Není-li účetnictví rozdělováno dle činností jsou pod sloupec hlavní činnost zahrnuto vše a hospodářská činnost
není samostatně vypočtena.
Je-li účetnictví rozdělováno na činnosti a v zadávacích parametrech není žádná určitá vybrána, vypočítává se
rozdělení na hlavní činnost a hospodářskou činnost – do hlavní činnosti se zahrnou všechny záznamy
z účetnictví, které nejsou k žádné činnosti přiřazeny nebo jsou zapsány na první činnost označenou v nastavení
činností za hlavní. Všechny ostatní záznamy na jiné činnosti jsou automaticky sečteny pod hospodářskou
činnost.
3. Doplněno:
"Nabídnout naposledy zpracované - nový výpočet neprovádět" – zaškrtávací pole. Při zaškrtnutí nebude prováděn
nový výpočet, zůstávají k dispozici hodnoty posledního zpracování výkazů po případných ručních korekcích.
Automaticky se doplní zadávací parametry z posledního zpracování a zneaktivní se možnost jejich změny.
Určeno pro opakovaný výstup jak tiskový tak elektronický. Při nezaškrtnutí se očekává spuštění nového výpočtu
zvoleného výkazu se stejnými nebo upravenými parametry. Výchozí stav při otevření okna je nezaškrtnuto.

"Zaokrouhlit až sečtené" – zaškrtávací pole, které se zobrazuje jen při zaškrtnutí volby „Hodnoty uvádět v tisících
Kč“. Při jeho zaškrtnutí se nejprve vypočte výkaz včetně součtů s přesností na 2 desetinná místa a následně se
provede zaokrouhlení (aritmeticky) všech hodnot na tisíce. Při nezaškrtnutí jsou již na tisíce zaokrouhleny
jednotlivé hodnoty na nejnižší úrovni a do součtů vstupují zaokrouhlené. Výchozí stav při otevření okna je
nezaškrtnuto. Rozdíl obou způsobů zaokrouhlování nejlépe prezentovat na příkladu – část výsledovky v plném
rozsahu:
Řádek

V celých Kč

Po zaokrouhlení
není-li zatrženo

Po zaokrouhlení
je-li zatrženo

B. výkonová spotřeba je součtem řádků B.1. + B.2
2 700
2
3
B.1. spotřeba materiálu a energie
1 300
1
1
B.2. Služby
1 400
1
1
Jak vidno, oba způsoby aritmetického zaokrouhlení na tisíce mají problém:
Při nezatržení je součtový řádek sice součtem obou vstupních řádků, ale jeho hodnota neodpovídá
zaokrouhlení součtového řádku. To občas vede k nevyrovnanosti rozvahy, byť v celých Kč vyrovnaná je.
Při zatržení je součtový řádek aritmetickým zaokrouhlením součtu v Kč, ale svojí hodnotou neodpovídá
součtu zaokrouhlených vstupních řádků ( 1 + 1 není 3).
V těchto případech nutno zodpovědně provést korekci zaokrouhlení po stisku tlačítka “Upravit vypočtené/export
do Excel“.
"Výstup do xml pro EPO2 přiznání právnických osob" – tlačítko pro výstup výsledovky a rozvahy do xml pro
načtení na portál daňové správy - daň z příjmu právnických osob - tam nutno celé přiznání doplnit o v AdmWin
neevidované údaje – projít jednotlivé oddíly a doplnit!!!. Toto tlačítko je aktivní jen při zpracování rozvahy,
protože se při ní současně vytvořila i výsledovka pro podnikatele (nikoliv neziskovky).
Pro tento výstup musí být v nastavení vyplněna čísla řádků těchto výkazů na EPO2.
Pokud nejsou (data instalována před 8.3.2015) lze je doplnit jedním z uvedených postupů v nastavení výkazů:
- Je-li nastavení starší (struktura pasiv neodpovídá vyhl.500/2002 pro rok 2014) je vhodné zvolit bod
"Nahradit všechny výkazy přednastavenými". Tím budou ale chybně čísla řádků výkazů v nastavení
účetní osnovy! Lze opět v nastavení osnovy buď ručně upravit nebo použít volbu pod „Zvláštní“ –
„Řádky výkazů“. Tím ale zaniknou dříve provedené úpravy (především, kam mají být některé účty
zahrnuty dle povahy svého zůstatku - zda do aktiv nebo do pasiv).
U neziskových organizací (dle vyhl.504/2002sb.) nedošlo k žádnému přidání řádků do výkazů 2014
oproti starším, jen k terminologickým úpravám dle nového občanského zákoníku. Tj. pokud nebyly tyto
ručně upravovány, lze je nahradit předdefinovanými bez nutnosti upravovat čísla řádků výkazů v účetní
osnově.
- Pro starší výkazy je možné využít i níže popsané volby "Doplnit ř. EPO2 do výkazů pod r.2014"
- Doplnit ručně dle příslušných výkazů na portále daňové správy.
Poznámka.
1. Údaje o firmě, označení hlavní činnosti a oprávněných osob se přebírají z okna pro tisk přiznání k DPH.
2. U neziskových organizací dle vyhl. 504/2002 sb. Je ve vybraných údajích rozvahy sloupec nadepsán „Stav
k prvnímu dni účetního období“ na rozdíl od uvedené vyhl.. kde je v § 5 odst. 1) uveden požadavek na
minulé období – z programu se tedy do tohoto sloupce přenesou údaje z min. období. Pokud ovšem
organizace přešla až v přiznávaném období nebo začala tento systém používat, nutno sloupec „Na poč.
období“ doplnit ručně.
4. Nastavení výsledovky a rozvahy
V úvodu doplněno o volby:
"Č.ř.minulého roku = č.ř. běžného roku" – pokud jsou výkazy výsledovky a rozvahy v porovnání mezi 2 roky
beze změny, lze čísla řádků minulého roku, dle kterých se načítají hodnoty minulého období, stejná, lze je
tímto bodem hromadně změnit. Např. mezi rokem 2013 a 2014 jsou rozdílné výkazy a čísla řádků min. roku
musí být rozdílná. Mezi rokem 2014 a 2015 rozdíly nejsou a tímto bodem je možné je hromadně sjednotit
po dokončení tisků a veškerých výstupů za rok 2014 při prvním zpracování výkazů za r.2015 tak, aby se
z roku 2014 doplnily hodnoty pod „Minulé období“ správně.
"Doplnit ř. EPO2 do výkazů pod r.2014" – pokud jste si neaktualizovaly nastavení výsledovky a rozvahy
platné před rokem 2014 na požadované v roce 2014 a řádky EPO2 pro přenos na daňový portál jsou
v nastavení nulové. Pokusí se systém o jejich doplnění. UPOZORNĚNÍ! Toto zpětné doplnění není přesné,
neboť jste tyto výkazy mohli mít již ručně modifikovány a také záleží na tom, kdy vnikly (v kterém roce je
jejich původ)! Proto je nutné je následně zkontrolovat!
Poznámka, pokud používáte standardní dodané výkazy pro podnikatel (vyhl.500/2002sb.):
- měnili se u výsledovky nepodstatně a mohly by souhlasit. Nutno ověřit především oblast pasiv!
- výkazy pro rok 2014 mají v pasivech navíc několik řádků. Např. je zde navíc řádek „ A.V.2. Rozhodnuto o
zálohách na výplatu podílu ze zisku“.
Jedná se o nevratné procesy a proto je nutné před jejich spuštěním provedení zálohy alespoň na HDD!
Vlastní nastavení výkazů doplněno o sloupec:
"Ř.výkazu na EPO2" – číslo řádku příslušného výkazu v aplikaci EPO2 pro přiznání k dani z příjmu právnických
osob na daňovém portále, kam by se hodnota tohoto řádku měla přenést.

