
Změny v AdmWin ve verzi 2.61 od 2.60 

Neprovádí se žádný update. Zálohy jsou kompatibilní s verzí 2.60. Jen je po instalaci nutno provést rekonstrukci 
indexů!!! 
Pokud se přechází z verze nižší 2.60, je nutné před instalací nové verze provést zálohování - provede se update 
do verze 2.60!!! 

1. Zásoby 

1.1 Prodejky za hotové 
Doplněno volitelné potlačení tisku SKP ze skladových karet při tisku prodejek na papír formátu A4.  
Do nastavení zpracování prodejek do oblasti nastavení tisku prodejek doplněno zaškrtávací pole: 
"Netisknout SKP (při tisku na A4)" – při zaškrtnutí nebude u skladových položek tištěno jejich SKP při tisku 

prodejky na papír formátu A4. 

2. Faktury 

2.1 Dopisy k odsouhlasení - možnost zadání jen na jednu vybranou firmu 
Do zadávacího okna pro zadání tisku dopisů k odsouhlasení nevyrovnaných závazků nebo pohledávek 
k zadanému datu pod “Hromadný tisk dopisů na jednotlivé dodavatele/odběratele…“ doplněno editační pole: 
“ nebo jen na firmu“ – je-li zde zadána konkrétní firma, bude tištěn jen jeden dopis na tuto zadanou firmu. Firmu lze 

zadat jen výběrem z adresáře firem po stisku tlačítka pro výběr ze seznamu za tímto editačním polem. Faktury 
jsou vybírány na základě shodného IČO s touto vybranou firmou. Nemá-li v adresáři firem IČO, pak dle 
prvního řádku názvu firmy. 

2.2 Přijaté faktury - seznam 
Doplněny sloupce: 
“Č.daň.dokl.“ – evidenční číslo daňového dokladu z posledního záznamu DPH na faktuře. 
“Den odpočtu“ – datum uplatnění nároku na odpočet z posledního záznamu DPH na faktuře. 
Oba tyto sloupce lze do výpisů faktur přijatých zařadit jejich posunutím do oblasti, která je ještě tištěna volbou “Jen 
opis aktuálně tištěného seznamu“ po stisku tlačítka s tiskárnou v nástrojové liště. 
Do vyhledávání pod tlačítkem s lupou doplněna možnost vyhledání faktury zadaného čísla daňového dokladu.  

3. Účtenky - seznam 

Doplněny sloupce: 
“Č.daň.dokl.“ – evidenční číslo daňového dokladu z posledního záznamu DPH na účtence. 
“Den odpočtu“ – datum uplatnění nároku na odpočet z posledního záznamu DPH na účtence. 
Oba tyto sloupce lze do výpisu účtenek zařadit jejich posunutím do oblasti, která je ještě tištěna volbou “Jen opis 
aktuálně tištěného seznamu“ po stisku tlačítka s tiskárnou v nástrojové liště. 
Do vyhledávání pod tlačítkem s lupou v nástrojové liště doplněna možnost vyhledání účtenek zadaného 
evidenčního čísla daňového dokladu.  

4. DPH - záznamy DPH z pokladny DE i PU 

Přehled záznamů DPH z pokladny jak v DE, tak i PU, včetně evidenčního čísla daňového dokladu a data 
uskutečnění plnění u uskutečněných plnění a data uplatnění nároku na odpočet u přijatých plnění ve sloupci 
“Dat.zúčt.“ je pod “Pomocné“ - “Záznamy DPH z pokladny“, kde lze provádět různé výběry a vyhledávat i dle 
evidenčního čísla daňového dokladu, doplněn o sloupce: 
“DIČ“ – DIČ dodavatele u přijatých plnění, DIČ odběratele u uskutečněných plnění 
“§ osvob.“ – jen u uskutečněných osvobozených plnění - označení § zákona o DPH, dle kterého je plnění 

osvobozeno. 

5. Mzdy 

5.1 Elektronické podání Přehledu o výši pojistného 
Ve verzi 2.60 byl formát xml souboru pro elektronické podání upraven dle pokynů zveřejněných a zaslaných ČSSZ 
dne 9.12.2015 pro rok 2016. V průběhu ledna 2016 byl předepsaný formát xml souboru ze strany ČSSZ ještě 2x 
upraven. Tyto úpravy promítnuty do verze 2.61. 

5.2 Žádost o poukázání chybějící částky vyplacené na měsíčních daňových bonusech 
Tisk přepracován do formátu nového tiskopisu MFin 5241 – vzor č.10. 
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5.3 Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti pro r. 2016 
Nový tiskopis Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém 
zvýhodnění pro za rok 2016 dle MFin 5460 vzor č.24 a nový tiskopis Přehled o zdanitelných příjmech ze závislé 
činnosti plynoucích na základě dohod o provedení práce podle § 6 odst. 4…a o sražené dani vybírané srážkou 
podle zvláštní sazby daně za rok 2016 dle MFin 5460/A - vzor č. 3 při současné existenci starších stejnojmenných 
tiskopisů za rok 2015. Systém automaticky vybere příslušný tiskopis dle zadaného roku a dle evidovaných mezd 
u pracovníka, pro kterého se Potvrzení tiskne.  
 
 
 

Jen v PU 

1. Pokladna - doplněny sloupce: 
“Č.daň.dokl.“ – evidenční číslo daňového dokladu z posledního záznamu DPH na pokladním dokladu. 
“Datum DPH“ – datum povinnosti přiznat daň u příjmových pokladních dokladů nebo datum uplatnění nároku na 

odpočet u výdajových dokladů z posledního záznamu DPH na pokladním dokladu. 
Do vyhledávání pod tlačítkem s lupou v nástrojové liště doplněna možnost vyhledání účtenek zadaného 
evidenčního čísla daňového dokladu.  
Další hledání popřípadě tisk je k dispozici pod “Pomocné“ - “Záznamy DPH z pokladny“. 

2. Záznamy DPH na pokladně 
Po zadání čísla daňového dokladu nebo změna data zúčtování (dne nároku na odpočet) v záznamu DPH se 
tytéž hodnoty nabídnou u dalšího záznamu DPH na jednom zpracovávaném pokladním dokladu. 
Zrušena kontrola na nutnost uvedení DIČ u přijatého tuzemského zdanitelného plnění nad 10 000,- z důvodu 
umožnění záznamu DPH ze sdružených daňových dokladů. POZOR! Tímto je plně na uživateli, zda správně 
zadá přijaté plnění, které má mít všechny náležitosti pro zařazení do příslušné části na Kontrolní hlášení! 
Doklady, které patří do jednotlivě sledovaných nad 10 000,-, musí mít vyplněno v záznamu DPH číslo daňového 
dokladu a DIČ dodavatele/odběratele. 


