
Změny v AdmWin ve verzi 2.62 od 2.61 

Neprovádí se žádný update. Zálohy jsou kompatibilní s verzí 2.60, 2.61. 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. Adresář firem - promítnutí změny názvu dodavatele na skladové karty 

Při uložení změn stiskem tlačítka O.K. se kontroluje, zda nedošlo ke změně 1.řádku názvu firmy dodavatele. Pokud 
ano, provádí se automatická kontrola, zda neexistují skladové karty s původním názvem (nerozlišují se velká - 
malá písmena). Pokud ano, zobrazí se dotaz "Přejete si změnit i název dodavatele na skl.kartách?". Při odpovědi 
Ano se na všech skladových kartách, kde je název dodavatele shodný s původním, změní jeho název na nový. 
Tento proces může na velkém objemu dat (cca přes 15 tisíc skl. karet) trvat poněkud delší dobu. Po dobu tohoto 
zpracování by zásoby neměly být nikde v systému otevřeny a v síti nikdo nesmí se zásobami pracovat. 

2. Faktury - tisk faktur v jazykových mutacích 

Tisk v angličtině a němčině přepracován do grafické podoby shodné s českým formátem tisku faktury a platí pro ně 
tatáž nastavení úprav formátu tisku jako pro český. Odlišují se jen tím, že fixní texty jsou v příslušném zvoleném 
jazyce a při tisku skladových položek se na ně tisknou jejich názvy ve zvolené jazykové mutaci. 
Za stejných podmínek doplněn tisk ve slovenštině. 
V souvislosti s tím se mění nastavení tisku faktur i okno pro tisk konkrétní faktury na 2 rozevírací seznamy: 
“Formát tisku“ – s volbami: 

- běžný s rámečky – včetně všech rámečků (pomalý, ale hezký tisk) 
- rychlý bez rámečků – rychlejší tisk bez hlavního rámečku 
- zjednodušený – včetně rámečků se zkráceným záhlavím o příjemce a místo dodání 

“Jazykové provedení“ – s volbami: česky, anglicky, německy, slovensky 
Formy úhrady - z důvodů možných jazykových mutací v nastavení fakturace doplněna možnost nastavení forem 
úhrady (způsobů placení). Po přechodu na tuto verzi zkontrolujte, zda-li v tomto historickém souboru není první 
řádek prázdný. Pokud ano, odstraňte jej. 

Úpravy - změny pro tisk faktur na Slovensku (je-li uživatelem slovenská firma) 

2.1 V základních údajích  
Je-li zadána zkratka státu uživatele “SK“, pak se stávající české DIČ mění na slovenské IČDPH a Rodné číslo na 
slovenské “DIČ“ a současně platí jiné zobrazení o firmě v adresáři firem a je upraven tisk faktury ve slovenštině. 

2.2 Adresář firem 
Je-li v základních údajích nastavena zkratka státu “SK“, pak je české DIČ označováno IČDPH a kód v rozlišení 
firmy označován a brán ve významu slovenského DIČ. 

2.3 Tisk faktury ve slovenštině  
Je-li v základních údajích nastavena zkratka státu “SK“ a je zvolen tisk faktury ve slovenštině, pak je u dodavatele 
tištěno IČDPH a DIČ ze základních údajů a u odběratele DIČ ze záhlaví faktury jako IČDPH a aktuální DIČ 
z adresáře firem. 

3. Zásoby - náhrady 

Přímo v seznamu možných náhrad se zobrazují i jejich aktuální ceny dle druhu zpracování, ze kterého je seznam 
náhrad volán. Tj.: 

- Prodejky – dle nastavení prodejek - u neplátce DPH nebo jsou-li ceny včetně DPH jen prodejní cena 
včetně DPH, jinak prodejní cena bez i s DPH v nastavené cenové úrovni 

- Informativní přehled zásob – dle nastavení pro informativní přehled zásob v obecných hodnotách pro 
zásoby - u neplátce DPH nebo jsou-li ceny včetně DPH jen prodejní cena včetně DPH, jinak prodejní cena 
bez i s DPH v nastavené cenové úrovni 

- Změny skladových karet – u neplátce DPH prodejní ceny včetně DPH, u plátce bez i s DPH v 1. cenové 
úrovni 

- Při výdeji zásob, na nabídkách a požadavcích na zakázku – u neplátce DPH prodejní ceny včetně DPH, u 
plátce bez i s DPH v cenové úrovni ze záhlaví dokladu  

- Při příjmu zásob a na vystavovaných objednávkách – poslední cena pořízení 
- Při předání ze skladu na sklad – v prodejních cenách dle nastavení pro předací lístky v obecných 

hodnotách pro zásoby 

4. DPH - výpisy DPH 

V okně pro zadání výpisů k DPH se navíc zobrazí zaškrtávací pole při volbě výpisu: 



4.1 Kontrolní hlášení   
"Na kontrolní výpis rozepsat body A.5 a B.3 na jednotlivé doklady" – zaškrtávací pole. Při jeho zaškrtnutí budou na 

kontrolním výpise na dalších stránkách po vlastním Kontrolním hlášení rozepsány jeho kumulativní body A.5 a 
B.3 na jednotlivé doklady - tj. přehled dokladů, ze kterých jsou tyto body sečteny. Tyto soupisy dokladů nejsou 
součástí podání kontrolního hlášení. 

4.2 Kontrola úplnosti   
" Vyloučit pokladní doklady z zaúčt. prodejek a jízd" –  zaškrtávací pole. Při jeho zaškrtnutí budou z výpisů kontroly 

úplnosti záznamů DPH na pokladních příjmových nebo výdajových dokladech vyloučeny doklady, které vznikly 
při zaúčtování jízd nebo prodejek do pokladny. 

 
 

Jen v PÚ 

1. Účetnictví - jiná obecná nastavení – doplněno: 
"Do data úč. dokladu v zaúčtování faktury nabídnout datum vystavení, jinak plnění" – zaškrtávací pole. Při 

zaškrtnutí bude do data účetního dokladu při prvotním zaúčtování faktury (nebo novém účetním návrhu) 
nabídnuto datum vystavení, jinak datum plnění (vzniku). 

2. Poznámka k účetnímu dokladu 
K účetnímu dokladu konkrétního čísla lze evidovat poznámku v rozsáhlém poznámkovém bloku, která je 
přístupná: 
- Tlačítkem “Poznámka k dokladu“ v zadání účetního dokladu 
- Pod volbou v menu “Zvláštní“ – “Poznámka“ a jí odpovídající tlačítko v nástrojové liště při zobrazeném 

seznamu: 
- V přímém účtování 
- Bance a pokladně 

 

3. Výsledovka a rozvaha 
Výstup výsledovky a rozvahy upraven do nového xml formátu DPPDP8 pro načtení na Daňový portál finanční 
správy jako přílohy k podání přiznání k dani z příjmu právnických osob. 
 


