
Změny v AdmWin ve verzi 2.73 od 2.72 

Neprovádí se žádný update. Zálohy jsou kompatibilní s verzí 2.72, 2.71, 2.70, 2.66.  
Pokud se přechází z verze nižší 2.66, je nutné před instalací nové verze provést zálohování - provede se update 
do verze 2.66!!! 

1. Obecné 

1.1 Zobrazení datumového pole s výběrem z kalendáře 
Chybné zobrazování datumového pole s kalendářem po instalaci Windows 10 Creators Update odstraněno za 
cenu mnoha úprav zobrazování v zadávacích formulářích. Ale i Microsoft již připravuje opravný balíček pro 
Creators update, ve kterém slibuje opravu této chyby. Takže by tato chyba měla další aktualizací win 10 vyšumět. 

1.2 Do nastavení “Při startu, volby“ doplněno 
“Vypnout vizuální styly“ – zaškrtávací pole - při jeho zaškrtnutí budou všechna okna a jejich ovládací prvky kresleny 

v základním grafickém zobrazení (Windows clasic). Při jeho nezaškrtnutí bude aplikace AdmWin přejímat 
aktuální nastavení vizuálních stylů a témat z uživatelského účtu windows. Výchozí nastavení je nezaškrtnuto. 

2. Faktury vydané - výstup ve formátu ISDOC 

Do okna pro tisk faktury (i zálohové) doplněno tlačítko: 
"Uložit ve formátu ISDOC" – uložení faktury v elektronickém formátu ISDOC pro elektronické podepsání a odeslání 

e-mailem, po volbě standardním windows dialogovým oknem “Uložit jako“, ve kterém si vyberete kam a pod 
jakým názvem se soubor s touto fakturou uloží. Pro elektronický podpis tohoto souboru lze využít zdarma 
dostupné programy. 
Poznámka. Pro správné přenesení vyúčtování záloh, ke kterým jsou evidovány daňové doklady, je zapotřebí 
tyto daňové zálohy vyúčtovávat do konečné faktury plusem a mínusem. Nastavuje se v obecných hodnotách 
v nastavení fakturace. 

3. DPH - číselník kódů přenesené daňové povinnosti 

V základních údajích doplněno tlačítko: 
"Kódy přenesené daňové povinnosti" – nastavení číselníku platných kódů přenesené daňové povinnosti. Je 

realizováno v datovém okně typu seznam ovládaném pomocí tlačítek v zkrácené nástrojové liště. 
V seznamu je na jednom řádku jeden kód přenesené daňové povinnosti s údaji: 

“Kód“ – vlastní kód předmětu plnění přenesené daňové povinnosti 
“Popis“ – popis kódu předmětu přenesené daňové povinnosti 
“Paragraf“ – paragraf zákona o DPH, dle kterého je předmět plnění do přenesené daňové povinnosti 

zařazen. 
Z tohoto číselníku se do záznamů DPH vybírá kód přenesené daňové povinnosti a po zadání provádí kontrola. 

Upozornění. Tento číselník je s novými instalacemi dodáván aktualizovaný dle platné legislativy. Tj. v případě 
instalace nové verze programu nebo reinstalace z jakéhokoliv důvodu, jsou všechny uživatelské úpravy přepsány 
číselníkem dodaným s instalací programu! 
Od verze 2.73 je v instalaci dodáván číselník včetně následujících změn platných od 1.7.2017. 

Rozšíření režimu přenesené daňové povinnosti 
S účinností od 1.7.2017 dle novely zákona o DPH dochází k rozšíření tohoto číselníku o další body: 

1a Zlato – zprostředkování dodání investičního zlata 
3a Dodání nemovité věci v nuceném prodeji 
4a Stavební a montážní práce - poskytnutí pracovníků 
6 Dodání zboží poskytnutého původně jako záruka 
7 Dodání zboží po postoupení výhrady vlastnictví 

Vymezení těchto předmětů plnění v režimu přenesení daňové povinnosti a podmínek jejich použití je v samotném 
zákoně o DPH a jejich upřesnění v informace GFŘ k režimu přenesení daňové povinnosti u vybraných plnění 
s účinností od 1.7.2017 na stránkách finanční správy. 

4. Mzdy 

Zvýšení daňového zvýhodnění novelou § 35c zákona o dani z příjmu na druhé vyživované dítě z částky 17 004 Kč 
ročně na částku 19 404 Kč, na třetí a každé další vyživované dítě z částky 20 604 Kč ročně na částku 24 204 Kč 
s platností od 1.7.2017, tj. použije se nejprve ve zpracování mezd od 7/2017. Zpětně za rok 2017 se nedopočítává. 
Zohlední se až při ročním vyúčtování daně z příjmu. 
Proto si v hodnotách pro mzdy v oblasti "Pro výpočet daně z příjmu - měsíční hodnoty" pod "Daňové zvýhodnění..." 
upravte zvýšení pro 2. dítě z 300,- na 500,- a pro 3. a další dítě z 600,- na 900,-.  
Ve verzi 2.73 se doplní automaticky stiskem tlačítka “Nastavit na r.2017“. 

 



 
Jen v DE 

Předběžný výpočet daně z příjmu - úpravy dle novely ZDP zákonem 170/2017 Sb.  
- Vyšel ve sbírce zákonů 16.6.2017 

1. Už i pro rok 2017 - upravena výše daňového zvýhodnění na děti 
Na druhé dítě z částky 17 004 Kč ročně na částku 19 404 Kč, na třetí a každé další vyživované dítě z částky 
20 604 Kč ročně na částku 24 204 Kč. 

2. Pro posouzení nároku na daňový bonus 
Je v platnosti ustanovení, že příjem musí být vyšší 6 násobku minimální mzdy. Do příjmu pro posouzení nároku 
se ale od poč. zdaňovacího období počínajícího po začátku platnosti zákona 170/2017 započítává jen příjem ze 
závislé činnosti dle §6 ZDP a z podnikání dle §7 ZDP. Již ne příjmy z kapitálového majetku a pronájmu. 

3. Možnost uplatnění slevy na dani manželku a na děti i pro OSVČ uplatňující výdaje % z příjmů 

4. Změna maximální výše výdajů při jejich uplatnění % z příjmů 
• 800 000 Kč u příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z živnostenského 

podnikání řemeslného, 
• 600 000 Kč u příjmů ze živnostenského podnikání, 
• 300 000 Kč u příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku, 
• 400 000 Kč z jiných příjmů ze samostatné činnosti, s výjimkou příjmů podle § 7 odst. 1 písm. d ZDP a podle 

§ 7 odst. 6 ZDP a 
• 300 000 Kč u příjmů z nájmu podle § 9 odst.1 ZDP. 

5. Přechodně pro r.2017  pro OSVČ uplatňující výdaje % z příjmů 
Pro rok 2017 platí přechodné období, dle kterého si podnikatelé mohou vybrat, zda uplatní vyšší výdajový 
paušál účinný v roce 2016, ovšem bez možnosti uplatnit daňové zvýhodnění na děti a slevu na manželku bez 
vlastních příjmů normované v § 35ca ZDP, nebo zda uplatní paušální výdaje s přísnějším nižším limitem 
účinným od roku 2018 a současně se na ně nebude vztahovat omezení § 35ca ZDP pro uplatnění zmíněných 
daňových úlev, které se s účinností od 1.1.2018 ruší. 
Od roku 2018 pak budou platit nižší výdajové paušály pro všechny podnikatele a pronajímatele bez dalších 
podmínek a omezení. 


