
Změny v AdmWin ve verzi 2.94 od 2.93 

Neprovádí se žádný update. Zálohy jsou kompatibilní s verzí 2.93,2.92, 2.91, 2.90, 2.87, 2.86, 2.85, 2.84. 
Pokud se přechází z verze nižší 2.84, je nutné před instalací nové verze provést zálohování - provede se update 
do verze 2.84!!! 

1. Obecné 

1.1 Výběr písma (fontu) – ve všech zpracováních se nově zadává standardním MS Windows dialogovým oknem. 
Chcete-li vlastní nastavení písma zrušit a vrátit se ke standardnímu (výchozímu) písmu, zadejte velikost fontu 0. 

1.2 Nastavení komponenty pro převod výstupů do PDF 
V nastavení pod volbou „Soubor“ – „Při startu, volby“ doplněn údaj: 
"K výstupu do PDF použít" – pro zadání označení sw komponenty  transformující tiskový výstup do PDF, přesně 

tak, jak nazvána v instalovaných tiskárnách., které se tlačítkem vpravo od tohoto pole nabízejí k výběrun. 
Není-li zde nic zadáno, pak se při volbě výstupu do PDF (z náhledu na tiskový výstup) nejprve zkouší vyhledat 
„PDFCreator“, pokud se nenalezne, pak „Microsoft Print to PDF“ (standardně v instalaci Win 10). Pokud ani 
ten se nenalezne, výstup do PDF s odmítne s dotazem na spuštění stažení a instalace PDFCreator. Ten si 
pro tento účel také můžete stáhnout z portálů poskytujících freeware software, jako je např. slunečnice.cz, 
stahuj.cz, instaluj.cz apod. 

2. Zásoby - tisk štítků 

2.1 Tisk štítků 
V zadávacím okně pro tisk štítků na skladové položky, jak ze změn skladových karet, tak při záznamu příjmu na 
sklad a výdeji ze skladu, doplněno zaškrtávací pole: 
"Zalamovat název" – při zaškrtnutí bude název skladové položky automaticky rozdělen do 2 řádků, pokud se do 

jednoho řádku štítku zadaného rozměru a velikosti fontu písma neumístí celý. Při nezaškrtnutí může při 
velkém písmu a malém rozměru štítku přesahovat rozměr štítku nebo pravý okraj. Rozdíl je dále v tom, že pro 
případné zalomení se na každém štítku bez ohledu na délku názvu skladové položky vytváří řádek navíc pro 
případné zalomení názvu – ceny jsou pak tištěny vždy o 1 řádek níž. 

2.2 Prodejky – vydané účtenky 
Na jednom PC umožněno mít více rozpracovaných účtenek, tj. současně zadávané – neuzavřené účty. Další se 
spouští (otvírají) standardně přes menu "Zásoby" - "Prodejky - účtenky" - "Záznam nových prodejek" - budou se za 
sebe skládat úhlopříčně s částečným překryvem. Lze se volně mezi nimi přepínat, popřípadě volbou v menu pod 
"Okna" - "Vedle sebe" je může mít přehledně uspořádané, 
Rozpracované prodejky mají sice nabídnuté stejné číslo, protože systém neví, kterou první uložíte. U dalších pak 
k dojde k přečíslování až při uložení na poslední uložené číslo plus 1.  

3. Nabídky 

3.1 V seznamu položek na nabídce doplněn sloupec: 
“% přirážky“ – procento obchodní přirážky k ceně nákladové, tj. nabídnutá cena je o toto procento vyšší, než 
náklady (100%). Lze měnit přímo v řádku nabídky. Při jeho změně se okamžitě vypočte nabídnutá cena, při změně 
nabídnuté ceny se vypočte toto procento přirážky. Nejsou-li u položky evidovány náklady, zůstává zde vždy 
prázdné pole. 

3.2 V nastavení nabídek doplněn zaškrtávací údaj 
"Textové položky a položky jedn.cena x kusy zadávat přímo do řádků" – při jeho zaškrtnutí se pro nově 
zadávané položky zadávané tlačítkem „Textem a částkou“ nebo „Název, cena x kusy“ nebude pro jejich zadání 
nabízet speciální okno s výběrem z evidovaných textových řádků, ale přímo se vygeneruje prázdný řádek, do 
kterého lze údaje vypsat. Výchozí stav je nezaškrtnuto. 

3.3 Přecenění nabídky 
Je nově povoleno i při nastavení „Umožnit zadání procenta slevy u položek nabídek“. Pozor na případný nesmyl, 
který při přecenění může vzniknout z důvodu evidované původní ceny, z níž byla zadána sleva, Původní cena se 
přeceněním nemění, jen se automaticky přepočte toto procento slevy k nové nabídkové ceně vzniklé přeceněním. 
V případě, že by sleva byla menší než -99 % nebo větší 999 %,  uvede se v procentu slevy nula. 

4. Automatické zaokrouhlování na fakturách vydaných 

V nastavení fakturace „Obecné hodnoty“ změněno nastavení automatického zaokrouhlování při ukončení vydané 
faktury na rozbalovací seznam: 
“provést zaokrouhlení na celé“ – rozbalovací seznam s možnostmi: 

- "nezaokrouhlovat" – neprovede žádnou zaokrouhlovací akci 
- "jen při úhradě v hotovosti" – provede zaokrouhlení na celé jen při formě úhrady v hotovosti 



- "bez dopadu do DPH" – provede zaokrouhlení vždy bez ohledu na formu úhrady a DPH. Upozornění! 
Použití této volby není zcela v souladu se zákonem o DPH! Někdo se může ohradit, že zaokrouhlovací 
rozdíl není zahrnut do DPH, pokud nepůjde o úhradu v hotovosti! 

- "a zahrnout do DPH" – provede zaokrouhlení vždy podle aktuálně nastavené formy úhrady. Při hotovosti se 
jen provede zaokrouhlení a v zaokrouhlovacím řádku je celá částka zaokrouhlovacího rozdílu. U každé jiné 
formy úhrady se zaokrouhlovací rozdíl rozdělí sazbou z prvního záznamu DPH s nenulovou sazbou na 
základ a daň, které se přičtou do tohoto záznamu DPH. Základ se doplní do řádku pro zaokrouhlovací 
rozdíl. Při tomto nastavení se provede stejným způsobem i zaokrouhlení vyvolané tlačítkem „Zaokrouhlení“ 
v okně faktury.  
Pozn. Následná změna formy úhrady nic na zaokrouhlení nezmění (faktura může být již odeslána do EET, 
předána odběrateli apod.) 
Upozornění! Použití této volby není zcela v souladu se zákonem o DPH! Pokud byla fa vystavena na 
platbu přev.příkazem a někdo ji přijde uhradit hotově, někdo se může ohradit, že je zaokrouhlení zahrnuto 
v základu daně a při tom dle zákona o DPH "Do základu daně se nezahrnuje částka vzniklá zaokrouhlením 
celkové úplaty při platbě v hotovosti …“! 

Výchozí hodnotou je „jen při úhradě v hotovosti“. 

5. Mzdy 

5.1 Zrušení karenční doby 
Novelou č. 32/2019 Sb., zákoníku práce, tj. od 1. 7. 2019, se vyplácí náhrada mzdy za nemoc od první zameškané 
směny z důvodu dočasné pracovní neschopnosti (DPN). Pro DPN na přelomu 30.6. a 1.7.2019 je rozhodující 
datum vzniku DPN na neschopence. Je-li nižší než 1.7.2019, první 3 dny se neproplácí. 
V předzpracování mezd se vypočte náhrada mzdy za pracovní dny (automaticky se vynechávají soboty, neděle a 
svátky, pokud je na kartě zaměstnance zatrženo „Nepočítat náhradu mzdy za svátek“ a v hodnotách pro mzdy 
nezatrženo „Vždy počítat náhradu za nemoc i za dny svátků v prac.dny“) pro DPN začínající před 1.7.2019 od 4. 
dne včetně, jinak od 1.dne.  
V případech, kdy pracovník ještě první den DPN nebo jeho část odpracoval nebo plánovaná směna připadla až na 
pozdější den, nutno při vyúčtování mzdy v okně mzdy po stisku tlačítka „Likvidace neschopenky“ ručně upravit dny, 
za které se počítá náhrada za nemoc, jelikož v systému není u každého pracovníka evidován plán jednotlivých 
směn. 
Upozornění! Před prvním předzpracováním mezd za období po 30.6.2019, tj. za 7/2019, nutno v nastavení hodnot 
pro mzdy upravit  procento sociálního pojištění hrazeného zaměstnavatelem na hodnotu 24,8 ! 
Toto snížení odvodů mění i superhrubou mzdu z dosavadních 134 % na 133,8 %. Tím se nepatrně snižuje i daň 
z příjmu ze závislé činnosti, a to jak zálohová, tak i v ročním vyúčtování daně.  

5.2 Nová struktura xml pro el.podání „Přehled o výši pojistného“ 
V souvislosti s těmito změnami ČSSZ vydala novou xml strukturu pro e-podání  „Přehled o výši pojistného“ platný 
do 1.8.2019 (od mezd za 7/2019). V systému AdmWin zůstávají obě xml struktury – původní i nová. Podle data 
zpracování mezd systém použije příslušný. Formát tištěného tiskopisu se dle informací ze dne 5.6.2019 měnit 
nebude, pouze dojde k úpravě pokynů pro výpočet.  

5.3 Nový výpočet exekučních srážek ze mzdy 
K 1.6.2019 nabývá účinnosti nařízení vlády č. 91/2019 Sb. - částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez 
omezení, činí dvojnásobek součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení 
pro jednu osobu. Tj. na jednotlivé třetiny se dělí dvojnásobek hodnoty "Životní minimum + náklady na bydlení 1 
osoby" v nastavení hodnot pro mzdy, pokud čistá mzdy mínus nezabavitelné minimum přesáhne tuto hranici.  

5.4 Nepeněžité příjmy od daně osvobozené 
Do okna mzdy doplněn na stranu příjmů údaj  
"Nepeněžitá plnění od daně osvobozená" – součet částek příjmů osvobozených od daně.Jednoznačně sem 

patří příspěvek na stravenku, stravování, vstupenky i jiné benefity. Tato částka se pouze tiskne na mzdovém 
listě jako „částky osvobozené od daně“ a do ničeho jiného se nepočítá. Je-likož se do ničeho jinak 
nezapočítává, lze ji doplnit zpětně i do uzavřených mezd. 

6. DPH 

6.1 Tisk přiznání k DPH 
Nový tiskopis dle vzoru 25 5401 MFin 5401 – vzor č. 21. Kromě drobných formálních úprav se mění jak v okně 
výkazu DPH s možností oprav, tak ve vlastním výstupu přiznání oblast "Oprava daně u pohledávek - v 
insolvenčním řízení" (řádky 33 a 34 na přiznání k DPH) dle § 44 na: 
"Oprava daně u nedobytné pohledávky (§46 a násl., §74a)" - věřitel uvede kladnou hodnotu opravy daně v 

případě nedobytné pohledávky podle § 46 a násl., zápornou hodnotu v případě nutnosti zvýšení základu daně 
z důvodu dalších oprav. Dlužník uvede kladnou hodnotu opravy odpočtu daně v případě nedobytné 
pohledávky podle § 74a odst. 1, zápornou hodnotu v případě postupu podle § 74a odst. 3. 
Podle § 46 a násl., resp. § 74a se postupuje v případě, že skutečnosti rozhodné pro provedení opravy základu 
daně a daně u nedobytné pohledávky (např. zahájení exekuce, zahájení insolvenčního řízení) nastaly od 1. 4. 
2019, a to i v případě, že původní zdanitelné plnění se uskutečnilo před tímto datem. Podle § 44 zákona 



platného do 31. 3. 2019 se u opravy výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení postupuje, 
pokud související insolvenční řízení bylo zahájeno do tohoto data včetně. 

6.2 Nová XML struktura kontrolního hlášení 
Nová XML struktura kontrolního hlášení bude platná a účinná až od 1. 10. 2019. Program si rozliší automaticky dle 
systémového data. To znamená, že: 

- všechna kontrolní hlášení vytvářená do 30.9.2019 včetně budou vytvářena v původní struktuře 
- všechna kontrolní hlášení vytvářená od 1.10.2019 včetně budou vytvářena v nové struktuře 

Pozn. Snad ji do té doby nezmění. 

6.3 Záznamy DPH na dokladech 
Jak pro uskutečněná tak přijatá zdanitelná plnění v tuzemsku doplněno zaškrtávací pole: 
"Oprava nedobytné pohledávky" - zaškrtněte jen v případě, že jde o opravu nedobytné pohledávky u 

uskutečněných plnění dle § 46 a následujících ZDPH a přijatých dle § 74a ZDPH. Na kontrolní hlášení se po 
1.10.2019 přenesou vždy  jako opravy dle § 46, respektive § 74a, tj. rozhodné skutečnosti (např. zahájení 
exekuce, zahájení insolvenčního řízení) nastaly od 1.4.2019, a to i v případě, že původní zdanitelné plnění se 
uskutečnilo před tímto datem. Pokud se jedná o opravu daně dle původního §44 (skutečnosti nastaly před 
1.4.2019), nutno xml s KH načíst na portál daňové správy do aplikace EPO2 a příznaky opravy daně změnit 
§44. 

  
 
 

Jen v Autoservis 

1. Na kartu vozidla do oblasti pro výměnu oleje doplněn údaj: 
"na … měs." – počet měsíců použitelnosti oleje od poslední výměny – za jakou dobu by měl být vyměněn. 

Nabízí se výběr z rozbalovacího seznamu 12 nebo 24 měsíců. Lze ale zadat i ručně jiný počet.  Musí být 
vyplněno, pokud požadujete zobrazovat při startu programu upozornění na výměnu oleje.  

2. Do nastavení zakázek doplněno zaškrtávací pole: 
"Při startu zobrazit vozidla na výměnu oleje" – při startu programu budou zobrazena vozidla v intervalu 3 až 

30 dní před termínem na výměnu motorového oleje. Z přehledu vozidel se do tohoto zobrazení vybírají 
vozidla s vyplněným datem výměny oleje a vyplněným počtem měsíců jeho použitelnosti spadající do do 
uvedeného intervalu pro upozornění. Tato vozidla jsou zobrazována v téže tabulce, jako upozornění na 
vozidla s blížícím se koncem platnosti STK. Tj. je-li v nastavení zaškrtnuto obojí zobrazování upozornění, 
jsou v jedné tabulce rozlišena sloupcem s datem konce platnosti STK a zvlášť sloupcem s datem, ke 
kterému by měl být olej znovu vyměněn. Jedná se o lokální nastavení – v síťovém provozování platí jen 
pro PC, na kterém se nastaví. Výchozí je nezaškrtnuto. 

 
 

Jen v DE – daňová evidence 

Snížení sazby pojistného na nemocenské pojištění se vztahuje i na také pro OSVČ. Od 1.7.2019 dochází ke 
snížení minimální výše pojistného na nemocenské pojištění těchto osob, a to na 126 Kč (2,1 % z minimálního 
vyměřovacího základu, který činí 6 000 Kč). Od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 byla minimální výše pojistného na 
nemocenské pojištění těchto osob 138 Kč.  
 


