Změny v AdmWin ve verzi 3.05 od 3.04
Neprovádí se žádný update. Zálohy jsou kompatibilní s verzí 3.04.
Pokud se přechází z verze nižší 3.04, je nutné před instalací nové verze provést zálohování - provede se update
do verze 3.04!!!
1.

Mzdy

1.1 Exekuční srážky ze mzdy - změna konstrukce výpočtu nezabavitelného minima
Od 1.7.2020 se nezabavitelná částka na osobu zvyšuje z 2/3 na 3/4 součtu částky životního minima jednotlivce
a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu uvedenou v hodnotách pro mzdy - údaj "Životní
minimum + náklady na bydlení". Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu se zvyšuje z 1/4 nezabavitelné
částky na osobu na 1/3 této částky. Použije se poprvé za výplatní období červenec 2020 - tj. zúčtování mzdy za
7/2020 v praxi většinou prováděné v srpnu 2020.
Jelikož se současně nemění částka "Životní minimum + náklady na bydlení" platná od 1.4.2020 ve výši 10 362,-,
není událost, která by vyvolala hromadný přepočet nezabavitelného minima. Proto do hodnot pro mzdy za tuto
částku doplněno tlačítko:
“Na karty“ – provede hromadný přepočet nezabavitelného minima na kartách všech pracovníků s datem ukončení
nevyplněným nebo vyšším aktuálního data. Obsahuje oba způsoby výpočtu nezabavitelného minima. Do
data 20.7.2020 včetně běží původním způsobem, od tohoto data novým.
Toto tlačítko stiskněte před předzpracováním mezd za 7/2020.
Podobně probíhá i výpočet nezabavitelného minima na kartě zaměstnance při změně počtu vyživovaných osob.
1.2 Úprava prominutí (snížení) soc. pojištění placeného zaměstnavateli v souvislosti s covid-19
Z důvodu častého mylného použití číselníku druhů činností dle ČSSZ “Oznámení o nástupu…“ k určení, co je
pracovní poměr a co nikoliv, byl tento číselník také do rozlišení zahrnut. Od verze 3.05 je upravené znění výpočtu
počtu pracovníků a vyměřovacích základů:
Do počtu pracovníků se zahrnují pracovníci, kteří na své kartě mají při vyúčtování mzdy:
- datum začátku pracovního poměru nižší nebo rovno datu posledního kalendářního dne v měsíci
a datum ukončení není vyplněno nebo je vyšší nebo rovno poslednímu kalendářnímu dni
v měsíci
- nemají zaškrtnuto “nejedná se o pracovní poměr“
- nemají zaškrtnuto “externí pracovník“
- nemají zaškrtnuto “zaměstnání malého rozsahu“ nebo mají, ale byl stanoven vyměřovací základ
soc. poj. (překročena částka 3 000,- a počítáno pojistné)
- mají zaškrtnuto “počítat pojištění“ nebo nemají, ale byl stanoven vyměřovací základ soc. poj.
- nemají druhu činnosti dle číselníku ČSSZ - “Oznámení o nástupu…“ písmeno A až J (dohoda
o pracovní činnosti) nebo T až Z (dohoda o provedení práce).
Do vyměřovacího základu zaměstnavatele se při vyúčtování mzdy za červen, červenec a srpen zahrnou jen:
- vyměřovací základy zaměstnance, který má při vyúčtování mzdy na kartě zaškrtnuto “nejedná se o
pracovní poměr“ nebo “Je ve výpovědi…“ nebo mají druh činnosti dle číselníku ČSSZ písmeno A až J
(dohoda o pracovní činnosti) nebo T až Z (dohoda o provedení práce)
- částka přesahující částky nad 52 253 (1,5 násobek průměrné mzdy: průměrná mzda je určena § 23b
odst. 4 zákona o pojistném na soc. pojištění) z vyměřovacího základu zaměstnance
Upozornění! Tato rozhodující kritéria se do mzdy ukládají při jejím vyúčtování a jsou evidována v každé mzdě.
Jakákoliv změna na kartě pracovníka po zaúčtování mezd již nemá na vyměřovací základ v této mzdě žádný vliv.
1.3 Pracovní cesty - cestovní příkazy
1.3.1 Souvztažný záznam nákladů na pracovní cestu do spotřeby na zakázku.
Do seznamu údajů o pracovních cestách doplněn sloupec “Na zakázku“ a do nástrojové lišty oblast pro zadání
nebo výběr čísla zakázky, do jejíž spotřeby se mají náklady na v seznamu aktuálně nastavenou pracovní cestu
souvztažně zapsat. Zakázka zadaného čísla musí existovat a nesmí být ukončená. Do spotřeby na zakázku se
aktuálně v seznamu nastavená pracovní cesta zapíše okamžitě do spotřeby na zakázku po zadání čísla zakázky
nebo jejím výběru s tím, že:
- řádek na zakázce je formátu text a částka
- cena nákladová i realizační jsou náhrady na pracovní cestu celkem (sloupec “Celkem“ v seznamu
pracovních cest)
- do textu se zapíše “Účel“ pracovní cesty, není-li vyplněn pak text “Pracovní cesta“ a text ze sloupce
“Kam - Místo“
- v čísle dokladu pořízení v detailním přehledu spotř.položek je číslo pracovní cesty
Při změně pracovní cesty přiřazené na zakázku se její změny okamžitě přenášejí i do zapsaného řádku spotřeby
na zakázku, pokud ta již nebyla ukončena nebo položka na zakázce vyúčtována zákazníkovi (vyfakturována,
vydodána dodacím listem, vyúčtována prodejkou). Pokud ano, zobrazí se jen na tuto skutečnost upozornění, že na
zakázku nemohla být změna promítnuta.

Při výmazu (zrušení) pracovní cesty s číslem zakázky se také kontroluje, zda zakázka již nebyla ukončena či tato
položka vyúčtována zákazníkovi. Pokud ano, výmaz pracovní cesty se odmítne. Stejně tak se kontroluje původní
zakázka při změně čísla zakázky u pracovní cesty.
Zakázku lze doplnit i u vyúčtované pracovní cesty.
1.3.2 Uzavření a kontroly na uzavření - uzamčení pracovních cest v zaúčtovaném období proti změnám
Při zaúčtování pracovních cest dojde k jejich uzamčení proti nechtěným změnám do data provedeného zaúčtování:
- Nelze provést žádná změna v zaúčtovaných záznamech
- Zrušení - výmaz zaúčtované pracovní cesty je po chybové zprávě odmítnut
- Zadání data rovného nebo nižšího zadanému v posledním zaúčtování je chybovou zprávou odmítnuto
a doplní se automaticky datem posledního zaúčtování plus 1
Datum zadané v posledním zaúčtování je viditelné a v případě potřeby změnitelné v hodnotách pro mzdy v novém
údaji:
"Pracovní cesty uzavřeny do" – datum posledního zaúčtování pracovních cest, pod kterým nelze provádět žádné
změny v evidenci pracovních cest.

