
Změny v AdmWin ve verzi 3.18 od 3.17 

Neprovádí se žádný update. Zálohy jsou kompatibilní s verzí 3.17, 3.16, 3.15, 3.14. 

Pokud se přechází z verze nižší 3.14, je nutné před instalací nové verze provést zálohování - provede se 
update do verze 3.14 !!! 

1. Mzdy 

1.1 Výpisy – Mzdové listy  
Pro výstup všech mzdových listů do tabulky s možností následného exportu do MS Excel doplněno 
zaškrtávací pole: 
"Pokladnu z měsíce následujícího" – při zaškrtnutí budou ve výstupu do tabulky do sloupce „Pokladna“ 
pro každého pracovníka sečteny všechny pokladní doklady s jeho osobním číslem spadajícím do období pro 
výpis mezd + jeden měsíc.  

1.2 Opětovně zaveden Mimořádný příspěvek zaměstnanci při nařízené karanténě (tzv. izolačka)  
dle popisu změny na verzi 3.13 jen s tím rozdílem, že automaticky se příspěvek počítá jen ve mzdách za 
12/2021, 1/2022 a 2/2022 – není nastavitelný ani začátek ani konec. Zaměstnanci, kterému se počítá 
náhrada mzdy za nemoc, vzniká nárok na příspěvek ve výši až 370,- na kalendářní den, max. do 90% 
průměrného výdělku, při nařízené karanténě (tou je i izolace), pokud byla nařízena po 30.11.2021 a trvá 
aspoň v den nabytí účinnosti tohoto zákona. 
Jen stručná rekapitulace zpracování příspěvku: 

1. Na uživateli AdmWin (mzdové účetní) je jen ručně zaškrtnout v evidenci neschopenek ve sloupci 
„Přísp.“, že zaměstnanci vzniká nárok na tento příspěvek dle dodané neschopenky. Jsou-li 
neschopenky importovány, je zaškrtnutí automatické. Pozor! U neschopenek začínajících v 12/2021 
nutno pohlídat, že tato neschopnost trvá ještě i v den nabytí účinnosti tohoto zákona! V době 
přípravy této programové verze ještě nebyl znám! 

2. Vše ostatní se již v systému zpracuje automaticky: 
- V předzpracování mezd se vypočte výše příspěvku u každého pracovníka z neschopenek se 

zaškrtnutým „Přísp.“ spadajících svým datem od-do do období od 1.12.2021 do 28.2.2022 jako 
počet prvních 14 kalendářních dnů spadajících do tohoto období krát 370. Vyjde-li vypočtený 
příspěvek plus náhrada mzdy za nemoc vyšší než 90% průměrné mzdy za toto období = 
hodinový průměr na začátku neschopenky krát počet neodpracovaných dnů krát denní úvazek 
na kartě pracovníka, sníží se příspěvek tak, aby jeho součet s náhradou mzdy byl jen tato 
částka.  

- V okně mzdy je tento příspěvek zobrazen – tlačítkem “Likvidace neschopenky“ lze jeho hodnotu 
ručně opravit 

- V zaúčtování mezd se o součet těchto příspěvků sníží závazek na odvod sociálního pojištění a 
v PU vygeneruje příslušné zaúčtování 

- „Přehled  o výši pojistného“ zasílaný na Českou správu sociálního pojištění jak v tiskové formě 
tak i elektronické obsahuje výši vyplacených příspěvků, kolika zaměstnancům a pojistné snížené 
o tento příspěvek. 

 

Jen PU - podvojné účetnictví 

1. Záznamy DPH k zaplaceným zálohám – v seznamu jsou doplněny sloupce Má Dáti a Dal s účty, na 
které je tento záznam zaúčtován. Načtou se z účetnictví v okamžiku zobrazení tohoto seznamu. Tj. 
případná změna těchto účtů v účetním deníku se zde projeví. Nejsou-li vyplněny, záznam nebyl 
zaúčtován nebo byl zaúčtován pod datem roční uzávěrky.  
Do menu pod volbu „Zvláštní“ doplněna volba: 
"Účtování" a s ní svázané stejnojmenné tlačítko do nástrojové lišty. Zobrazí účetní doklad, kterým byl 
tento záznam DPH zaúčtován do účetnictví. Pokud nebyl, nabídne se jeho zaúčtování. Nutno použít 
v případech, kdy je záznam DPH v období z hlediska DPH uzavřeném a záznam DPH tedy nelze otevřít. 

2. Výpisy dlouhodobého majetku – účetní odpisy za období – doplněno tlačítko: 
"Do tabulky pro export do Excel" -  provede export těchto účetních odpisů do datového okna typu seznam 
s nástrojovou lištou umožňující export dat i do MS Excel.  

 
 


