
Změny v AdmWin ve verzi 3.21 od 3.20 

Neprovádí se žádný update. Zálohy jsou kompatibilní s verzí3.20,  3.18, 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. Fakturace zakázek 

Do okna pro fakturaci položek zakázek doplněn zatrhávací údaj: 
"i mínusové položky"  - zatržení zobrazí a následně umožní fakturovat i nevyfakturované položky ze 

spotřeby na zakázku se záporným množstvím, jenž nejsou vratkou skladových položek na sklad – ty 
snižují množství dříve vydané skladové položky do spotřeby na zakázku. Textové řádky s nulovým 
množstvím se zpracovávají vždy. Při nezatržení se nezobrazí a následně nefakturují položky se 
záporným množstvím. Výchozí hodnotou vždy při otevření tohoto okna je nezatrženo. 

2. DPH – Výpisy daňových dokladů 

Doplněn nový výpis: 
"Rozpis 1. a 2. snížené sazby" - výpis záznamů DPH ve snížené sazbě DPH v rozdělení na 1. a 2. 

sníženou sazbu se součtem za každou z nich. Zvlášť pro přijatá a zvlášť pro uskutečněná plnění. 
Zadávacími parametry je pouze volba období. 

3. Mzdy 

3.1 Karta pracovníka  
Na kartě pracovníka doplněna zatržítka: 
"Nenabízet v zakázkách" - pracovník nebude zobrazen ve výběrech na zakázkách a pro záznam 

vykonaných prací z ceníku i bez ceníku. Určeno pro firmy s zaměstnanci, kterým nejsou nikdy 
přiřazovány zakázky a ani je nabízet v záznamech vykonaných prací (většinou administrativní 
pracovníci). Sníží se tím počet zobrazovaných jmen ve výběrech a tím zvýší jejich přehlednost a sníží 
chybovost. Výchozí hodnotou pro každého pracovníka je nezaškrtnuto. 

"nepočítat nezabavitelné minimu" – pod údajem „Nezabavitelné minimu“ - při zaškrtnutí nebude prováděn 
automatický výpočet nezabavitelného minima.Platí pak zde ručně zadaná hodnota. Může být i nula. 
Určeno pro případy, kdy jsou o nezabavitelné minimum upraveny srážky z jiného příjmu. Výchozí 
hodnotou je nezaškrtnuto. 

3.2 Tisk žádosti o roční o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění  
Za rok 2021 nahrazen novým interaktivním tiskopisem 25 5457/B MFin 5457/B - vzor č. 2 ve formátu pdf, 
který Finanční správa zveřejnila 24.1.2021. 

3.3 Tisk žádosti o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních 
daňových bonusech  

Na rok 2022 nebyl tento tiskopis v interaktivní podobě pdf Finanční správou vydán zřejmě v úsilí, aby plátci 
všechna podání činili pouze elektronicky. Proto bylo v okně pro zadání tohoto výstupu zrušeno tlačítko 
"Výstup do formuláře PDF" a zůstává pouze k dispozici výstup do xml pro elektronické podání. Tisk je možný 
pouze po jeho načtení do aplikace EPO2 na daňovém portále Finanční správy nebo mojedane.cz. 
 
 

Jen v PU 

Nová xml struktura pro přenos výsledovky a rozvahy do přílohy k  přiznání k dani z příjmu právnických 
osob pro rok 2021 a vyšší při zachování struktury pro roky nižší. 
V souvislosti s tím dojde při prvním spuštění výkazů výsledovky nebo rozvahy za rok 2021 k automatické 
úpravě nastavení v účetní osnově – pokud se má u účtu 429…(Neuhrazená ztráta minulých let) přičíst jeho 
zůstatek na řádek 97 rozvahy v plném rozsahu změní se na ř.96 a v nastavení rozvahy v plném rozsahu se 
text na řádku 96 na 'Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)'.  
 


