
Změny v AdmWin ve verzi 3.23 od 3.22 

Při přechodu na verzi 3.23 z verzí nižších se provádí aktualizace databázových struktur (update), 
Před instalací nové verze nutno provést zálohování!!! 
Zálohy dat z nižších verzí nejsou obousměrně kompatibilní! Tj. data převedená do nové verze nesmí být 
zpracovávána v programu verze nižší!!! 
Poznámka. Používáte-li antivirový program Avast nebo AVG, nutno jej před prvním spuštěním AdmWin 
verze 3.23 vypnout (deaktivovat) nebo ručně spustit Upp.exe a Updstanw.exe aby si je antivirový program 
předem otestoval. Ke spuštění programu provádějícího aktualizaci (Upp.exe) musíte mít ve svém 
uživatelském účtu Windows oprávnění. Zobrazí-li se hlášení "Ve Windows nemáte povoleno volání update!" 
- pak na ikonu AdmWin na ploše klikněte pravým tlačítkem myši a v zobrazené lokální nabídce zvolte 
"Spustit jako správce". 

1. Mzdy 

1.1 Životní minimum jednotlivce  
Od 1.4.2022 dochází ke zvýšení životního minima jednotlivce z 3 860,- na 4 250,-. Tím také dochází ke 
zvýšení nezabavitelného minima pro výpočet exekučních srážek ze mzdy. 
V AdmWin nutno pod volbou v menu "Mzdy" - "Hodnoty pro mzdy" nastavit  "Životní minimum + náklady na 
bydlení:" částku na 11 065 a potvrdit následně nabídnutý přepočet nezabavitelného minima na kartách 
pracovníků pro zajištění správného výpočtu exekučních srážek ze mzdy. Tato částka je součtem životního 
minima jednotlivce 4250,- (do 1.4.2022 částka 3860,-) plus normativní náklady na bydlení ve výši 6 815,-. 
Tuto změnu je zapotřebí provést až po zaúčtování mezd za 3/2022 a před předzpracováním mezd za 
4/2022. 

1.2 Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání) posílané na ČSSZ 
Od 1.4.2022 také platí nové „Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání)“ pro ČSSZ. Je 
rozšířeno o údaje pro Úřad práce při ukončení zaměstnání – průměrný čistý výdělek, odstupné a doby 
důchodového pojištění dle nových pokynů, které si lze vyvolat tlačítkem „Pokyny“ v zadávacím okně-
formuláři. V pokynech jsou změny uvedeny červeně. Tyto nové údaje nejsou nijak načítány z mezd a je 
nutné je ručně doplnit. 
Jelikož všechna podání na ČSSZ by měla být činěna elektronicky a ČSSD již také neposkytuje speciální 
grafický tiskopis pro podání, byla v programu zrušena možnost tisku do předtištěného formuláře a tím: 

- se v tomto formuláři ruší předchozí volby výstupů a nahrazují se zaškrtávacím polem: 
"Výstup do xml pro el. podání" – při jeho zaškrtnutí bude po stisku tlačítka „Start“ v oblasti pro 
tiskový výstup proveden jen výstup souboru předepsaného xml formátu podle pravidel pro jeho 
podání na ČSSZ (nejprve volba kam a pod jakým názvem xml soubor uložit a následně jeho načtení 
na eportal.cssz.cz dle „Nastavení pro ČSSZ“). Nebude-li zaškrtnuto, vytvoří zafunguje tiskový výstup 
standardně. Stav zaškrtnutí se ukládá, tj. při dalším otevření tohoto okna je ve stavu naposledy 
použitém.  

- se v „Nastavení pro ČSSZ“ ruší zadání tiskové odchylky pro tisk do předtištěného formuláře 
„Oznámení …“. 

Tiskopis je nově dvou stránkový a měl by být vytištěn na jednom listě papíru oboustranně. Proto i v případě 
potřeby vytištění volte výstup do náhledu, kde si pře tiskové volby vytisknete nejprve první stranu, vytištěný 
list papíru otočte zpět do tiskárny a vytiskněte na něj druhou stranu.  


