
Změny v AdmWin ve verzi 3.25 od 3.24 

Neprovádí se žádný update. Zálohy jsou kompatibilní s verzí 3.24, 3.23. 

Pokud se přechází z verze nižší 3.23, je nutné před instalací nové verze provést zálohování - provede se 
update do verze 3.23 !!! 

1. Zásoby 

V úloze “Změny skladových karet“ doplněna pod volbu v menu “Zvláštní“ funkce: 
“Přepočet přirážky“ – na všech skladových kartách v nastaveném výběru přepočte a změní procento přirážky 

k ceně nákupní (pořízení) podle cen prodejních ve všech 3 cenových úrovních, podle odpovědi na 
volbu, která cena pořízení je základem (100%) pro výpočet: 

- “Ano“ – základem bude průměrná cena pořízení 
- “Ne“ – základem bude poslední cena nákupní. 

Jde o narovnání procenta přirážky, aby odpovídala na skladové kartě evidované ceně pořízení k ceně 
prodejní po případech, kdy nebyla automaticky vypočtena. Tj. např. při změnách výpočtů prodejních cen, 
vyloučení některých položek z automatického výpočtu prodejních cen atd. 

 

Jen v DE 

Výpočet sociálního a zdravotního pojištění OSVČ - doplněny hodnoty pro výpočet pojistného za rok 2022 
a záloh na rok 2023.  

Sociální: 
- Pro přehled za rok 2022: 

- Minimální roční vyměřovací základ pro hlavní činnost: 116 736,- Kč 
- Minimální roční vyměřovací základ pro vedlejší činnost: 46 704,- Kč 
- Rozhodná částka pro vedlejší činnost: 93 387,- Kč 
- Maximální roční vyměřovací základ: 1 867 728,- Kč 

- Pro výpočet záloh na rok 2023: 
- Minimální měsíční vyměřovací základ pro hlavní činnost:10 081,- Kč - z toho je 

min.záloha 2 944,- Kč 
- Minimální měsíční vyměřovací základ pro vedlejší činnost: 4 033,- Kč - z toho je 

min.záloha 1 178,- Kč 
- Rozhodná částka pro vedlejší činnost: 96 778,- Kč 
- Maximální vyměřovací základ: 161 296,- (roční 1 935 552) Kč -  

- Minimální nemocenské pojištění na rok 2023 činí 168,- Kč. 
Zdravotní: 
- Pro přehled za rok 2022 - minimální měsíční vyměřovací základ: 19 456,- Kč 
- Minimální záloha na rok 2023: 2 722,- Kč z minimálního vyměřovacího základu 20 162,- Kč. 

 

Jen v PU 

Výpisy z účetnictví – pro volbu výpisu účetního deníku vypracován i výstup datového okna typu seznam 
ovládaném zkrácenou nástrojovou lištou s aktivním tlačítkem pro výstup do MS Excel. Spustí se 
zaktivněným tlačítkem “Výstup do tabulky pro export do MS Excel“. Při tomto výstupu účetního deníku na 
rozdíl od tištěného výstupu nejsou součtové řádky (za doklad, za výpis) a u každého řádku (záznamu 
v účetním deníku) je vždy uvedeno číslo a datum účetního dokladu - zaškrtávací údaj “Nepotlačovat poř.č. 
a č. dokl….“ nemá na nic vliv. Důvodem je, aby bylo možné v MS Excel provádět v účetním deníku různá 
přetřídění a výběry. 


