
Změny v AdmWin ve verzi 3.30 od 3.26 

Neprovádí se žádný update. Zálohy jsou kompatibilní s verzí 3.26, 3.25, 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. Mzdy 

1.1 Roční vyúčtování daně u pracovníka - doplněno o údaj: 
"Sleva dle § 35 odst.4 - za zastavenou exekuci" – sleva za zastavenou exekuci, jejíž výše odpovídá výši 
náhrady, kterou oprávněnému v daném zdaňovacím období nebo období, za které se podává daňové 
přiznání, přizná exekutor při zastavení exekuce, jejímž předmětem byla pohledávka nepřevyšující částku 
1500 Kč bez příslušenství, a která probíhala po dobu alespoň tří let přede dnem nabytí účinnosti zákona 
č. 286/2021 Sb., z důvodu, že v těchto třech letech nebyla tato pohledávka vymožena ani z části. 

1.2 Tisk tiskopisu "VÝPOČET DANĚ A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ u daně z příjmů fyzických osob ze 
závislé činnosti" za rok 2022 z ročního vyúčtování daně u pracovníka přepracován texty a grafickou 
úpravou dle 25 5460/1 MFin 5460/1 - vzor č. 27 s doplněnou novou slevou "Sleva na dani podle § 35 odst.4 
zákona za zastavenou exekuci“. V systému zůstává tento tiskopis i pro rok 2021 a 2020. Systém si 
automaticky sám zvolí příslušný dle zpracovávaného roku. 

1.3 Nový výpočet nezabavitelného minima a exekučních srážek ze mzdy 
Nezabavitelné minimum na kartě pracovníka se nově počítá jako 2/3 z hodnoty "Životní minimum + 
normativní náklady na bydlení" v hodnotách pro mzdy (dříve 3/4) plus 1/4 z této částky za každou 
vyživovanou osobu (dříve 1/3). Tímto způsobem proběhne i hromadný přepočet nezabavitelného minima na 
všech kartách zaměstnanců při změně hodnoty "Životní minimum + normativní náklady na bydlení" 
v nastavení hodnot pro mzdy. 
POZOR! Pokud potřebujete zpracovat mzdové období před rokem 2023! Jde-li o dokončení roku 2022 - výši 
"Životní minimum + normativní náklady na bydlení" v hodnotách pro mzdy neměňte a když se stane, tak na 
následující dotaz o přepočtu nezabavitelného minima na kartách pracovníků odpovězte “Ne“. Na kartě 
pracovníka neměňte počet vyživovaných osob. Pokud se stalo, pak částku nezabavitelného minima přepište 
ručně vypočtenou správnou pro rok.2022 nebo ji ponechejte nulovou. V tom případě si ji systém sám 
dopočítá při výpočtu srážek ze mzdy, kde je již znám rok - podle něj si systém sám automaticky dopočte 
nezabavitelné minimum podle pravidel platných v roce 2022 nebo 2023. 
Při výpočtu exekučních srážek ze mzdy od r.2023 mění jen výpočet limitní částky, tj. hodnoty plně 
zabavitelné částky - nově 1,5 násobek  součtu životního minima a normativních nákladů na bydlení, dříve to 
byl dvojnásobek. 

1.4 Nastavení hodnot pro mzdy na rok 2023  
V okně “Hodnoty pro mzdy“ 
1.4.1 Doplněn nový údaj: 
"Průměrná mzda pro běž.měsíc" – průměrná mzda pro právě zpracovávaný měsíc mezd a následující. 

Prozatím je použito pouze ke kontrole nárokování slevy na soc.poj. za pracovníka se zkráceným 
úvazkem. 

1.4.2 Přejmenováno tlačítko: 
"Nastavit na r.2023" – nastaví nové hodnoty platné pro zpracování mezd v roce 2023 o pro roční 

vyúčtování daně za rok 2022 známé při uvolnění této verze k distribuci (na počátku r.2023). Stiskněte - 
nastavte si až před předzpracováním mezd za 1/2023. Mění se: 
- Minimální mzda na 17 300,- Kč, v min. roce 16 200,- 
- Max.roční vyměřovací základ soc.pojištění za rok: 1 935 552,- Kč, min.rok 1 867 728,- Kč  
- Výše redukčních hranic pro výpočet náhrady mzdy (platu, odměny z dohod), kterou je zaměstnavatel 

povinen poskytovat v období prvních 14 kalendářních dnů nemoci nebo karantény: 235,38, 352,98,  
705,78.  

- Rozhodný příjem pro účast na nemocenském pojištění se zvyšuje na 4 000,-. 
- Životní minimum od 1.1.2023 se zvyšuje na 4 860,- + částka normativních nákladů na bydlení pro 

jednu nebo dvě osoby se nově stanoví pro byt užívaný na základě nájemní smlouvy v obci s alespoň 
70 tisíci obyvateli. Tato částka je s účinností od 1. ledna 2023 zákonem o státní sociální podpoře 
stanovena na 14 197 korun. Částka navýšení měsíčních normativních nákladů na bydlení ve smyslu 
§ 26a pro rok 2023 je 1 400 korun  = celkem 20 457,-. 

- Sazby stravného v tuzemsku pro podnikatelskou sféru - minimální částky (hodnoty bez záruky-jsou 
z návrhu, který ještě nebyl schválen): 

- 129 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin, 
- 196 Kč, trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin, 
- 307 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin. 



 

Jen v DE 

1. Nastavení účtování pravidelných závazků a pohledávek - do nastavení pravidelných závazků 
i pohledávek doplněno tlačítko: 
"Účtovací předpis" – nastavení, na co bude platba této faktury při jejím záznamu do deníku příjmů 
a výdajů zaúčtována (jaký příjmový nebo výdajový druh). Po jeho stisku se nabízí seznam příjmů nebo 
výdajů nastavený pod “Účetnictví“ - “Nastavení“ - “Členění příjmů a výdajů“. V deníku se v záznamu 
platby při připárování faktury nabídne zaúčtování, které je u ní nastaveno. Při záznamu úhrady s tímto 
nastavením vygenerovaného závazku/pohledávky do deníku příjmů a výdajů není zapotřebí vyhledávat, 
na jaký účetní druh má být platba zaúčtována. Zpracování zápočtů a importovaných bankovních výpisů 
probíhá rychleji. 

2. Úpravy předběžného výpočtu daně z příjmu 
Sleva na EET nahrazena slevou: 
 "§ 35 odst.4 - náhr.zast.exekuce" – výše náhrady, kterou Vám přiznal exekutor při zastavení 

exekuce, jejímž předmětem byla pohledávka nepřevyšující částku 1 500 Kč bez příslušenství, 
a která probíhala po dobu alespoň tří let přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 286/2021 Sb., 
z důvodu, že v těchto třech letech nebyla tato pohledávka vymožena ani z části. 

Upravena xml struktura přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2022 pro načtení na portál moje 
daně- EPO DPFDP6. 
Na pravou stranu tohoto okna byl také pod nastavení variabilního symbolu pro ČSSZ doplněn údaj: 
"Místně příslušná správa soc.poj." – kód a označení územního orgánu správy ČSSZ, do které 
poplatník přináleží. Nepoužije se stejně jako variabilní symbol pro daň, ale až v následujícím okně při 
výstupu přehledu pro soc.poj do xml pro jeho načtení na portál ČSSZ.  

3. ČSSZ - Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2022 - upraveny struktury xml přenosu dat na 
portál ČSSZ (https://eportal.cssz) za rok 2022 a následné vyvolání příslušné stránky pro načtení tohoto 
souboru pro podání přehledu za r. 2022. Dále zde jen připomenutí postupu. 
Vytvoření Přehledu… provedete tlačítkem: 
"xml výstup pro tisk nebo podání přes ePortál" – nejprve standardním windows dialogovým oknem 
“Uložit jako…“ si uložte do vámi určené složky nabízený xml soubor, který následně nechejte načíst na 
ePortále ČSSZ, jehož příslušná stránka pro načtení je po uložení souboru automaticky vyvolána. 
V zobrazeném formuláři je nutné doplnit v AdmWin neevidované údaje a zkontrolovat přenesené! Dále 
postupujte dle možností uvedených na spodním okraji zobrazené webové stránky portálu ČSSZ, tj.: 

- Tisk – převést do formátu pdf a ten uložit a vytisknout 
- Odeslat elektronicky – máte-li elektronický podpis registrovaný u ČSSZ 
- Uložit – uloží doplněný a zkontrolovaný xml soubor pro ještě následné zpracování nebo podání 

přes datovou schránku (ISDS) do specializované datové schránky: “e-podani ČSSZ“ 
(ID: 5ffu6xk). 

Doplněny i nové pokyny k podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2022 

4. Výstup “Přehled OSVČ za rok 2022“ – přehled o daňovém základu ze samostatné výdělečné činnosti 
a zaplacených zálohách na pojistné pro zdravotní pojišťovny. Standardně je s instalací dodáván pro rok 
2022 jen formulář pro 111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna,  211 - Zdravotní pojišťovna ministerstva 
vnitra a 201 – Vojenská zdravotní pojišťovna. Ostatní ZP dosud (4.1.2023) přehledy nevydaly. Budou 
postupně doplňovány ke stažení do souboru http://www.admwin.cz/licence/Zdr_poj_OSVC_2022.zip. 
Po stažení jej dekomprimujte do složky s instalací AdmWin.  
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