
Změny v AdmWin ve verzi 2.54 od 2.53 

Neprovádí se žádný update. Zálohy jsou kompatibilní s verzemi 2.45 až 2.53. Jen je po instalaci nutno provést 
rekonstrukci indexů!!! 
Pokud se přechází z verze nižší 2.45, je nutné před instalací nové verze provést zálohování - provede se update 
do verze 2.45!!! 

1. DPH - rozšíření a změny v režimu přenesení daňové povinnosti 

Vedle stávajících plnění v režimu přenesení daňové povinnosti pro všechna dosud v zákoně o DPH definovaná 
plnění, tj. pro dodání zlata (§ 92b), dodání zboží uvedeného v příloze č. 5 zákona (§ 92c), převod povolenek na 
emise skleníkových plynů (přesunut do položek uvedených v příloze č.6) a pro poskytnutí stavebních nebo 
montážních prací (§ 92e), dle § 92f odst. 1 zákona o DPH použije plátce při dodání zboží nebo poskytnutí služby 
uvedených v příloze č. 6 zákona o DPH plátci režim přenesení daňové povinnosti, pokud tak vláda stanoví 
nařízením. S platností od 1.4.2015 vláda svým nařízením č. 361/2014 Sb., ze dne 22.12.2014 určila pod kódem: 
11 - převod povolenek na emise skleníkových plynů - s účinností od 1. 1. 2015 - je ukončena platnost kódu 2 

(v souvislosti s přesunem obsahu ust. § 92d do ust. § 92f zákona o DPH a vládního nařízení č. 361/2014 Sb.) 
12 - obiloviny a technické plodiny - pro cukrovou řepu od 1.9.2015 
13 - kovy, včetně drahých kovů 
14 - mobilní telefony  
15 - integrované obvody a desky plošných spojů osazené těmito obvody  
16 - přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat (notebooky, tablety) 
17 - videoherní konzole. 
Režim přenesení daňové povinnosti se u těchto plnění použije, pokud celková částka základu daně veškerého 
dodávaného vybraného zboží překračuje částku 100 000 Kč. 
Od 1.1.2016 se zavede nový kód 3 pro dodání nemovité věci, pokud se při tomto dodání uplatní daň. 
Beze změny zůstávají kódy pro následující plnění: 
1 - dodání zlata (plnění podle §92b zákona o DPH) 
4 - poskytnutí stavebních nebo montážních prací (plnění podle §92e zákona o DPH) 
5 - zboží uvedené v příl.č.5 zákona o DPH (plnění podle §92c zákona o DPH) 

1.1 Záznam DPH v režimu přenesení daňové povinnosti 
“Dle §“ – v seznamu možností nahrazen §92d novým §92f. Při jeho volbě se do „Evidence pro daňové účely“ 
generuje řádek se základem daně a DIČ (dodavatele/odběratele) - nutno doplnit kód: 
    11 - Povolenky na emise skleníkových plynů  
    12 - obiloviny a technické plodiny 
    13 - kovy 
    14 - mobilní telefony 
    15 - integrované obvody 
    16 - přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat 
    17 - videoherní konzole  
 množství a jednotku množství - pro kód: 

12 - tuna 
13 - kilogram 
Pro všechny ostatní „kus“. 

Zaevidování se odmítne, pokud bude základ daně nižší 100 000,-. 

1.2 Označování položek (řádků dokladů, skladových položek a v ceníku prací)  
Do SKP na skladových kartách a v ceníku prací pro příslušné položky při zatržení “podléhá režimu přenesení 
daňové povinnosti“ zadávejte příslušný kód tohoto režimu. Stejně tak na textových řádcích na faktuře. Jsou-li řádky 
na faktuře označeny, že podléhají režimu přenesení daňové povinnosti, vytváří se pro ně záznam DPH v tomto 
režimu automaticky, kromě případů, kdy pro kódy 11 až 17 je základ daně nižší, než 100 000,-.. 

2. Zakázky 

V záznamu spotřeby na zakázku doplněna možnost u jednotlivých položek zobrazovat nákladové i prodejní ceny 
současně. V nastavení pro zakázky zrušeno zaškrtávací pole "V zobrazení spotřebovaných položek uvádět ceny 
nákladové" a nahrazeno oblastí: 
"V zobrazení položek ceny" – s rozevíracím seznamem s možnostmi nastavení jaké ceny u spotřebovaných 

položek na zakázku zobrazovat: nákladové, prodejní, nákladové i prodejní. 

3. Faktury 

3.1 Výběr závazků k úhradě, pohledávky - splatnosti, upomínky, penále 
V úvodním zadávacím okně doplněna volba: 



"Vybrat jen hrazené 'přev.příkazem'" – zaškrtávací pole - při jeho zaškrtnutí bude při otevření okna se seznamem 
neuhrazených závazků nebo pohledávek nastaven výběr (filtr) jen na faktury s formou úhrady “přev.přílazem“, 
tj. po otevření okna budou zobrazeny jen faktury s touto formou úhrady. Funkcí “výběr“ v nástrojové liště lze 
následně změnit. Stav tohoto zaškrtávacího pole je tlačítkem “Provést“  ukládán, tj. po dalším spuštění této 
úlohy se nabídne naposledy použitý stav zaškrtnutí. 

3.2 Vydané faktury - splatnosti, upomínky, penále 

3.2.1 Nastavení upomínek i penále – doplněn údaj: 
"Počet dnů do splatnosti od data vystavení" – počet dnů od data vystavení, dle kterého se při vytváření nové: 

- upomínky – vypočte datum poslední možnosti úhrady  
- penále – vypočte datum splatnosti penále - úrokového zatížení.  

Vypočtené datum splatnosti lze pak na každé upomínce/penalizačním dopise ručně změnit. 

3.2.2 Zadání upomínky 
Poslední zadaný bankovní účet pro tisk nové upomínky se nabídne pro následující novou upomínku. 
Datum splatnosti - poslední možnosti k úhradě je vypočteno od data vystavení plus počet dnů nastavený 
v nastavení upomínkového dopisu a je možné jej ručně upravit. 

3.2.3 Zadání penále - úrokového zatížení 
Nabízený bankovní účet je z nastavení tisku faktur. 
Datum splatnosti vypočteného penále - úrokového zatížení je vypočteno od data vystavení plus počet dnů 
nastavený v nastavení penalizačního dopisu. 

3.3 Fakturace dodacích listů  
Při připojování dodacího listu k faktuře, je-li nastaven převod položek na “nesoučtovat“, se do úvodního řádku 
s číslem fakturovaného listu, v případě, že je na dodacím listě vyplněno číslo objednávky, dle které se dodávka 
uskutečňuje, vepíše za číslo dodacího listu i číslo této objednávky uvedené za textem “Dle objednávky:“. 

4. Zásoby - příjemky - volitelný tisk cen 

4.1 Nastavení pro zásoby - obecné hodnoty 
Do oblasti lokálních nastavení (v síťové verzi platí jen na PC, kde se nastaví) doplněn údaj: 
"Na příjemkách uvádět ceny" – vybírá se z rozevíracího seznamu: nákladové, prodejní, žádné. Dle této volby jsou 
v zobrazení příjemky a tisku na řádcích u jednotlivých položek uváděny ceny: 

- Nákladové – cena pořízení zadaná u tohoto příjmu. 
- Prodejní – cena prodejní 1.úrovně ze skladové karty platná v okamžiku zaevidování tohoto příjmu po 

případném automatickém přepočtu prodejních cen. 
- Žádné – ceny nebudou zobrazeny a tištěny. 

4.2 Příjemky 
V seznamu příjemek je vždy uváděna cena celkem za příjemku v cenách nákladových (pořízení). 
V okně příjemky na řádcích seznamu jejích položek, je uváděna cena dle nastavení pro zásoby - obecné hodnoty: 
nákladové, prodejní nebo žádné. Součet celkem je ale vždy v ceně pořízení, aby odpovídal hodnotě příjemky 
v seznamu příjemek. Při tisku příjemky je i součet za příjemku v cenách dle nastavení. Při nastavení cen 
prodejních je zobrazována i tištěna prodejní cena 1.úrovně ze skladové karty platná v okamžiku zaevidování na 
sklad po případném přepočtu prodejních cen dle ceny pořízení, tj. i při zpětném dotisku je uváděna cena, která 
platila po zaevidování příjmu, byť se již na skladové kartě mohla mezitím změnit. 


