
Změny v AdmWin ve verzi 2.80 od 2.76 

Neprovádí se žádný update. Zálohy jsou kompatibilní s verzí 2.76, 2.75, 2.74, 2.73, 2.72, 2.71, 2.70, 2.66. Jen po 
instalaci z těchto verzí nutno provést rekonstrukci indexů!!! 
Pokud se přechází z verze nižší 2.66, je nutné před instalací nové verze provést zálohování - provede se update 
do verze 2.66!!! 

1. Tisk DUZP na dobropisy 

Do nastavení tisku faktur doplněno zaškrtávací pole: 
"Tisknout DUZP na dobropise" – při zaškrtnutí bude na dobropise (opravném daňovém dokladu) vytištěno datum 

uskutečnění zdanitelného plnění (datum plnění z hlavičky dobropisu). Ve výchozím stavu se netiskne, protože 
dle některých vykladačů zákona se dle § 45 zák.o DPH se na opravný daňový doklad neuvádí.  

2. Tisk čísla dokladu i v čárovém kódu na dokladech 

V nastavení tisků faktur, dodacích listů, zakázek, objednávek, nabídek a poptávek doplněna volba: 
"Č.dokladu čárovým kódem" – volby pro tisk čísla dokladu i ve formě čárového kódu při tisku tohoto dokladu. 

Nabízí se rozevíracím seznamem s možnostmi: 
- “netisknout“ – čárový kód se na doklad nebude tisknout. Výchozí nastavení. 
- “code 128“ – číslo dokladu bude vytištěno i v čárovém kódu dle normy Code 128. 
- “UCC/EAN  128“ – číslo dokladu bude vytištěno i v čárovém kódu dle normy UCC/EAN 128. 

3. Mzdy 

3.1 Výpočet daně a daňového zvýhodnění (roční vyúčtování daně) u daně z příjmů fyzických osob ze závislé 
činnosti u jednotlivých pracovníků upraveno dle úprav legislativy v roce 2017 zpětně platných pro celý rok. 
Upozornění: 

1.  Zrušena kontrola na výši slevy na dani za umístění dítěte do předškolního zařízení na výši minimální mzdy, 
protože z dostupných údajů nelze automaticky rozhodnout, který z manželů na které děti tuto slevu uplatní. 

2. Za zdaňovací období 2017 lze provést výpočet daně a daňového zvýhodnění i poplatníkovi, pokud se jeho 
záloha, popř. zálohy na daň zvýšily o solidární zvýšení daně podle § 38ha zákona, avšak jeho daň za 
zdaňovací období 2017 se nezvyšuje o solidární zvýšení daně podle § 16a zákona, za předpokladu, že 
poplatník nemá povinnost podat daňové přiznání. 
V souvislosti s tím do nastavení Hodnot pro mzdy doplněn pod údaj “Max. vyměř. základ soc. poj.“ 
“- min.rok“ – hodnota maximálního vyměřovacího základu sociálního pojištění platná v minulém roce (48 náso- 

bek  průměrné mzdy stanovené podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení. Použije se 
pouze v ročním vyúčtování daně ke kontrole, zda roční příjem nepřesáhl tuto hranici. Pokud ano, roční 
vyúčtování daně se tomuto pracovníkovi odmítne. 

Upraven tisk tiskopisu “Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé 
činnosti podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen “zákon“) za 
zdaňovací období 2017“ dle formuláře  25 5460/1 MFin 5460/1 - vzor č. 22. 

3.2 Tiskopis “POTVRZENÍ zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění“ 
přepracován dle tiskopisu 25 5556 MFin 5556 – vzor č. 2. 

3.3 Doplněn tiskopis “POTVRZENÍ o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň 
z těchto příjmů a daňovém zvýhodnění podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen “zákon“) za období 2018“ doplněn o verzi dle 25 5460 MFin 5460 - vzor č. 26 za současné 
existence verze pro rok 2017 - 25 5460 MFin 5460 - vzor č. 25. Podle zadaného roku pro tisk potvrzení 
si systém zvolí automaticky příslušnou verzi. 

3.4 Doplněn tiskopis “POTVRZENÍ o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě zákona 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") a o sražené dani 
vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z těchto příjmů za kalendářní měsíce 2018“ doplněn o verzi dle 
25 5460/A MFin 5460/A - vzor č. 5 za současné existence verze pro rok 2017 - 25 5460/A MFin 5460/A - vzor 
č. 4. Podle zadaného roku pro tisk potvrzení si systém zvolí automaticky příslušnou verzi.  

3.5 Otcovská poporodní péče, neboli otcovská - od 1. února 2018 budou moci lidé požádat o novou dávku 
nemocenského pojištění - otcovskou. Tato krátkodobá dávka umožní tatínkům zůstat v prvních týdnech po 
porodu doma, aby pomáhali mamince s péčí o novorozence. Nastoupit na dávku mohou v období šesti týdnů 
ode dne narození dítěte. Výplata otcovské náleží za dobu 7 kalendářních dnů, nelze ji čerpat přerušovaně, 
a její výše je 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu. Žádost o otcovskou budou zaměstnanci 
podávat, tak jako u ostatních dávek nemocenského pojištění, prostřednictvím zaměstnavatele. Žádost o dávku 
otcovské poporodní péče (otcovskou) se bude podávat prostřednictvím stejnojmenného tiskopisu 
(oboustranný list A4). Žadatel vyplní přední stranu tiskopisu a odešle ho svému zaměstnavateli, který vyplní 



druhou stranu. Po skončení podpůrčí doby tj. po uplynutí 7 dnů zaměstnavatel odešle vyplněný tiskopis 
společně s tiskopisem “Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění“ příslušné OSSZ (tj. stejný postup 
jako u ostatních dávek nemocenského pojištění). 
Kromě tatínků může mít nárok na otcovskou také pojištěnec (muž i žena), který pečuje o dítě, které převzal 
do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, pokud dítě ke dni převzetí do péče 
nedosáhlo 7 let věku. 
Pro možnost využití této nové dávky byla do evidence neschopenek a do okna pro zadání přílohy k žádosti 
o nemocenské dávky zaveden nový druh “otcovská“. Při tomto druhu se nepočítají žádné náhrady mzdy. 
V souvislosti s tím ČSSZ také vydala nový formulář “Příloha k žádosti o dávku“ ČSSZ - 89 621 13 I/2018 a nové 
xml struktury pro elektronické podání této žádosti. Obě rozsáhlé změny byly do programu zapracovány. 
Změny: 
- Číslo rozhodnutí se nevyplňuje pro PPM a VPM a otcovskou 
- V bodě a) “V den vzniku sociální události zaměstnanec pracoval…“  - týká se jen nemocenského, 

ošetřovného, peněžité pomoci v mateřství a otcovské 
- Do oblasti “Kontaktní pracovník zaměstnavatele  doplněna e-mail adresa na tohoto kontaktního pracovníka 
Poznámka. Do 1.2.2018 ČSSZ novou xml strukturu nepřijímá. Proto zůstávají v systému obě. Program si sám 
určí, kterou strukturu použije dle data vystavení žádosti (před a po 1.2.2018) o nemocenskou dávku. 

4. EET - elektronická evidence tržeb 

Ústavní soud v polovině prosince 2017 ve věci zákona o EET mimo jiné rozhodl, že DIČ nově nebude povinnou 
součástí účtenky a platby kartou na rozdíl od plateb hotovostních jsou bezhotovostní toky peněz dohledatelné 
i jinak. Ze stanoviska Ministerstva financí k těmto 2 bodům z rozhodnutí Ústavního soudu vyplývá jen to, že 
i nadále poplatníci mohou odesílat platby kartou a na účtenkách tisknout DIČ. 
 Z těchto důvodů byly do nastavení EET doplněny 2 nové položky - zaškrtávací pole. 
“Neodesílat do EET prodejky - účtenky placené kartou“  – při jeho zaškrtnutí nebudou prodejky - účtenky 

hrazené platební kartou odeslány na servery pro EET a na účtence nebudou tištěny vrácené kódy.  Při 
nezaškrtnutí budou odesílány.  

 Upozornění. Při použití této možnosti si je zapotřebí uvědomit, že následná změna způsobu platby, např. 
zákazník po vystavení účtenky za hotové u sebe nemá požadovanou hotovost a rozhodne se platit kartou, 
když už je účtenka do EET odeslána, vyloučí kontrolu tržeb v hotovosti na výpisy z EET - jak v systému 
AdmWin, tak na portále FU pro EET. Pro zachování této kontroly je nutné v těchto případech změny způsobu 
placení původní účtenku stornovat a vystavit novou s jiným číslem. 

 Poznámka. Uvedené nastavení se týká jen prodejek - účtenek vystavovaných pod volbou “Zásoby“ - 
“Prodejky - účtenky“, nikoliv faktur vydaných. Faktury vydané mají své nastavení v nastavení forem úhrady. 

“Na účtence netisknout DIČ“ – při jeho zaškrtnutí nebude na prodejce - účtence a ani vydané faktuře tištěno DIČ. 
Pozor! Povinnost uvádět DIČ na dokladech zůstává v platnosti pro registrované plátce DPH ze zákona o DPH! 

 

Jen v DE - daňová evidence 

1. Pouze pro rok 2017 do okna předběžného výpočtu daně do oblasti “Uplatnění výdajů“ procentem z příjmů 
doplněno zaškrtávací pole: 
"Uplatnit snížený limit" – uplatnění sníženého limitu výdajů, tj. maximálně do výše:  

800 000,- při 80% výdajů z příjmů 
600 000,- při 60% výdajů z příjmů 
400 000,- při 40% výdajů z příjmů 
300 000,- při 30% výdajů z příjmů, 
umožňuje přechodně i v roce 2017 uplatnění slevy na manželku bez vlastních příjmů a daňové zvýhodnění 
na vyživované děti. Při nezaškrtnutí platí dvojnásobné limity, ale uvedené slevy na dani nelze použít - jsou 
vynulovány. Při příjmech do 1 mil. Kč se automaticky bere, jako by bylo zaškrtnuto a uvedené slevy na dani 
lze uplatnit. 

2. Výpočet sociálního a zdravotního pojištění OSVČ – doplněn nový xml výstup pro e-podání  
ČSSZ - Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2017 – upraveny struktury xml přenosu dat na portál 
ČSSZ (https://eportal.cssz) za rok 2017 (vypuštěny údaje pro nemocenské pojištění - zda je poplatník účasten 
a od kdy) a následné vyvolání příslušné stránky pro načtení tohoto souboru pro podání přehledu za r 2017. 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 

https://eportal.cssz/


- 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 2017. 

Výstup “Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2017“ – pro zdravotní pojišťovny. Standardně je s instalací 
dodáván pro rok 2017 jen formulář pro 111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna, 211 - Zdravotní pojišťovna 
ministerstva vnitra a 201 – Vojenská zdravotní pojišťovna. Pokud se nenabídnou další zdravotní pojišťovny 
nebo se načte formulář předchozích let, stáhněte si soubor 
http://www.admwin.cz/licence/Zdr_poj_OSVC_2017.zip a dekomprimujte jej do složky s instalací AdmWin. 
Obsahuje pdf formuláře I pro OZP, RBP a ZPS. Ostatní zdravotní pojišťovny daty naplnitelný formulář 
neposkytují. 
Upozornění!!! Většina zdravotních pojišťoven změnila čísla účtů pro zasílání pojistného! Zkontrolujte si, zda 
číslo účtu, kam platbu zdravotního pojištění posíláte, je správné. 

 

http://www.admwin.cz/licence/Zdr_poj_OSVC_2017.zip

