
1.1.2009 

Rozdíly v AdmWin verze 1.9 od verze 1.88 

1. Obecné - téměř u všech vystavovaných dokladů (faktury, dodací list, zakázkový list apod.) doplněno nastavení, kdo 
doklad vyřizuje a telefon na něj s tím, že u každého jednotlivého dokladu lze pak změnit. 

2. Faktury 
–  Při generování pravidelných závazků rozšířeny kontroly na uzavření DPH, uzavření měsíce a roku 
– Výpisy - doplněny o výběr na splatné jen do zadaného data, u pohledávek navíc možnost setřídění dle data 

vzniku faktury 
–  Fakturace dodacích listů - součtování shodných položek je volitelné při přidávání každého dodacího listu 
–  Dobropisování - vytváření a udržování vazby mezi původní fakturou a dobropisem (vzájemně se vyrovnávají)  
–  Hromadný tisk dopisů pro odsouhlasení neuhrazených faktur k zadanému datu na dodavatele/odběratele 

3. Zásoby 
–  Přecenění prodejních cen s volbou způsobu zaokrouhlování 
– Tisk štítků - doplněn o možnost potlačení čísla skl.položky a vytištění jedné položky na všechny štítky na A4. 

4. DPH – v souvislosti s rozsáhlou novelou zákona o DPH, byl MF vydán i nový tiskopis pro podání přiznání k dani 
z přidané hodnoty č. 25 5401 MFin 5401 - vzor č.15. Na základě §100 se tím mění i některé části záznamní 
povinnosti. Z důvodu možného překryvu zpracování dat u uživatelů za různá období, zůstávají v systému prozatím 
jak původní tak nová zpracování a dle data období, do kterého bude záznam zúčtován, se i automaticky mění 
i způsob zpracování. Hraničním datem je 1.1.2009. Záznamy s datem nižším se zpracovávají původním způsobem, 
vyšším nebo rovným novým způsobem. Stejně tak si systém volí i formulář pro zpracování výkazu DPH a tisku 
daňového přiznání. 

5. Mzdy –  nejrozsáhlejší úpravy systému v tomto upgrade 
–  Výpočet náhrady mzdy za nemoc (karanténu) při zachování výpočtu dávek nemocenského pojištění u velkých 

organizací pro neschopenky vzniklé před 1.1.2009. K tomu se váže mnoho změn v nastavení hodnot pro mzdy, 
evidenční kartě pracovníka, v předzpracování i vyúčtování mezd. 

–  Nový tiskopis " Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách" platný od 1.1.2009 nahrazuje do toho data 
platný "PŘEHLED O VYMĚŘOVACÍCH ZÁKLADECH A POJISTNÉM MALÉ ORGANIZACE" 
i 'PŘEHLED O VÝŠI POJISTNÉHO A VYPLACENÝCH DÁVKÁCH'' pro velké organizace. V systému jsou k 
dispozici všechny 3 a systém si sám dle zadaného data zpracování mezd volí pro období příslušející tiskopis. 

–  Rozsáhlé změny v evidenci neschopenek při zachování možnosti přehledu a dopracování mezd z období 
předcházející r.2009. 

–  Tisk "Přílohy k žádosti o" nemocenskou dávku: nemocenské, ošetřovné, peněžní pomoc v mateřství  
–  Nový tiskopis "Oznámení o nástupu do zaměstnání", který od 1.1.2009 nahrazuje v plném rozsahu dosavadní 

tiskopis "Přihláška/Odhláška k nemocenskému pojištění". Evidence o těchto původních dokladech zůstává 
zachována. 

–  Upraveny výpisy z mezd, především přehledu o výpočtu sociálního pojištění, likvidace neschopenek, výpočtů 
průměrů. Doplněn výpis o proplácených přesčasech. 

Jen v DE  
Upraven předběžný výpočet daně a pojištění – dle podmínek pro rok 2008/2009. V oblasti výpočtů pojištění doplněny 
výpočty s akceptováním maximálního vyměřovacího základu pojištění a možností zablokovat či povolit přepsání 
zaplacených záloh nápočetem z deníku příjmů a výdajů. 

Jen v PÚ 
Nastavení účtování náhrad mzdy za nemoc v předkontacích a jejich použití při zaúčtování mezd.  

Webová aplikace internetového obchodu "ShopHouse"  
Nabízíme vám webovou aplikaci internetového obchodu. Aplikaci a grafiku upravíme dle Vašich individuálních přání. 
Základní programové jádro a grafiku, které si můžete vyzkoušet na našich stránkách, obsahuje bohatou programovou 
výbavu. Správa kategorií s neomezenou stromovou strukturou. Správa produktů a jejich vlastností (ceny, popisu, 
kategorie, obrázky, atd.). Správa objednávek nabízí základní funkce pro administrátora: třídění objednávek dle stavu, 
možnost smazat objednávku, podrobné informace o objednávce a zákazníkovi. Informa ční emaily o objednávkách. 
Správa obsahu – základní správa textového obsahu prezentace (Obchodní podmínky, apod.). Obsahuje rozhraní pro 
vkládání a editace plnohodnotného obsahu: textů včetně formátování, odkazů, atd. Statistiku přístupů a další funkce pro 
nastavení e-shopu, jako například: způsoby doručení, nejnovější zboží, nejprodávanější zboží. Aplikace také nabízí 
možnost exportu objednávek do AdmWin k dalšímu zpracování - vyskladnění, fakturace, přehled nesplněného a jeho 
objednání u dodavatelů. Možný přenos informací z AdmWin do nabízeného katalogu, zdali je v katalogu nabízené zboží 
skladem, či nikoliv. Základní cena této aplikace je 14.900,-Kč. 
Konečná grafická úprava bude řešena zakázkově dle individuálních požadavků. 



Ukázka je ke zhlédnutí na: http://www.admwin.cz/shophouse   
administrace na: http://www.admwin.cz/shophouse/admin  (jméno: admin, heslo: admin). 

 

1.9.2008 

Rozdíly v AdmWin verze 1.88 od verze 1.86 

1. Zaokrouhlování DPH na koruny, promítnutí zaokrouhlení celého dokladu na koruny do DPH. 
2. Hlídání termínů ukončení platnosti dokumentů a kvalifikace u zaměstnanců, dokumentů a data expirace u zásob s 

možností si nechat zobrazit upozornění na blížící se konec platnosti při startu programu.  
3. Dle nastavení tisk telefonního spojení na odběratele na vystavované doklady. Rozšíření č.faxu na 15 znaků 
4. Zakázky - výpisy spotřeby dle středisek, buď z hlaviček zakázky nebo původu spotřeby na zakázku. 
5. Faktury vydané - možnost nastavení tisku i původní ceny před slevou. 
6. Pracovníci - číselník kvalifikací pro rychlé doplňování do evidence kvalifikace. Rozšíření evidence kvalifikace o 

další údaje, včetně odkazu na vlastní dokument o kvalifikaci. 
7. Přehled nastaveného životního a penzijního pojištění hrazeného zaměstnavatelem ve výpisech zaměstnanců 
8. Výstup údajů ze mzdových listů do tabulky s exportem do MS Excel (všech pracovníků do 1 tabulky). 
9. Výpočty nemocenských dávek (25%) pro první 3 dny nemoci. Celková úprava evidence neschopenek a jejich 

likvidace.  

Jen v PÚ 
1 . Ve výpisech z účetnictví výstup výpisu zadaného účtu i celé hlavní knihy do tabulky s možností exportu do Excel. 
2 . Možnost jazykových mutací - názvy účtů lze vedle českého evidovat i v cizím jazyce (přednastaveny texty v 

angličtině) a následně provádět výpisy, vážící se k účtům úč.osnovy (závěrkové účty, obratová předvaha apod.) v 
tomto cizím jazyce.  

 

26.6.2008 

Rozdíly v AdmWin verze 1.86 od verze 1.84 

1. Adresář firem 
–  Doplněna tlačítka pro přímý přístup do evidence korespondence jen pro tuto firmu. 

2. Faktury 
–  Volitelné nastavení, zda na hromadný příkaz k úhradě tisknout název firmy a popis. 
– Vystavení stvrzenky na vydanou fakturu - volitelné vystavení více stvrzenek na částečné úhrady faktury. 
–  Vytváření a tisk mezisoučtů na vydané faktuře (i zálohové) s nastavitelným textem. 
–  Možnost zadání nebo změna čísla zakázky, na kterou se vydaná faktura (i zálohová) váže. Tato funkčnost je 

volitelná. 
–  Nastavení označování příloh používaných u vydaných faktur a jejich výběr při tisku faktury. 

3. Dlouhodobý majetek  
–  Hromadný výpočet daňových odpisů pro všechny evidované položky dlouhodobého hmotného majetku s 

možností jejich následného upřesnění ve speciálních případech přímo na kartách majetku. V PÚ současně i 
hromadné zaúčtování těchto odpisů podle nastavení v předkontacích. 

– Doplněny a upraveny některé výpisy majetku 
4. Mzdy 

–  Nový výpočet dávek nemocenského pojištění platný od 30.6.2008, kdy i za první 3 dny přísluší náhrada ve výši 
60% z denního vyměřovacího základu. V programu se automaticky rozlišuje výpočet dle data počátku trvání 
pracovní neschopnosti s zahrnutím nebo vyloučením po jednotlivých dnech těsně před datem účinnosti nálezu 
ústavního soudu, tj. při začátku neschopnosti 28.6.2008 se nevypočtou nemocenské dávky pro první 2 dny, při 
začátku 29.6.2008 se nevypočtou nemocenské dávky pro první den trvání neschopnosti.  

Jen v DE  
1. Nastavení účtovacích druhů - zjednodušeno a sjednoceno ovládání aktualizací účtovacího druhu 1. a 2. úrovně 

jednou společnou nástrojovou lištou, s automatickým rozlišením, podle toho, který panel je právě aktivní.  
2. Nastavení a použití jednotného kurzu pro přepočet deníku příjmů a výdajů rozděleno do 2 částí - první, nezávislé 

zadání jednotného kurzu přímo u měn s přehledem jejich historie, a druhé, vlastní spuštění přepočtu deníku těsně 
před roční uzávěrkou. 



Jen v PÚ 
1. Účetní odpisy - nastavení plánu účetních odpisů doplněno o funkční možnost vymazání celého plánu nebo od 

posledního zaúčtovaného stiskem jednoho tlačítka. Dále doplněna možnost dogenerování plánu účetních odpisů od 
posledního při změně doby odepisování či technickém zhodnocení a jeho rovnoměrného odepisování až do úplného 
odepsání i za existence již zaúčtovaných částí plánu účetních odpisů.  

2. Výpis účetních odpisů - je možné volit součtovaný za zadané období. 
3. Zaúčtování účetních odpisů - lze volit, zda mají být zaúčtovány jednotlivé položky nebo v součtu za stejné účty 

účetní osnovy. 
 

18.4.2008 

Rozdíly v AdmWin verze 1.84 od verze 1.8 

1. Obecné – doplněny a rozšířeny kontroly přístupu k některým funkcím programu, tisk poznámkových bloků, upraven 
přístup do automatizovaného rejstříku organizací  (ARES). Celý nový systém nápovědy funkční i pod standardními 
Windows Vista. 

2. Bankovní účty – nastavení potlačení formátování textů popisů-poznámek do příkazů k úhradě (např.pro CITIBANK 
nepovolující diakritiku). 

3. Zakázky – uplatnění slev odběratele při fakturaci zakázky, možnost převodu spotřebovaných položek do jedné sazby 
DPH. 

4. Faktury - příkazy k úhradě – v archivu zpřehlednění případů opakovaného vytvoření příkazů, možnost 
automatického součtování příkazů ze závazků se shodným var.symbolem a číslem účtu, hromadné mazání popisů u 
příkazů. 

5. Zásoby 
-  Doplněna evidence souvisejících dokumentů (prohlášení o shodě, návody, pokyny, tech. specifikace) a rychlý 

přístup k nim 
-  Zobrazení skl.pohybů – zadání rozšířeno o možnost výběru a zobrazení toho, kdo položku vydal nebo přijal  
-  Do všech výpisů zásob doplněn výběr na skupinu zásob 
-  Příjemky – doplněna možnost identifikace zaměstnance, od kterého byly položky přijaty při vrácení na sklad - 

vhodné především pro drobný majetek - nářadí, vybavení apod.  
-  Prodejky – přehled doplněn o výběr na sklad, období, od-do čísla prodejky, nastavení zaokrouhlování jen na 

koruny. 
-  Nastavení – doplněny volby, zda přepočítávat rabat při ruční změně prodejní ceny, zobrazit/nezobrazit oznámení 

při nenalezení položky z rychlého hledání v seznamech zásob a tím eliminovat odklepávání při chybném zadání 
některého znaku. 

6. Dlouhodobý majetek – eliminace odpisové skupiny "1a" ze zadání a odpisů pro rok 2008 a vyšších. 
7. Mzdy 

-  Výpočet sociálního a zdravotního pojištění jen do výše maximálního vyměřovacího základu od počátku roku 
-  Vyloučení některých prac.ze soc.pojištění (např.neuvolnění zastupitelé) při zachování výpočtu zdrav.pojištění 
-  Zahrnutí životního a penzij.pojištění placeného zaměstnavatelem do zdanit.příjmu při překročení 24 000 od 

počátku roku  
-  Nastavení hodinových příplatků (noční, soboty a neděle, svátky) a jejich použití ve zpracování mezd, zahrnutí do 

výpisů 
-  Rozšíření evidence dlužných mezd o pojistné hrazené zaměstnavatelem 
-  Nový tiskopis  "Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků…" č. 25 5460  Mfin 

5460-vzor č.16 pro rok 2008 při zachování původního a automatickém výběru odpovídajícího dle zadaného roku 
pro tisk potvrzení. 

-  Nový tiskopis "Přehled o vyměřovacích základech a pojistném malé organizace" dle vzoru ČSSZ - 89 542 3. 
-  Nový tiskopis "Tisk žádosti o poukázání chybějící částky vyplacené na daňových bonusech" s tiskem ve 

zaúčtování 
-  Výpisy z mezd – upravena rekapitulace pro tisk společníků zvlášť, nově srážky podle druhů, přehled hodinových 

příplatků aj. 
-  Přehledy, co pracovník odebral - dostal - bylo mu vydáno ze skladu, co má aktuálně v používání z drobného 

majetku 
-  Ukládání hromadných oznámení zdrav.pojišťovnám s přehledem hlášených změn a možností jejich oprav 
-  Evidence kvalifikace a informací o jejím postupném rozšiřování či zvyšování 
-  Evidence souvisejících dokumentů (prac.smlouva, dodatky k ní, popřípadě i fotografie) a rychlý přístup k nim 
-  Hodnoty pro mzdy – nabízet ihned seznam pracovníků ve stavu k aktuálnímu datu, max.vyměřovací základ zdr.a 

soc.pojištění 
8. DPH – nový výpis " Plnění v obdobích zad.roku" pro kontrolu výpočtu krátícího koeficientu 



9. Korespondence – vlastní text formátu RTF (formátování, písmo apod.), doplněny údaje pro schvalovací proces 
dokladů  

Jen v DE - sestava "Kontrola odúčtování DPH" ve výpisech z deníku, kontroluje i neúplně vyrovnané faktury 

Jen v PU 
1. Nastavení účtu osnovy doplněno o identifikaci nadřízeného účtu, o čísla řádků výkazů jak ve zkráceném tak úplném 

rozsahu současně. 
2. Zpracování výsledovky a rozvahy doplněno o volbu činnosti/živnosti, za kterou má být výkaz zpracován, možnost 

potlačení zobrazování upozornění, rozdělení výpočtu v úplném a zkráceném rozsahu dle nastavení u účetní osnovy. 
3. Pokladny – doplněna funkce rychlého hledání a tím i třídění dle data a čísla dokladu, jen č.dokladu, názvu firmy na 

dokladu 
4. Zaúčtování mezd  

- v předkontacích doplněny body pro výplaty mezd společníkům v hotovosti a na bank.účet  
- je-li v předkontacích kód použití nastaven na 0, nevytvoří se jen tento řádek zaúčtování, ostatní se vytvoří 
- srážky z mezd:  

-  v rekapitulaci je součet všech pravidelných srážek ze mzdy  
-  v zaúčtování jen ty, které jsou převáděny na jiné bank.účty, tj. které mají v nastavení srážek vyplněno číslo 

bankovního účtu  
-  k tomu upraven výpis srážek dle druhů, který zvlášť součtuje srážky posílané na jiné účty a zvlášť srážky, které 

nemají vyplněno číslo účtu pro převod. 
5. Účtování skupin řádků doplňovaných na fakturu dle účtů (předkontací) u jednotlivých z nich. 
6. Doplněno nastavení účetní osnovy a výkazů výsledovky a rozvahy pro neziskové organizace účtující dle 

vyhl.504/2002 Sb. S možností jeho výběru při instalaci nových dat. 

  

10.12.2007 

Rozdíly v AdmWin verze 1.8 od verze 1.76 

1. Obecná uživatelská vylepšení – nastavení výchozí velikosti okna náhledu na tisk, nastavení počtu kopií tisku 
dokladu, ukládání, popř. odeslání tisku mailem ve formátu PDF. 

2. Číselné řady – definice rozsahu číselné řady (až 10 znaků), rozlišení číselných řad pro účetní a ostatní doklady. 
3. Střediska – provozovny - rozšířeno jejich značení na 3místný číselný údaj. 
4. Zakázky – možnost zpětného doplnění položek na dodací list vytvořený ze zakázky, v Zobrazení efektivnosti 

doplněno vyhodnocení bez ohledu na vyfakturovanost položek, rozšířeno rychlé hledání o možnost dle poznámky, 
termínu příslibu a názvu zakázky. 

5. Faktury 
- Vyúčtování záloh do faktur vydaných – možnost vygenerovat záznamy DPH k platbě zálohy až na vyúčtovací 

fakturu, pokud není DPH již u platby zálohy zaevidováno. 
- Výpisy zálohových faktur – doplněn sloupec "DPH z platby" s postupným odúčtováním u vyúčtovacích dokladů. 
-  Opakované závazky – každý může mít svou číselnou řadu a lze je vytvářet a ukládat do záloh. 

6. Zásoby 
-  Doplňkové údaje ke skladové položce rozšířeny o doporučenou prodejní cenu, obvyklou cenu nákupní, rozměry, 

barvu a jakost povrchu. 
- Funkce přecenění zásob rozšířena o – možnost nepřecenit položky s nulovou výchozí cenou, výběr možných 

výchozích cen pro přecenění rozšířen o volbu "Doporučené prodejní ceny" a "Obvyklé nákupní ceny". 
- Tisk čárových kódů formátu CODE-128, EAN/UPC-128, EAN-13 a EAN-8 na štítky ze změn skladových karet 

nebo při příjmu či výdeji zásob. 
-  Možnost archivace stavu zásob ke zvolenému datu (uzavření skladu) s možností je kdykoliv vypsat. 
- Inventura zásob – možnost ocenění nebo porovnání k uvedenému archivu stavů zásob. 
-  Prodejky – možnost zaúčtovávat jednotlivé pokladny, popř. s vyjmutím plateb kartou. V přehledu prodejek lze do 

zaúčtování opravit, zda byla hrazena hotově nebo kartou. 
-  Dodací listy přijaté – číslo rozšířeno na 12 znaků, zavedeno vlastní evidenční (interní) číslování.  

7. Finanční rezervy - nová kompletní evidence finančních rezerv včetně jejich čerpání s příslušnými výpisy. 
8. Mzdy 

-  Evidence  částek  životního  pojištění a příspěvku  na  penzijní  připojištění  se  státním  příspěvkem  hrazených 
zaměstnavatelem - nastavení u pracovníka a dle tohoto nastavení automatické vytváření příkazů a závazků se 
zpracováním mezd. Doplněno na mzdový list a novou speciální sestavu.  

-  Nový výpočet záloh na daň z příjmu pro r.2008 a 2009 – z tzv.superhrubé mzdy, kdy je ke zdanitelným příjmům 
do základu daně přičtena částka na sociální a zdrav.pojištění placená zaměstnavatelem. Pro roky nižší zůstává v 



systému i původní způsob zpracování a způsob výpočtu daně je automaticky rozlišen zpracovávaným obdobím 
mezd. K tomuto způsobu výpočtu daně jsou upraveny i příslušné výpisy: mzdový lístek, výpis výpočtů daně, 
mzdový list atd. Uspořádání výpisů se opět automaticky rozlišuje dle období vypisovaných mezd, tj. v původním i 
novém způsobu výpočtu daně.  

-  Roční vyúčtování daně – doplněna položka odečitatelná od základu daně - na zkoušky ověřující další vzdělávání i 
pro rok 2007. Způsob výpočtu daně se automaticky rozlišuje vyúčtovávaným rokem - pro rok 2008 a 2009 
přičtením soc.a zdrav.pojištění placeného zaměstnavatelem, roky nižší odečtením pojistného placeného 
zaměstnancem do základu daně. 

-  Výpočet nemocenských dávek dle legislativy platné pro r.2008 při zachování starších - rozhodující je datum 
vzniku neschopnosti. Pro OČR je navíc možné určit osamělou osobu, které se vyplácejí dávky až 16 kalendářních 
dnů.  

-  Doplnění výpočtu vyměřovacího základu zdrav.pojištění o možnost vyloučit některé pracovníky z automatického 
dorovnávání vyměřovacího základu do minimální mzdy. Případná odměna statutárním orgánům se od r.2008 do 
vyměřovacího základu započítává.  

-  Výpisy z mezd – doplněna možnost výběru na jednoho zadaného pracovníka. 
9. DPH 

-  V uzavření období možné závazku přiřadit číselnou řadu, případnou vratku nechat zapsat do závazků mínusem. 
-  Možnost nastavení 3.sazby DPH pro přechodné období, kdy je měněna zákonná sazba daně. 
-  Zavedení dodatečného daňového přiznání s identifikací záznamů DPH, které do něj patří, i na výpisy DPH.  
-  Možnost zrušení - otevření období ke změnám, i když existují uzavřená období vyšší. 

Jen v DE 

-  Rozčlenění platby sociálního a zdravotního pojištění za podnikatele i do neodečitatelných výdajů pro r.2008 (už nejsou 
daňově uznatelným výdajem). K tomu upraveny výpisy, přehledy i rozbory, při zachování způsobu nižšího r.2008. 

-  V předběžném výpočtu daně doplněna odečitatelná položka na zkoušky ověřující výsledky vzdělávání, zaveden 
rozdílný způsob výpočtu daně pro r.2008 při zachování způsobu r.2007 a nižších. Předběžné přehledy soc.a 
zdrav.pojištění podnikatele upraveny dle příslušných tiskopisů pro r.2007. 

Jen v PU 

Nastavení účetních předkontací pro textové řádky - pro zrychlení automatického účtování lze k textovým řádkům 
doplňovaným na doklady přednastavit účet účetní osnovy, který se pak pro zaúčtování dokladu prioritně použije. 
 

  

30.6.2007 

Rozdíly v AdmWin verze 1.76 od verze 1.7 

1. Adresář firem – název firmy rozšířen na 2 x 40 znaků a tím i ve všech dokladech, které název firmy obsahují, nově 
možnost sledovat od kdy do kdy je kontakt s firmou aktivní, a stejně tak i u jednotlivých kontaktních osob. 
Nastavení, zda přenášet interní druh na doklady. Evidence a použití různých slev na různé skupiny zásob zboží 
včetně jejich hromadných změn. 

2. Firemní údaje – doplněny o rozšiřující označení do titulkového pruhu aplikace pro identifikaci verze dat či roku 
zpracování.  

3. Evidence účtenek – nákupů, jenž nejsou evidovány přijatou fakturou nebo výdejem hotovosti. Např. nákupy hrazené 
platební kartou nebo v případě výdaje hotovosti zaměstnanci na drobné nákupy, kdy je hotovost z pokladny již 
vydána, ale ještě není doklad o vlastním nákupu. Funkčnost je podobná přijatým fakturám včetně záznamu 
nakoupených položek na sklad, záznamu DPH a párování na pokladnu nebo bankovní výpisy, ze strany zpracování 
bank a pokladen (deníku v DE). 

4. Účetnictví i deník DE – v nastavení lze určit způsob výpočtů v záznamech DPH z pokladny – zda je pro rozpočítání 
ctěna celková částka nebo zadaný základ. V roční uzávěrce jsou odmazávány účtenky s datem vzniku i úhrady 
(vyrovnání) nižším datu uzávěrky. Vydané faktury vystavené ze zakázek se v roční uzávěrce před výmazem v 
evidenci vydaných faktur přesunou do speciálně vytvořeného archivu k následnému vyhodnocování fakturace 
zakázek a jejich efektivnosti.  

5. Zakázky  
5.1 Doplněna možnost vystavení zálohových faktur na zakázky s výběrem, jakým způsobem položky zakázky na fakturu 

přenést (jednotlivě výběrem nebo hromadně nebo jednotlivé položky součtovat) a se zpětnou identifikací do spotřeby 



na zakázku, které položky byly předmětem, které zálohové faktury nebo nejsou-li ještě položky na zakázce, 
vytvoření zálohy na název, výrobní číslo a částku předpokládané ceny z hlavičky zakázky. 

5.2 Fakturace (i zálohové) vybraných položek zakázky se součtováním do jednoho řádku na faktuře. 
5.3 Nové zpřehlednění navazujících dokladů na zakázku ve výši bez i s DPH, bez i zálohami, a výpis detailu 

i efektivnosti zakázek.  

6. Nákupní objednávky – v záhlaví rozšířeny o možnou identifikaci, k jaké vlastní realizační zakázce se vztahují. 

7. Faktury   
7.1 Mnoho nových nastavení a jejich kombinací, jak vyúčtovávat zdaněné zálohy a jak je tisknout, formátování tisku 

řádků faktury (záznamy DPH do tabulky, netisknout vyrovnávací řádek na DPH u zdaněné zálohy apod.), potlačení 
tisku sazby DPH u vývozu 

7.2 Nastavení na zobrazování upozorňovacích zpráv na nesoulady v záznamu faktur (některé lze potlačit) a nastavení 
postupného nabízení záznamů DPH podle sazeb daně u položek na přijaté faktuře. Textový řádek na faktuře rozšířen 
na 70 znaků textu. 

7.3 Možnost pořadového číslování řádků na faktuře (zvlášť na obrazovce a zvlášť pro tisk), lokální volba na přetřídění 
řádků na faktuře dle pořadových čísel, čísel skladových položek, názvů položek a tím měnit pořadí řádků na faktuře.  

7.4 Příkazy k úhradě – již v základním výběrovém okně faktur lze k jednotlivým zadávat částku odlišnou od zbývající 
částky k úhradě, volba, zda do poznámky k příkazu přesouvat název firmy nebo text poznámky z hlavičky faktury, 
nastavení výchozího bankovního účtu pro přikazování k úhradě, místa vystavení odlišného od sídla firmy, možnost 
jen uložení do archivu bez tisku. 

8. Zásoby 
8.1 Výpisy – doplněn výpis odchylek prodejních cen od ceníkových (na skl.kartách), lze vypsat jen výdeje, kde byla 

prodejní cena nižší nákupní, ochrana přístupu uživatelů k výpisům, kde jsou současně nákupní i prodejní ceny.  
8.2 Do záhlaví příjemek a výdejek výběr z evidence pracovníků pro následné možnosti přehledu, co kdy bylo komu 

vydáno. 
8.3 V záznamu příjmu/výdeje na zadané položky doplněna lokální nabídka s volbami přetřídění zadaných položek dle 

čísel či názvů, popř. rychlejší přístup k funkci zrušení či opravě nastavené položky. 
8.4 Nastavení zásob – předvolba řazení přijímaných/vydávaných položek, prioritního rychlého hledání. Nastavení 

číselníku skupin zásob pro výběr a doplňování. Hromadná údržba slev na skupiny zásob u odběratelů. 
8.5 Prodejky – nastavení možnosti přepisu názvu i skladové položky. 

9. Majetek – na inventární kartě rozšířen název na 40 znaků, v evidenci používání doplněn výběr na zaměstnance, 
přehled co kdo aktuálně používá, za co zodpovídá. Nová úloha ročního zplatnění daňových odpisů bez nutnosti jetí 
roční uzávěrky. 

10. Pracovníci a mzdy – aktuální přehled co kdo používá z majetku a co mu bylo vydáno ze zásob za období, příkazy k 
úhradě na zálohy,  možnost nastavení tisku mzdových (výplatních) lístků s částkami pojistného hrazeného 
zaměstnavatelem a průvodního textu na jakékoliv informace zaměstnancům. Upraveny některé výpisy o volby 
vypisovaných údajů. 

11. DPH – nastavení nejčastějšího způsobu zaokrouhlování DPH na vstupu, ve výpisech volba v uskutečněných 
vypisovat i přijatá, jež je nutno zdanit na výstupu, kontrola úplnosti rozšířena o účtenky, volba jiného postupu 
výpočtů při záznamu do pokladny. 

12. Obecné – v oknech výpisů lze volit, zda ponechat zadávací okno otevřené či po zpracování zavřít. V přehledových 
oknech doplněno tlačítko pro export do Excel a možnost setřídění tabulky dle jednotlivých sloupců kliknutím na 
záhlaví sloupce. 

Jen v AdmWin DE  

Uživatelsky nastavitelný výkaz o majetku - co a kam součtovat a s jakým textem vytisknout. 

Jen v AdmWin PU 

1.  Banky/pokladny – zrušena deaktivace pole pro zadání účtu účetní osnovy po přiřazení zaúčtovaného závazku / 
pohledávky. V nastaveních pro pokladnu lze připustit jak úhradu faktury tak záznam DPH, nekontrolovat částku 
dokladu na záznamy DPH.  

2.  Přímé účtování – kontrolně  opravná funkce na ověření shody s připojenými fakturami. 
3.  Výpisy – export obratové předvahy a uzávěrkových účtů do Excel, nový výpis kontroly souvislosti číslování dokladů 

v různých evidencích, volba mezisoučtů za syntetiky nebo jen součtů za syntetiky ve výpisech uzávěrkových účtů. 
4. Roční uzávěrka – nastavení, kam přenést výsledek účtu zisků a ztrát při otevření následujícího období.  
5.  Výkazy – v nastavení doplněn sloupec pro č.řádků z min.roku a automatické doplňování hodnot z výkazů 

min.období, ve výsledovce doplněna druhá úroveň součtování pro výpočet výsledku hospodaření před zdaněním, 
odstraněna nutnost shodného zpracování výsledovky před rozvahou, zadání rozvahy za období, nejen k datu, export 
obou výkazů do Excel.  



6. Rozšíření předkontací pro zaúčtování mezd pro zálohy, vyúčtování dle formy výplaty (hotovost x běžný účet), jiných 
srážek ze mzdy. 

Poznámka ke kompatibilitě s DOS verzí. Data jsou automaticky převedena. Po převodu dat na verzi  vyšší 1.7 již nesmí 
být použita.  

  

20.1.2007 

Rozdíly v AdmWin verze 1.7 od verze 1.6 

1. Adresář firem  
1.1 Tisk adres do zadané pozice na list papíru (obálku)-pozice zůstává uložena pro každé další použití.  
1.2 Výpis nesplněných nákup.objednávek s nákupními cenami v měně i Kč - přehled, za kolik je objednáno a nedodáno. 

2. Ceník prací – použití –zadává se rychleji přímo do řádku seznamu, při zadávání z mezd lze i na zakázku..  

3. Nákupní objednávky 
3.1 Rozšířeny o údaje: Požadováno a přislíbeno k datu, měnu a kurz - evidence nákupních cen v cizích měnách pro 

doplnění na objednávku i porovnání při následném plnění.  Pro doplnění podlimitních lze volit jen jeden sklad. 
3.2 Evidence objednacích čísel u skladových položek a možnost jejich tisku na nákupní objednávce. 

4. Faktury 
4.1 Přednastavení: nejčastěji používaného statist.znaku do faktur, způsobu zaokrouhlování a jeho automatické použití  
4.2 Nastavení a výběr do faktury celých skupin textových řádků včetně ceny - rychlé vyfakturování téhož více 

odběratelům.  
4.3 Ve funkci výběru faktur doplněna možnost vybrat tuzemské, zahraniční, členy EU a další kritéria. 
4.4 Výpis jen řádků plnění položek ze zásob z vybraného seznamu faktur s údaji pro ITRASTAT. 
4.5 Ruční záznam DPH – je-li více sazeb, pak se postupně nabízejí v dosud nezdaněné výši základu.. 
4.6 Penalizace - úrokové zatížení – možnost zrušení předchozího, penalizace jen do zadaného data, průběžné zobrazení 

hodnoty úroků 
4.7 Archiv příkazů k úhradě – lze prohlížet ve formě seznamu, hledat, vybírat, tisknout, exportovat do Excel, znovu 

vybrat pro výstup, tj. tisk nebo do souboru pro el.platební styk. 

5. Zásoby 
5.1 Ke každé skladové položce zavedeny tzv. ”doplňkové údaje” kdykoliv přístupné z jakéhokoliv seznamu zásob 

tlačítkem z nástrojové lišty, obsahující: poslední nákupní cenu v měně, obal - hmotnost a typ pro vykazování obalů, 
objednací číslo, kód pro INTRASTAT, cizojazyčné mutace názvů.  

5.2 V nastavení pro zásoby lze učit, jaké ceny uvádět na výdejkách, jakou prodejní cenu použít při připojení výdejky 
k dokladu, nastavení výchozího skladu a kategorie zásob do zobrazeného seznamu při příjmu výdeji. 

5.3 Sklad.karta rozšířena o údaj ”Obrat” na níž lze vybírat skl.položky pro přecenění, výpisy apod. Může se plnit ručně 
nebo dle zvolených kritérií při zpracování výpisů obrátkovosti či skl.položek bez pohybu. 

5.4 Zobrazení skladových pohybů přepracováno a rozšířeno o součty za dodavatele či odběratele ve zvoleném období. 
5.5 Nové výpisy: podlimitní s prodeji za období, analýzy prodejnosti dle odběratelů i dodavatelů. 
5.6 Tisk štítků na vybraný seznam nebo při příjmu/výdeji s plným nastavením velikostí a co na ně tisknout včetně loga. 
5.7 Drobné: evidence nově zakládaných skl.karet, hromadný výdej z vybraného seznamu, výpisy efektivnosti pro 

prodejky a dod.listy, kontrolní přepočty hodnot příjemek/výdejek. 

6. Majetek 
6.1 Inventární karta rozšířena o údaje: lokalizace (objekt,dveře apod), interní rozlišovací druh, činnost-živnost. 
6.2 Ve výpisech další volby třídění dle názvů, středisek, odpisových skupin, použivatele, v PÚ navíc dle evidenčních 

účtů. 

7. Pracovníci a mzdy 
7.1 Doplněn výpis příjmů za období – hrubá mzda, pojištění, daň, bonus, čistý příjem, nemocenské dávky v součtu za 

pracovníka 
7.2 Upravena tvorba a tisk zápočtového listu dle podmínek daných novým zákoníkem práce.. 
7.3 Roční vyúčtování daně pro pracovníka přepracováno dle legislativních podmínek r.2006 včetně tisku do formuláře. 

8. Kniha jízd – u jízd do majetku nezahrnutým dopr.prostředkem, lze u každé změnit nabízenou cenu PHN 

Jen v AdmWin DE 

1.  Okno záznamů do deníku uživatelsky přepracováno, tlačítko pro rychlé zobrazení přímo seznamu nevyrovnaných 
faktur. 



2.  Předběžný výpočet daně z příjmu upraven pro legislat.podmínky za r.2006, stejně tak i výpočty zdrav. 
A soc.pojištění. 

3.  Upraveny výpisy nezdanitelných příjmů a neodečitatelných výdajů o volbu zahrnutí hodnoty DPH z jinak daňových 
pohybů.  

Jen v AdmWin PU 

1.  Banky/pokladny – výpisy v cizích měnách i Kč včetně zůstatků v obou, tlačítko pro rychlé párování na faktury, 
přenos střediska z faktury do účetního záznamu její platby, automatické dopočítávání chybějících hodnot při 
úhradách faktury různými měnami.  

2.  Pokladna – kompletně přepracována – v seznamu na jednom řádku celý doklad se svojí jednou hodnotou, firmou a 
účelem za co platba je. Teprve až po otevření pokladní doklad zobrazuje všechny své záznamy DPH, účetní řádky i 
firmu současně. 

3.  Majetek – nový výpis účetních odpisů dle účtu oprávek a účtu odpisů se součty za ně. 
4.  Přímé účtování – ošetřeny případy účtování na účty valutových pokladen a devizových účtů.  

Poznámka ke kompatibilitě s DOS verzí. Je již jen jednosměrná, tj. na data verze 1.7 již nesmí být použita DOS verze 
ADM. 

  

20.6.2006 

Rozdíly v AdmWin verze 1.6 od verze 1.5 

1. Obecné 
1.1 Pro jednotlivé evidence se nástrojová lišta specificky upravuje. K některým nejčastěji používaným volbám pod menu 

”Zvláštní” jsou do nástrojové lišty doplněna tlačítka pro rychlejší přístup k dané funkci. Např. v adresáři firem - 
kontaktní osoby, poznámky, požadavky, tisk adresy, přehled prodejů a nákupů, nesplněné objednávky, nabízené 
zboží. Na všech seznamech zásob: možné náhrady, poznámky, požadavky, skladové pohyby, nesplněné objednávky, 
nabízeno, poptáváno. Podobně u většiny evidencí. Do všech doplněno tlačítko pro výstup do Excel (kde byla také 
doplněna možnost jeho otevření po provedení exportu), a kde to má smysl, tlačítko pro součet záznamů, např. faktur 
- celková hodnota a z toho částka uhrazená a částka neuhrazená. 

1.2 Pro všechny vystavované a tištěné doklady (faktury, dodací listy, zakázkové listy, objednávky, nabídky, poptávky) 
lze nastavit a do výstupu jak tištěného tak pro odeslání e-mailem vložit obrázek s logem firmy a obrázek s razítkem a 
podpisem, jenž je možné při každém konkrétním výstupu potlačit. 

1.3 Označení cesty na sdílená data, logo firmy, a jiné cesty na soubory rozšířeny na 120 znaků. 
1.4 Přednastavení výchozí volby pro tisková okna - zda do náhledu nebo na tiskárnu. 

2. Základní údaje firmy 
2.1 Údaje v adrese rozšířeny – název ulice na 30 znaků, název obce na 25 znaků. 
2.2 V oblasti pro DPH – nejčastěji používaná sazba DPH - pro urychlení záznamů DPH. 

3. Adresář firem 
3.1 Výpisy – doplněn výběr u prodejů a nákupů na skl.položky začínající ve svém SKP znaky shodnými se zadanými. 
3.2 Údaje v adrese rozšířeny – název ulice na 30 znaků, název obce na 25 znaků. 
3.3 Doplněno 5 nových tlačítek při připojení na internet – kontrola existence firmy v ARES, zobrazení evidované www 

stránky firmy nebo napsání e-mail zprávy na evidovanou e-mail adresu.  

4. Kursy – znovu zavedeny měsíční kursy formou rozepsání jednoho zadaného kursu na všechny dny v měsíci.  

5. Zakázky 
5.1 Rozšířeny v záhlaví o údaje: typ a výrobní číslo produktu (určené především pro servisní a opravárenskou činnost), 

dvouřádkový popis zakázky, kdo u zákazníka zakázku vyřizuje a telefon na něj.  

6. Nabídky a poptávky, požadavky zákazníků 
6.1 Pro doplňování skladových položek na doklad možnost hromadného doplnění všech položek dle výběru.  
6.2 Doplněny o výpis efektivnosti (kromě poptávek) – prodejní ceny mínus nákladové, hrubý zisk částkou i procentem. 

7. Faktury 
7.1 Ruční záznam DPH rozpracován na postupné nabízení jednotlivých sazeb DPH dle částek na řádcích faktury ve 

shodné sazbě. U vydaných faktur navíc při změně druhu plnění z tuzemského dojde k přesunu částky bez daně do 
celkové částky. 

8. Zásoby 
8.1 Skladová karta – číslo skladové položky rozšířeno na 12 znaků a její název na 40 znaků, přeformátovány všechny 

doklady a výpisy, kde se tyto údaje vyskytují. Vyloučení označené karty z automatického výpočtu prodejních cen. 



8.2 Prodejky – tisk loga, v rychlém přehledu zobrazen odběratel, změna evidovaných nahrazena rychlým stornem. 
8.3 Nastavení: automatického výpočtu prodejní ceny z poslední nákupní jen při jejím zvýšení, určení prodejní ceny na 

předací lístky, zobrazování dostupného množství na všech skladech nebo vybraném v požadavcích, tisk prodejních 
cen na výdejkách, zákaz změny prodejní ceny při záznamu výdeje. 

8.4 Zobrazení času záznamu a jména toho, kdo záznam provedl u skladových pohybů. 

9. Pracovníci a mzdy 
9.1 Hodnoty pro mzdy – rozdělení minimální mzdy pro účel daňového bonusu a zvlášť pro zdravotní pojištění. 
9.2 Doplněna evidence dlužných mezd. 
9.3 Nový tiskopis Potvrzení o zdanitelných příjmech a funkčních požitcích – dle vzoru č.14. 

10. Zálohování a obnova - přenosy Vstup i Výstup je možné směrovat již na jakoukoliv diskovou jednotku.  

Jen v AdmWin DE 

1.  V záznamu do deníku doplněno u čísla dokladu tlačítko poslední č. plus jedna pro urychlení záznamu dokladů 
stejného druhu.  

2.  V nastavení je možné určit nepovinný popis záznamu v deníku, nepoužívání číselných řad dokladů – stačí pořadové 
číslo záznamu, nepoužívání rozlišení plateb bankovními účty a pokladnami. Tj. pro zjednodušení záznamů na 
nejnutnější údaje, popř. uplatňování výdajů procentem z příjmů. 

3.  Volba automatického přesunu názvu firmy z připojené faktury do popisu v deníku. 

Jen v AdmWin PU 

1.  Variabilní symbol je ve všech záznamech do účetního deníku ručně přepsatelný. 

Poznámka ke kompatibilitě s DOS verzí. Je již jen jednosměrná, tj. na data verze 1.6 již nesmí být použita DOS verze 
ADM. 

  

1.1.2006 

Rozdíly v AdmWin verze 1.5 od verze 1.47 

1. Obecné 
1.1 Všechna datová okna typu seznam s nástrojovou lištou mají doplněn export do souboru ve formátu MS Excel. 
1.2 Značně vnitřně přepracována okna pro zobrazování rozsáhlejších evidencí do podstatně rychlejšího formátu. 

U mnoha evidencí použity rychlejší a spolehlivější indexy nad vlastními daty. 
1.3 Přehledová okna bez nástrojové lišty (např. nesplněné objednávky, bylo nabídnuto, bylo poptáváno apod.) a drobné 

seznamy s nástrojovou lištou, jenž dříve neměly vlastní tisk, mají doplněno tlačítko pro tisk , jenž seznam vytiskne 
dle aktuálního nastavení (pořadí a šířky sloupců) s uživatelsky zadatelným nadpisem tohoto výpisu. 

2. Účetnictví (obě - DE i PU) – nastavení možnosti tisk pokladního dokladu poslat přímo na tiskárnu bez mezivoleb.  
3. Zásoby 
3.1 U požadavků na zásoby možnost označení k dodržení sjednané prodejní ceny u tohoto požadavku při výdeji.  
3.2 Inventura - kontrola úplnosti i na již zaknihovanou inventuru.  
3.3 Nastavení, zda lze na příjemce-výdejce měnit datum skladového pohybu.  
4. Faktury 
4.1 Při tisku příkazů k úhradě možnost potlačit tisk data splatnosti. 
4.2 Přednastavení implicitní sazby DPH pro textové řádky. 
4.3 Možnost nastavení, zda zobrazovat či nezobrazovat upozornění na chybějící záznam DPH. 
5. Pracovníci a mzdy 
5.1 Ve výpisu nad vybraným seznamem pracovníků doplněna možnost tisku jejich adres na dlouhou nebo krátkou obálku. 
5.2 Karta zaměstnance upravena pro danění  mezd roku 2006 s respektováním možnosti dopracovávat mzdy i předchozích 

let. Údaje v polích pro slevy na dani r.2006 se po zadání správných hodnot použijí jako nezdanitelné části pro 
zpracování mezd starších r.2006. 

5.3 Nastavení hodnot pro mzdy – rozšířeny taktéž o možnost jednoho a téhož údaje použít buď jako nezdanitelné části 
základu daně při zpracování mezd a roční zúčtování daně předchozích let nebo jako slevy na dani při výpočtu záloh na 
daň z příjmu v roce 2006. Rozhoduje měsíc a rok zpracování mezd, jak se nastavený údaj použije. Doplněn údaj pro 
nastavení hodnoty minimální mzdy platné na počátku zdaňovacího období pro vyhodnocení nároku na daňový bonus 
v ročním vyúčtování daně. 

5.4 Vlastní zpracování mezd dle zpracovávaného roku automaticky provádí výpočet buď slev na dani pro r.2006, nebo 
nezdanitelných částí základu daně pro r.2005 a nižší. Doplněny daňové tabulky pro rok 2006. 



5.5 Roční zúčtování záloh na daň celé přepracováno pro r.2005 - výpočet daňového zvýhodnění na děti (sleva na dani, 
daňový bonus) roční k uplatněným v měsíčních zálohách. Částky od jiných plátců se zadávají samostatně, nikoliv 
součtem, jako dosud. Tisk ročního vyúčtování ve formátu tiskopisu MFin 5460/1 - vzor č.10. 

5.6 V souvislosti se změnou výpočtu záloh na daň z příjmu upraveny výpisy z mezd tak, aby zobrazovaly jak výpočet dle 
legislativy r.2005, tak starší let, ale i r.2006. Systém sám volí dle zadaného roku pro výpis. 

Jen v AdmWin DE 

1.  Při záznamu do deníku se pro zaúčtování nabízí poslední použitý druh, nastavitelné přepisování textu 
přednastavenými.  

2.  Platby faktur v měnách různých od měny použitého bankovního účtu nebo pokladny. 
3.  Společné danění manželů a propočet daňového zvýhodnění v předběžném výpočtu daně z příjmu. 

Jen v AdmWin PU 

1.  Doplněna možnost tisku měsíčních mezisoučtů u výpisů účtů hlavní knihy. 
2.  Propočty nerovnoměrných odpisů v plánu účetních odpisů 
3.  Nastavitelná možnost přepisování názvů-popisů úč.případů zkráceným textem z úč.osnovy, i když již je nějaký text 

zadán. 
4.  Nastavitelná možnost účtování na další 2 údaje činnosti, živnosti či inventární č. majetku. Využitelné pro cokoliv 

jiného, např. sledování nákladů a výnosů na jednotlivé prováděné akce bez nutnosti analytického členění. 

Poznámka ke kompatibilitě s DOS verzí. 
Kompatibilita začíná být již silně omezena, jen na možnost záznamů do účetních deníků, a to ještě s výjimkami na použití 
spec.operací jen ve win verzi, popsanými v dokumentaci. Pro tyto účely lze využívat stávající DOS verzi 6.93 (3.93), 
pokud se přímo pracuje nad stejnými daty. Již není možné zajistit přenos dat formou datových záloh. Mzdy r. 2006 jsou již 
jen ve win verzi. 

  

1.9.2005 

Rozdíly v AdmWin verze 1.47 od verze 1.45 

1. Vydané faktury 
 Tisk loga - obrázku ve formátu .jpg, bmp a tif na faktury vydané a zálohové. Dosti vysoká variabilita v rozměrech.. 

2. Zásoby 
2.1 Vyloučení označených skladových karet z automatického přepočtu prodejních cen při příjmu na sklad.  

2.2 Možnost změny data příjemky-výdejky – pro případy, kdy bylo přímo na příjemce či výdejce zapsáno chybné datum 
a až po připojení ke konečnému dokladu byl zjištěn rozdíl.  

2.3 Přepočet průměrných cen pořízení – kontrolně opravná funkce nad zásobami pro případy, kdy na skladových kartách 
nebo jejich pohybech byla zjištěna nesprávná průměrná cena pořízení (nákladová – nákupní) v důsledku 
systémových chyb - výpadky windows, el.proudu apod.  

2.4 Možné náhrady – evidence umožňující definovat k jedné skladové kartě jinou, jenž uvedenou položku plně nahrazuje 
= jsou vzájemně zaměnitelné, nahraditelné. Např. náhradní díl na auto od jiného výrobce. Tato evidence je přístupná 
při zobrazení jakéhokoliv okna se seznamem zásob (Informativní přehled zásob, Změny skladových karet, příjmy a 
výdaje, výběr skladové karty do požadavků zákazníků, objednávek, nabídek, poptávek, prodejek. 

2.5 Výpisy jednotlivých prodejek rozšířeny o možnost tisku odběratele v přehledu. 

3. Zaměstnanci a mzdy 
3.1 Výpisy zaměstnanců doplněny o výpis dle zdravotních pojišťoven. Jelikož se jedná o výpis nad datovým oknem 

všech zaměstnanců, platí pro něj výběry zaměstnanců v tomto okně. Výpis má 2 režimy. Aktuální stav a stav 
za zadané období.  

3.2 Výběr nad seznamem zaměstnanců rozšířen o výběr zaměstnanců aktuálně registrovaných u ze seznamu vybrané 
zdravotní pojišťovny.  

3.3 Nová hlášenka změn zdravotním pojišťovnám, kde je tištěna i aktuální adresa zaměstnance, vypracovaná dle vzoru 
VZP 73/2005. 

3.4 Nová přihláška-odhláška k nemocenskému (sociálnímu) pojištění, včetně jejich evidence a údajů na nich obsažených. 
Jejich výstup s možností tisku do předtištěného formuláře (tiskopisu vyzvednutého na správě soc.pojištění), tisku na 



čistý papír se všemi náležitostmi a v grafickém uspořádání shodném s uvedeným tiskopisem, výstup do souboru 
v podobě předepsané datové věty, jenž lze podat správě soc.pojištění elektronickou formou pomocí jiného 
komunikačního software, shodně jako ELDP. 

3.5 V souvislosti s zavedením nové přihlášky-odhlášky, byly upraveny či nově zavedeny v existujících evidencích: 
-  Hodnoty pro mzdy – číselník čísel okresních správ sociálního zabezpečení 
-  Nastavení tisku ELDP – rozšířeno o nastavení pro tisk přihlášek-odhlášek – stranový posun při tisku do 

standardního tiskopisu, rozšířena identifikace organizace. 
-  doplněn číselník zkratek států pro doplňování na různé doklady převzatý z internetových stránek ČSSZ. 

Jen v AdmWin DE 

V deníku doplněna kontrolně opravná funkce nad všemi záznamy, jenž prověřuje, zda všechny záznamy v deníku 
napárované na faktury, jsou také shodně u faktur zapsány. Ověřuje se shoda čísla faktury (i interního u závazků) a 
v záznamu úhrady u faktury shoda pořadového čísla záznamu v deníku a číslo dokladu úhrady. V případě zjištění neshody 
nabídne zrušení této chybné vazby.  
Současně se při této kontrole testuje u záznamů v deníku s nulovou hodnotou DPH pro snížení částky platby o část 
nezahrnovanou do daně z příjmu, zda na připojené faktuře není DPH zapsáno. Pokud ano a jeho částka je nižší či rovna 
platbě a částka faktury je totožná s částkou platby (tj. faktura je uhrazena 1 platbou), pak se do částky DPH v deníku 
doplní částka zapsaného DPH na faktuře. Hromadně se tak odstraní případy, kdy bylo zapomenuto při záznamu do deníku 
tuto částku zadat – vypisuje je sestava “Kontrola odúčtování DPH”. 

Poznámka ke kompatibilitě s DOS verzí. 
V DOS verzi 6.93 (3.93) je jen zajištěna možnost archivace a předávání nových dat (náhrady zásob, hlášeném 
zdr.pojišťovnám, přihláška-odhlaška k soc.poj.). Tyto tisky již ani také není možné znakovým tiskovým výstupem v DOS 
verzi realizovat (pro svoji grafickou úpravu). Tj. je zajištěna jen datová kompatibilita s verzí AdmWin 1.47, aby nedošlo 
ke ztrátě dat při zálohování a přenosech. Nižší DOS verze nesmí být v kombinaci s AdmWin 1.47 používány!  Dodání 
DOS verze 6.93 (3.93) je možné jen při odběru AdmWin v.1.47 a zvyšuje cenu o 200,- Kč, pokud se jedná jen o upgrade 
z verze 6.91 (3.91) - jinak dle dříve platných ceníků upgrade pro DOS verzi plus 200,-. 
 
 

15.4.2005 

Rozdíly v AdmWin verze 1.45 od verze 1.4 

1. Adresář firem  
 Zobrazování a rychlé hledání dle vnitřního identifikačního čísla (ID). 

2. Vydané faktury 
 Možnost přednastavení nejčastější formy úhrady – nemusí se pak na každé faktuře vyplňovat.  

3. Zásoby 
3.1 Nastavení zaokrouhlování automaticky vypočítávané prodejní ceny včetně DPH.  
3.2 Nastavení hlídání možného rozptylu ceny nákupní od poslední – pokud je vyšší než nastavená tolerance, zobrazí se 

na tuto skutečnost upozornění. 
3.3 Na skladové kartě možnost vyhledat a doplnit dodavatele přímo z adresáře firem.  

4. Dlouhodobý majetek 
4.1  Nové odpisové skupiny platné od 1.1.2005 dlouhodobého hmotného majetku 
4.2  Nové daňové odpisy dlouhodobého hmotného majetku platné od 1.1.2005, jak pro odepisování procentní sazbou, tak 

koeficientem zrychleného odpisování s možností zvýšení odpisu v prvním roce odpisování zadáním procenta zvýšení 
v rámci legislativně povolených hodnot. 

4.3  Nové daňové odepisování dlouhodobého nehmotného majetku po měsících.  

5. Zaměstnanci a mzdy 
5.1 Karta zaměstnance doplněna o identifikaci vzdělání a KZAM.  
5.2 Doplněna kompletní evidence údajů požadovaných § 37 zák. č. 582/1991 Sb. - pro prokazování skutečností 

rozhodných na důchodové pojištění  (tzv. doplňkové údaje k ELDP) a využívané při tisku přihlášky k pojištění.  
5.3 Nová přihláška zaměstnance k sociálnímu pojištění. 
5.4 Nové výpisy: 

- pracovníků s jejich účty pro výplaty mezd, 



- přehled o úhradách závazků na odvody a výplaty mezd. 
5.5 Možnost vystavení příkazů k úhradě na ještě nezaúčtované mzdy a jen pro vybrané pracovníky. 
5.6 Hromadná tvorba ELDP (evidenčních listů důchodového pojištění) za všechny zaměstnance na konci roku i pro 

průběžně odcházející jednotlivé zaměstnance během roku 
5.7 Vlastní evidence a údržba ELDP s možností tisku vybraných do povinných předtištěných tiskopisů s nastavením pro 

každou specifickou tiskárnu i tisk vlastních formulářů pro potřebu archivace v organizaci a předání zaměstnanci.  
Sledování podepsání zaměstnanci. 

  
Poznámka ke kompatibilitě s DOS verzí. 
V DOS verzi 6.92 (3.92) je jen realizováno daňové odpisování dlouhodobého majetku pro rok 2005. ELDP nejsou v DOS 
verzi řešena vůbec. Jen je zajištěna datová kompatibilita s verzí AdmWin 1.45, aby nedošlo ke ztrátě dat při zálohování a 
přenosech. Nižší DOS verze nesmí být v kombinaci s AdmWin 1.45 používány!  Dodání DOS verze 6.92 (3.92) je možné 
jen při odběru AdmWin v.1.45 a zvyšuje cenu o 200,- Kč, pokud se jedná jen o upgrade z verze 6.91 (3.91) - jinak dle 
dříve platných ceníků upgrade pro DOS verzi plus 200,-. 
 
 

10.1.2005 

Rozdíly v AdmWin verze 1.4 od verze 1.3 

1. Adresář firem 
1.1 Doplněn přehled co, kdy bylo této firmě nabízeno z evidence nabídek. 
1.2 Výpisy firem rozšířeny o: hromadný tisk adres ze seznamu vybraných firem, prodeje nebo nákupy skladových 

položek za období s volbou podrobnosti, sklad a formátu s výpočtem efektivnosti - hrubého zisku.  
2. Vytvoření požadavků z nabídek – doplněno o výběr nabídek ze seznamu a zadání přepočítacího koeficientu.  
3. Zakázky 
3.1 Nastavení, zda u nově zapisovaných požadavků nabízet aktuální datum nebo přislíbený termín ze zakázky.  
3.2 Při tisku zakázkového listu možné volit, zda tisknout jen nesplněné požadavky. 
3.3 Výpis zakázek doplněn o efektivnost zakázek dle v rozdělení na materiál, práce, ostatní, 

vyfaktur. A nevyfakturované. 
3.4 V záznamu zakázky doplněna tlačítka pro záznam prací bez ceníku prací s možností přiřazení práce evidovanému 

zaměstnanci,  výpis efektivnosti této zakázky, detailní výpis spotřebovaných položek - čím do zakázky pořízeny, 
kam vyfakturovány.  

3.5 Vratky na sklad – lze vracet i již vyfakturované položky a tyto vratky samostatně fakturovat.  
4. Vydané faktury 
4.1 Nastavení možnosti zadávání procenta slevy u každé jednotlivé skladové položky.  
4.2 Výpis efektivnosti - z vybraných faktur - vyčísleny ceny pořízení skl. položek a hrubý zisk na každé faktuře. 
4.3 Zrušení (řádku) vydané faktury vzniklé ze zakázky – odstraní příznak vyfakturovanosti u původní ve spotřebě na 

zakázku.  
4.4 Záznam řádku: text, jednot.cena krát kusy – text byl prodloužen na 50 znaků. 
5. Zásoby 
5.1 Hromadná kontrolní funkce, odpovídá-li množství na kartě pohybům, vybraného seznamu skl. karet, s opravou 

množství na kartě.  
5.2 Odpojení příjemky - výdejky od konečného dokladu a tím i možnost připojit k jinému. 
5.3 Ve výpisu ”Rekapitulace pohybů” doplněn hrubý zisk (marže) pro výdeje ze skladu. 
5.4 U skladových pohybů je nově evidováno datum a čas záznamu pro doložení výpočtu množství a prům. ceny 

pořízení. 
5.5 Prodejky – rozšířeny o příznak, že se jedná o platbu kartou , a následně rozlišeno v záznamu placení a ve výpisech.  
6. Zaměstnanci a mzdy 
6.1  Nové údaje u pracovníka pro výpočet daňového zvýhodnění, nastavení formy výplaty zálohy (hotově, na účet). 
6.2  Hodnoty pro mzdy – možnost nastavení daňového zvýhodnění pro běžný i minulý rok na jedno vyživované dítě 
6.3  Vyúčtování mezd – výpočet slev na dani a daňového bonusu dle § 35c, § 35d  ZDP a pok. MF č. D-274.  
7. DPH 
7.1 Doplněn výpis ”Plnění v jiných sazbách” – záznamy DPH s jinou, než právě platnou - kontrola leasingů.  
7.2 Výpočet ročního koeficientu krácení nároku na odpočet daně, vypořádání nároku na odpočet za celý rok u krácených 

plnění.  
7.3 Zaokrouhlování daně na výstupu –  aritmeticky a s volbou zaokrouhlení na padesátníky.  
7.4 Dovoz z třetích zemí (mimo EU) – od 1.1.2005 DPH již nevybírá celnice, přiznává plátce ve svých vlastních 

plněních.  
7.5 Tisk nového formuláře daňového přiznání k DPH – vzor č. 13. 



7.6 Záznam DPH za vlastní uskutečněná plnění doplněn o ”Poskytnutí služby do EU mimo tuzem”. 
8. Tisky do souboru – všechny tisky (výpisy) včetně dokladů, lze uložit do souboru na disk ve formátu EMF.  

Jen v PU 

V záznamu řádků pokladního výdajového dokladu lze určit zakázku, do jejíž spotřeby se zapsaný výdaj souvztažně uloží.  

Jen v DE 

1.  Nový výpis ”DE - příjmy a výdaje” – výpis deníku příjmu a výdajů respektující zjednodušení daňové evidence. 
2.  Evidence úprav snižujících - zvyšujících hospodářský výsledek (dříve nazývané uzávěrkové operace) je možno 

vyvolat samostatnou podvolbou. Jejich hodnoty se vypisují v nové sestavě příjmů a výdajů v DE a také ve výkazu 
příjmů a výdajů a zahrnují do předběžného výpočtu daně a pojištění.  

3.  Upraven výkaz majetku dle daňového přiznání k příjmu FO.  
4.  Doplněno nastavení a používání číselných řad shodné s PÚ pro faktury, příjemky, výdejky a předací lístky. 
5.  Přepočet příjmů a výdajů v deníku v cizích měnách jednotným kurzem. 
6.  Upraven výpočet zdravotního a sociálního pojištění podnikatele za r. 2004 volaný z předběžného výpočtu daně 

z příjmu. 

DOS verze má provedeny jen tyto úpravy: 

1.  V DPH výpočet ročního vypořádacího koeficientu a roční úpravy nároku na odpočet u přijatých zdanitelných plnění 
s povinností krátit nárok na odpočet. 

2.  Zaokrouhlování DPH. 
3.  Nastavení a výpočet daňového zvýhodnění – slevy na dani a bonusu v měsíčním zpracování mezd. 
  


