Změny v AdmWin ve verzi 2.20 od 2.15
Provádí se update datových struktur z nižších verzí. Zálohy si nelze obousměrně předávat s nižší verzí!!!
Před instalací nové verze nutno provést zálohování!
1.

Zálohování a obnova

1.1 Změna v zadávacím okně
Přepracováno uživatelské rozhraní nabídky akcí, které je možné provést. Z této nabídky je vypuštěna záloha
a obnova na FDD (na disketovou mechaniku A:) z důvodu již mizivého používání. V případě potřeby jsou tyto
volby nahraditelné volbou zálohování a obnovy na jiný disk - do “Umístění zálohy“ zadat nebo vybrat disketovou
mechaniku A:.
1.2 Obnova dat z verze nižší
Byla připuštěna možnost obnovení dat ze zálohy verze nižší, než je používaná. Na tuto skutečnost se zobrazí
upozornění s dotazem, přejete-li si opravdu provést obnovu z těchto dat. V případě:
- kladné odpovědi se jen provede obnova dat a program AdmWin se ukončí. Při jeho následném spuštění se
nabídne provedení převodu dat do aktuální verze.
- záporné odpovědi – se obnova dat neprovede.
V platnosti zůstává, že obnova dat se odmítne vždy v případě, že v záloze byla zjištěna data verze vyšší nebo
jiného určení (data DE nemohou přijít do složky, kde byla původně instalována data pro PU a naopak).
2.

Rekonstrukce indexů

2.1 Změna v zadávacím okně
Doplněno zaškrtávací pole:
"Odstranit zrušené záznamy" – odstraní z datových tabulek zrušené záznamy. Při otevření okna pro
indexování je vždy zaškrtnuto.
Vysvětlení: I zrušené záznamy v databázových tabulkách (datových souborech) stále fyzicky stále existují a jen
mají příznak, že jsou zrušeny. Jejich fyzickým odstraněním se může zpracování některých úloh zefektivnit, ale
rekonstrukce indexů trvá o něco déle a při práci po síti je vyšší pravděpodobnost nedokončení v důsledku
chvilkových výpadků v síťovém propojení na server.
2.2 Při startu programu
Do oblasti voleb “Po spuštění programu“ v okně “Při startu programu a jiná celková nastavení“ doplněno pole:
“Provést rekonstrukci indexů po … spuštěních“ – při dosažení zde zadaného počtu spuštění programu se
při jeho spuštění začne automaticky provádět rekonstrukce indexů. Zadání hodnoty nula tuto funkčnost
potlačí. Při instalaci nových dat je přednastavenou hodnotou 5.
Tato možnost je pro síťovou licenci neaktivní.
Poznámka - Pokud je při spuštění programu zjištěno, že předchozí zpracování nebylo korektně ukončeno,
spustí se automaticky rekonstrukce indexů (také jen v případě, že se nejedná o síťovou licenci).
3.

Účetnictví

3.1 Výpisy pokladních dokladů
V nabízeném seznamu možností výpisů nad seznamem pokladních dokladů po volbě menu “Tisky
poklad.dokladů“ přejmenována první možnost na
"Předformátovaný výpis se součtem" – řádkový výpis zobrazeného seznamu pokladních dokladů s pevně
daným formátem sloupců a součtem vybraných dokladů na konci výpisu.
A doplněna druhá možnost:
"Jen opis aktuálně zobrazeného seznamu" – řádkový výpis zobrazeného seznamu pokladních dokladů se
sloupci v pořadí a šířce dle aktuálně nastaveného seznamu.
3.2 Výpisy účtenek
Výpis účtenek nad jejich seznamem doplněn o možnosti formátování výpisu účtenek volbou z nabízeného
seznamu.
"Předformátovaný výpis se součtem" – řádkový výpis zobrazeného seznamu účtenek s pevně daným
formátem sloupců a jejich součtem na konci výpisu.
"Jen opis aktuálně zobrazeného seznamu" – řádkový výpis zobrazeného seznamu účtenek se sloupci
v pořadí a šířce dle aktuálně nastaveného seznamu.
"Tisk jednotlivých dokladů - jeden na 1 A4" – tisk jedné účtenky na jednu stranu formátu A4. Tiskne se na
levou polovinu - druhá zůstává pro nalepení obdrženého dokladu.
"Tisk jednotlivých dokladů - 2 pod sebe na 1 A4" – tisk 2 účtenek na jednu stranu formátu A4 - do horní
a spodní poloviny. Tisknou se vlevo - pravá je určena pro nalepení dokladu.
Do všech uvedených možností výpisů jsou zahrnuty v seznamu aktuálně vybrané účtenky a v třídění daném
aktuálním nastavením pro rychlé hledání.

3.3 Vlastní zpracování (jetí) roční uzávěrky
Doplněna možnost vymazání archivu příkazů k úhradě pod datem roční uzávěrky pomocí zaškrtávacího pole
v zadávacím okně v oblasti "Volby odmazání evidencí - do data...“:
"Archiv příkazů k úhradě" – při zaškrtnutí budou vymazány (odstraněny) příkazy k úhradě z archivu příkazů
k úhradě s datem vystavení nižším datu za tímto zaškrtávacím polem.
4. Zakázky - nastavení
Doplněno zaškrtávací pole:
"Při fakturaci do 'Popis.-pozn.' na faktuře převést 'Název' zakázky" – při zaškrtnutí bude do pole 'Popispozn.' v záhlaví faktury přesunut údaj 'Název' ze zakázky, jinak text „Ze zakázky č…..“ s číslem zakázky.
Číslo zakázky je na faktuře zobrazeno mimo popis jen v případě, je-li v nastavení fakturace zaškrtnuto
"Umožnit změnu čísla zakázky na vydané faktuře (i zálohové)". Číslo zakázky je také v seznamu faktur.
5.

Faktury

5.1 Výběr nad seznamem faktur
Rozšířen o výběr na datum vystavení faktury v rozlišení k datu uskutečnění plnění.
5.2 Rychlé hledání (třídění-řazení) seznamu faktur
Pro všechny druhy faktur (přijaté, vydané, zálohové) rozšířeno o možnost přepnutí třídění (řazení seznamu) dle
názvu dodavatele-odběratele. Přitom stále zůstává v platnosti, že rychlé vyhledávání probíhá okamžitě po
zadání každého znaku. Vyhledává se název firmy začínající zadanými znaky (nerozlišuje se velikost písma).
Vedle toho zůstává i (pomalé) hledání, kde se hledá zadaný řetězec vyskytující se kdekoliv názvu firmy.
Důvodem je vyhledání faktur, které jsou sice na jednoho a téhož odběratele, ale s jinak zadaným názvem. Např.
“Čermák Jaroslav“ a “Jaroslav Čermák“ – budou funkcí výběru i pomalého hledání nalezeny obě po zadání
„Čerm“. Při rychlém hledání jen faktura na “Čermák Jaroslav“.
5.3 Upomínky - penalizace faktur vydaných
Do okna tisku upomínkového - penalizačního dopisu doplněno:
"Tisknout razítko a podpis" – zaškrtávací pole, při jehož zaškrtnutí bude vytištěn obrázek s razítkem
a podpisem vpravo pod vlastní text dopisu. Určení souboru s obrázkem a podpisem a jeho velikost se
přebírají z nastavení pro tisk faktur.
“V“ – pod datem vystavení je místo vystavení upomínkového - penalizačního dopisu.
6.

Zásoby

6.1 Výběr nad seznamem zásob
Doplněn o zaškrtávací pole:
“S cenou prodejní pod pořizovací v cen.úrovni" – vybere skladové karty, kde je cena prodejní nižší
průměrné pořízení (tzv.záporný rabat). Porovnání probíhá k prodejním cenám v cenové úrovni určené
rozbalovacím seznamem nad tímto zaškrtávacím polem.
6.2 Dodací listy
Do záhlaví dodacích listů byl doplněn údaj:
“vyfakturováno“ – zaškrtávací pole, které je příznakem, zda dodací list byl již vyfakturován, či nikoliv. Pokud je
dodací list spojen s fakturou, je uživatelsky neaktivní - k zaškrtnutí dojde automaticky při spojení dodacího
listu s fakturou. Odpojit a tím zrušit příznak vyfakturování lze jen opět z faktury. Používejte přímo jen
v případech, kdy dodací list nebude přímo fakturován - např. je-li uhrazen hotově přes pokladnu.
6.3 Prodejky
Doplněna možnost změnit si přednastavený název - nadpis dokladu “Doklad o nákupu a ceně“ na jakýkoliv jiný,
který se bude tisknout na doklad při tisku na formát A4.
V nastavení prodejek, v oblasti “Nastavení tisku prodejky“ doplněno pole:
“Název - nadpis dokladu“ – zde uvedený text bude tištěn v pozici názvu - nadpisu dokladu při tisku prodejky
na papír formátu A4. Je v něm přednastaven text “Doklad o nákupu a ceně“.
7.

Mzdy

7.1 Tiskopis žádosti o poukázání chybějící částky vyplacené na měsíčních daňových bonusech
Upraven dle nového tiskopisu 25 5241 MFin 5241 vzor č. 6.
V souvislosti s tím bylo rozšířeno i zadávací okno pro tisk tohoto tiskopisu o údaje:
"c) Žádám o převedení měsíčního daňového bonusu vyplaceného z vlastních finančních prostředků ve
prospěch jiného daň.subjektu" – uvede se název jiného daňového subjektu, v jehož prospěch se celá
nebo jen část částky měsíčního daňového bonusu vyplacené z vlastních finančních prostředků (ř.3 tabulky)
má převést.
“DIČ“ – DIČ tohoto jiného daňového subjektu
"- na úhradu nedoplatku daně" – přesné označení daně, na kterou se má částka použít

"u správce daně" – označení FÚ (název správce daně), u kterého je nedoplatek daně uvedeného daňového
subjektu evidován
"v částce" – výše částky, která se má převést.
Součet všech částek k převedení, vrácení či ponechání, nesmí být vyšší než částka měsíčního daňového
bonusu vyplacená z vlastních finančních prostředků uvedená na ř. 3 v tabulce.
7.2 Změny v oblasti sociálního pojištění
Nejzásadnější změnou je změna okruhu nemocensky pojištěných osob. Nově jsou od 1.1.2012 účastni
nemocenského pojištění:
- dohody o provedení práce v měsících, kdy započitatelný příjem přesáhl 10 000,- členové družstev, u kterých je zrušena podmínka pracovního vztahu k družstvu, jestliže mimo pracovněprávní
právní vztah vykonávají práci pro družstvo
- společníci a jednatelé s.r.o. a komanditisté k.s., kteří nejsou v pracovněprávním vztahu k této společnosti, ale
vykonávají pro ni práci, za kterou jsou touto společností odměňováni
- likvidátoři a prokuristé, pokud se jejich příjem považuje za příjem ze závislé činnosti podle zákona o daních
z příjmů, a vedoucí organizačních složek zahraničních právnických osob podle § 167c zákona
o nemocenském pojištění, které jsou v České republice zapsány v obchodním rejstříku.
Podmínky účasti na nemocenském i důchodovém pojištění jsou pro výše uvedené osoby stejné jako pro ostatní
zaměstnance, tj. nepřetržitá účast na pojištění trvá, je-li sjednán měsíční příjem aspoň 2 500 Kč. Pokud mají
sjednán nižší příjem nebo nemají příjem sjednán vůbec, jde o tzv. zaměstnance malého rozsahu, kteří jsou
pojištěni jen v těch měsících, ve kterých dosáhnou příjmu aspoň ve výši 2 500 Kč.
Poznámka:
Jsou-li tyto osoby v uvedené funkci činné již v roce 2011 a v činnosti pokračují dále i v roce 2012, vzniká jim
účast na pojištění při splnění stanovených podmínek od 1. 1. 2012. Zaměstnavatel je pak povinen podat
oznámení o jejich nástupu do zaměstnání do 31. 1. 2012. Toto oznámení však zaměstnavatel nepodává, pokud
jej již podal z důvodu účasti na důchodovém pojištění před 1. 1. 2012. Pokud jsou tyto osoby zaměstnanci
malého rozsahu, zaměstnavatel podává oznámení o nástupu do zaměstnání až tehdy, jakmile poprvé vznikne
účast na nemocenském pojištění (dosáhnou příjmu aspoň ve výši 2 500 Kč), a to do konce následujícího
kalendářního měsíce.
Další změnou je zastropování soc.pojištění rozdílně od zdravotního - 48 násobek průměrné mzdy, zdravotní
zůstává na 72 násobku.
V souvislosti s tím se v AdmWin upravuje:
7.2.1 Číselník druhů činností
V upgrade je doplněn nový číselník druhů činností, který se nabízí na při volbě druhu činnosti na kartě
zaměstnance a v hodnotách pro mzdy po stisku tlačítka “Druhy činností“. Původní číselník zůstává zachován,
ale je přístupný jen pro výpisy za roky 2009-2011, např. tisk mzdového listu apod.
Pozor! Na kartě máte při aktualizaci na tuto verzi programu kód druhu činnosti ještě dle původního číselníku.
Neměňte jej do doby ukončení mezd za r.2011!! Před předzpracováním mezd prověřte u všech pracovníků,
kterým bude počítána mzda za 1/2012, zda jim není nutno změnit tento kód činnosti dle nového číselníku.
Jedná se především o společníky, jednatele, družstevníky a dohody o provedení práce!!!
7.2.2 Nastavení hodnot pro mzdy
V oblasti pro výpočty pojištění:
- odstraněn údaj: “Rozhodný příjem pro důchodové pojištění“ (Rozhodný příjem pro účast na důchodovém
pojištění u společníků - jednatelů (bez účasti na nem.pojištění)
- přejmenován údaj “Max.vyměř.základ na rok“ na “Max.vyměř.základ na rok pro zdravotní poj.“ – maximální
vyměřovací základ za rok pro zdravotní pojištění, po jehož dosažení se pojistné již nevypočítává
a neodvádí
- doplněn údaj - “Max.vyměř.základ na rok pro sociální poj.“ – maximální vyměřovací základ za rok pro
sociální pojištění, po jehož dosažení se pojistné již nevypočítává a neodvádí.
Doplněny nové hodnoty pro mzdy známé k 1.1.2012.
7.2.3 Karta zaměstnance
Údaj:
- “bez účasti na nem.pojištění“ – zůstává v programu na kartě do doby pro zpracování mezd za období před
r.2012. Pro zpracování mezd od ledna 2012 počínaje, pokud jej máte pro společníky, jednatele, komandity
nebo členy zaškrtnuto, pak toto zaškrtnutí u uvedených pracovníků zrušte! Současně zvažte, zda jejich
příjem nespadá pod kategorii zaměstnání malého rozsahu a zaškrtávací pole uvedeného označení
zaškrtněte. Pokud jste měli pro tyto pracovníky založeny 2 karty, pak kartu druhou ukončete k datu
31.12.2011.
Dále také zkontrolujte u těchto pracovníků, jaký mají přiřazen “Druh činnosti“ a popřípadě upravte!
- "samoživitel s dítětem v péči do uk.škol. doch." – zůstává v programu na kartě. Používá se při výpočtu
vyloučených dob při OČR z hlediska důchodového pojištění v předzpracování mezd. Pokud není zaškrtnuto,
může být maximálně 9 dní, je-li zaškrtnuto, může být maximálně 16 dní.

7.2.4 Změny ve výpočtu mezd
Zpracování mezd za období do ledna 2012 zůstává v systému beze změny.
Počínaje lednem 2012 se mění:
- V předzpracování i vlastním výpočtu je ignorován údaj “bez účasti na nem.pojištění“ na kartě
pracovníka, tj. je proveden výpočet sociálního pojištění (důchodového i nemocenského) v plné výši.
- Pokud při výpočtu mzdy není na kartě pracovníka zaškrtnut údaj “počítat pojištění“ a částka příjmů
překročí 10 000,- a druh činnost je T,U,V,W,X,Z nebo Z, bude proveden výpočet pojištění (sociálního
i zdravotního) stejně, jako by měl údaj “počítat pojištění“ zaškrtnut.
- Součet dosažených vyměřovacích základů sociálního a zdravotního pojištění se porovnává každý
zvlášť ke své vlastní maximální hranici nastavené v hodnotách pro mzdy.
7.2.5 Výpisy z mezd
Ve výpisech, kde lze volit “Druh činnosti“ se nabízí číselník druhů činností dle zadaného roku pro výpis mezd.
7.2.6 Výběr pracovníků a mezd
Pod rozevíracím seznamem “Druh činnosti“ doplněn další rozevírací seznam..“- do 2012“, kde se nabízí číselník
druhů činností platný do r.2012 (platný do konce r.2011).
Upozornění! K tomu je zapotřebí si uvědomit, nad jakým obdobím mezd se výběr provádí z hlediska platnosti
různých číselníků a u evidence pracovníků podle toho, dle jakého číselníku je druh činnosti na jejich kartách.
8.

DPH

8.1 K změně sazeb DPH
Upozornění: Po záznamu dokladů za r.2011 a před prvním záznamem dokladů za r.2012, si v základních
údajích změňte sníženou sazbu DPH na 14% a do přechodné snížené uveďte 10%.
V souvislosti s tím byla doplněna i kontrola v záznamech DPH na použité sazby - podle data je kontrolována
sazba.
Do funkce změny sazeb na skladových kartách a v cenících, která se nabídne po změně sazby v základních
údajích, byla doplněna změna sazby DPH i do nesplněných požadavků zákazníků.
Z důvodu častých změn sazeb DPH, kdy si uživatelé v nastavení sazeb prohodili sníženou se základní
a respektování sazby předchozích období (splátky leasingů apod.), byla v systému zavedena hranice, pod
kterou se jednalo o sníženou sazbu pro výkazy a výpisy DPH. Tato hranice byla 14 a více než deset let
postačovala. Pro rok 2012 již nikoliv a pro správnou funkčnost rozborů a výpisů se použití nižších verzí AdmWin
nedoporučuje.
8.2 Evidence pro daňové účely
V souvislosti s § 92e zákona č. 235/2004 Sb. o DPH - poskytnutí stavebních nebo montážních prací, který
nabývá účinnosti 1. ledna 2012, došlo ke změně XML struktury formuláře "Výpis z evidence pro daňové účely
podle § 92a zákona o DPH".
Změna se týká zejména položky "Kód předmětu plnění"; zde přibyl kód číslo 4, jedná-li se o zdanitelné plnění
podle § 92e zákona o DPH - poskytnutí stavebních nebo montážních prací.
V této položce došlo k úpravě také v případě zdanitelného plnění podle § 92c zákona o dani z přidané hodnoty odpadový materiál - zboží uvedené v příloze č.5 zákona. Pro r. 2012 se uvede číslo 5. Pro r.2011 se použije
konkrétní číselný kód harmonizovaného popisu a číselného označování zboží uvedeného v příloze č. 5 zákona
o dani z přidané hodnoty.
Další změnou je, že pro plnění dle §92e zákona o DPH (stavební a montážní práce, se neuvádí rozsah
a jednotka plnění.
V těchto bodech se mění i popis záznamů do evidence pro daňové účely v záznamech DPH:
“Kód plnění“ - kód předmětu plnění - jednomístné číslo „1“, „2“, „4“ nebo „5“, a to:
1: jedná-li se o plnění dle §92b – dodání zlata
2: jedná-li se o plnění dle §92d – obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů
4: jedná-li se o plnění dle §92e – poskytnutí stavebních nebo montážních prací
5: jedná-li se o plnění dle §92c – zboží uvedené v příloze č.5 zákona (odpad-šrot) - od r.2012
Jen pro r. 2011 se u plnění dle §92c zákona použije konkrétní číselný kód harmonizovaného popisu
a číselného označování zboží uvedeného v příloze č.5 zákona.
“Množství“ – rozsah plnění - uvede se údaj o množství (rozsah plnění) v měrných jednotkách (resp. kusech u
povolenek na emise skleníkových plynů), nastavených podle vyplněného kódu předmětu plnění. Jedná-li se
o zdanitelné plnění podle §92e - neuvádí se, jinak je povinné (zaokrouhlené na celé jednotky).
“Jednot.“ – rozsah plnění - měrná jednotka – pro plnění dle §92e se nevyplňuje, jinak je uvedení hodnoty
povinné a jsou možné jen:
- gram – pro plnění podle §92b
- kus – pro plnění dle §92d
- kilogram – pro plnění podle §92c
V souvislosti se změnou kódu předmětu plnění se mění i popis údaje SKP:
- Na skladových kartách – pro odpadový materiál (šrot) uvádějte pro plnění od r.2012 hodnotu „5“ , pro
r.2011 se uvádí hodnoty dle číselníku v příloze č.5 zákona o DPH

-

V ceníku prací – nastavte hodnotu „4“ pro stavební nebo montážní práce

Jen DE
Upřesněny hodnoty pro výpočet pojištění za r.2011 a doplněny hodnoty pro výpočet záloh na rok. 2012.
Poznámka. Pokud se nabízí hodnoty z předchozích verzí programu, pak hraniční údaje pro výpočet pojištění
(maximální nebo minimální vyměřovací základ, min.záloha pro zdravotní pojištění), pak tyto údaje vynulujte
a okno ukončete stiskem OK. Při opětovném otevření se nabídnou nové. Tento mechanizmus je v programu pro
případy, kdy ještě v době aktualizace tohoto programu nejsou známy přesné údaje - uživatel si je může zadat
sám a program mu je nesmí přepsat.
Z pokynu GFŘ – D - 6
K § 7b
Příjmy a výdaje v cizí měně evidované v daňové evidenci se přepočítají podle § 38 zákona. V daňové evidenci
se ke konci zdaňovacího období neprovádí přepočet zůstatku devizového účtu nebo valutové pokladny, ani se
nepřeceňují pohledávky nebo závazky v cizí měně.

