
Změny v AdmWin ve verzi 2.17 od 2.16 

Neprovádí se žádný update. Zálohy jsou kompatibilní s verzí 2.13, 2.14, 2.15, 2.16. Po instalaci jen nutno 
provést rekonstrukci indexů! 
Pokud se přechází z verze nižší 2.13, je nutné před instalací nové verze provést zálohování! 

1. Rekonstrukce index ů 

1.1 Změna v zadávacím okn ě 
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. 

1.2 Při startu programu 
Do oblasti voleb “Po spuštění programu“ v okně “Při startu programu a jiná celková nastavení“ doplněno pole: 
“Provést rekonstrukci index ů po … spušt ěních“  – 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). 

2. Zálohování a obnova 

2.1 Změna v zadávacím okn ě 
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:. 

2.2 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). 

3. DPH 

3.1 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 
nedoporu čuje . 

3.2 Evidence pro da ňové ú čely 
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 p ředmětu pln ění"; 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 pln ění“ - 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  

 
 
 


