
Změny v AdmWin ve verzi 2.21 od 2.20 

Neprovádí se žádný update. Zálohy jsou kompatibilní s verzí 2.20. 
Pokud se přechází z verze nižší 2.20, je nutné před instalací nové verze provést zálohování! 

1. Adresá ř firem 

Doplněn údaj: 
“GPS“ – GPS souřadnice adresy. Je volitelně tisknutelný na dodací listy. 

2. Zakázky 

Přetřídění položek dle data spot řeby 
Do lokální nabídky (po stisku pravého tlačítka myši) v okně zakázky nad oblastí s položkami spotřeby doplněna 
volba přetřídění dle data realizace (spotřeby). Po jejím potvrzení se všechny položky na zakázce přetřídí trvale 
dle svého data realizace. 

3. Zásoby 

3.1 Inventura 
V zadávacím okně pro výpis “Seznam pro inventuru zásob“ (tzv. slepá sestava pro ruční záznam skutečně 
zjištěného množství) doplněno zaškrtávací pole: 
"Netisknout položky s nulovým množstvím na sklad ě"  – při zaškrtnutí nebudou vytištěny skladové karty, 

kde je aktuálně nulový stav skladem. Upozornění!  Položky, které máte evidenčně nulové, ale fyzicky jsou, 
můžete při tomto zaškrtnutí opomenout inventovat! 

3.2 Dodací listy 

3.2.1 Nastavení tisku dodacích list ů 
Doplněno zaškrtávací pole: 
"Tisknout GPS sou řadnice odb ěratele " – při zaškrtnutí budou na dodacím listě vytištěny GPS souřadnice 

aktuálně evidované u odběratele v adresáři firem.  

3.2.2 Tisk dodacího listu 
V zadávacím okně doplněno zaškrtávací pole: 
"Netisknout ceny " – v případě zakškrtnutí nebudou na dodacím listě vytištěny ceny jednotlivých položek a ani 

celková cena. Používejte vyjímečně, neb odběrateli můžete působit potíže při zaskladnění a kontrolní 
identifikaci při fakturaci (vedle čísla dodacího listu se pro kontrolu shody používá fakturovaná částka 
k částce dodacího listu). Proto také není možné tuto volbu přednastavit, aby byla pro tisk dodacího listu ve 
výchozím stavu zaškrtnuta.  

3.2.3 Kopie dodacího listu (vydané i p řijaté dodací listy) 
Doplněna možnost kopie dodacího listu (tlačítkem v nástrojové liště). 
Při kopii dodacího listu: 

- Datum dodacího listu se nastaví aktuální 
- Není kopírováno číslo zakázky, pokud původní dodací list vznikl ze zakázky 
- Nejsou kopírovány skladové položky - z důvodu nutnosti prověření dostupnosti skladem, záznamu 

změny stavu na skladovou kartu,  záznamu do skladových pohybů a vygenerování příjemky/výdejky, 
nutno zadat standardním oknem pro příjem/výdej zásob 

- U položek z ceníku prací je odstraněno osobní číslo pracovníka, který práci vykonal 

4. Mzdy 

4.1 Výpisy - aktualizován tiskopis 
“P řehled o výši pojistného“  – v systému zůstává tiskopis platný do konce r.2011 (ČSSZ - 89 542 7) i nový 

tiskopis platný od r.2012 (ČSSZ - 89 542 8). Jejich použití a vyplnění se automaticky řídí podle zadaného 
období a hodnot pro mzdy zaevidovaných při zaúčtování mezd za toto zadané období. 

4.2 Neschopenky - aktualizován tiskopis 
“Příloha k žádosti o: nemocenské, ošet řovné ..“ – stávající tiskopis nahrazen novým ČSSZ 89 621 5 I/2012. 
V souvislosti s tím došlo ke změnám v zadávacím okně pro tento tiskopis v bodech: 

- "b) ze zaměs.malého rozsahu nebo dohody v m ěsíci vzniku p říjem " – uvádí se částka 
započítatelného příjmu v kalendářním měsíci vzniku sociální události (neschopenky) jen pro 
zaměstnance ze zaměstnání malého rozsahu nebo z dohody o provedení práce (nebo více dohod o 
provedení práce u téhož zaměstnavatele). 



- "e) zaměstnání sjednáno jen na dobu dovolené v jiném zam ěstnání " – zaškrtnout jen v případě, kdy 
v době vzniku sociální události (neschopenky) zaměstnanec má zaměstnání sjednáno jen na dobu 
dovolené na zotavenou z jiného zaměstnání (§ 28 odst. 2 zákona č. 187/2006 Sb.).  

- "i) v rámci exeku čního nebo insolven čního řízení provád ěna srážka ze mzdy " – zaškrtnout jen v 
případě, že zaměstnanci je v rámci exekučního nebo insolvenčního řízení prováděna srážka ze mzdy, 
platu nebo odměny. Současně je třeba se žádostí přiložit současné kopie rozhodnutí, na základě 
kterých jsou srážky prováděny. 

4.3 Mzda - kontrola a dopln ění vyú čtování 
Za vyloučené doby doplněn údaj: 
“dny “ – vyloučené dny z hlediska zákona o nemocenském pojištění. Vykazují se na tiskopisu “Příloha k žádosti 
o dávky…“. Jsou to nejčastěji: 

- dny omluvené nepřítomnosti v práci bez náhrady příjmu 
- pracovní volno bez náhrady příjmu poskytnuté podle zvláštních právních předpisů, 
- dny dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény s náhradou mzdy, 

Přednaplňují se v předzpracování mezd s vyloučenými dobami jen s tím rozdílem, že: 
- u OČR jsou vyloučenými dobami 9(16) dní, vyloučenými dny celé trvání OČR 
- mateřská – vyloučenými dobami je jen doba od nástupu na mateřskou do dne předcházejícímu porodu, 

vyloučenými dny je celá mateřská. 
Rozdíl mezi vyloučenými dobami a vyloučenými dny je tedy: 

- vyloučené doby – dle zákona o důchodovém pojištění, použijí se na ELDP 
- vyloučené dny – dle zákona o nemocenském pojištění, použijí se na přílohu k žádosti o dávky 
- významově jsou téměř stejné, liší se jen o 2 výše popsané body v předzpracování mezd. 

Dle §18 odst.7 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění: 
(7) Vyloučenými dny jsou 

- a) kalendářní dny omluvené nepřítomnosti zaměstnance v práci nebo ve službě, za které zaměstnanci 
nenáleží náhrada příjmu nebo za které mu nebyl poskytnut služební příjem nebo plat, s výjimkou 
kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti, za které zaměstnanci nevznikl nárok na 
nemocenské z důvodu uvedeného v § 25 písm. a) a c), a kalendářních dnů dočasné pracovní 
neschopnosti po ukončení podpůrčí doby podle § 28 odst. 4, 

- b) kalendářní dny dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, v nichž náleží zaměstnanci náhrada 
mzdy, platu nebo odměny v období prvních 14 kalendářních dní dočasné pracovní neschopnosti 
(karantény) nebo snížený plat (snížená měsíční odměna) v období prvních 14 kalendářních dní 
dočasné pracovní neschopnosti (karantény)19); v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 se 
těmito vyloučenými dny rozumí období prvních 21 kalendářních dní dočasné pracovní neschopnosti 
nebo karantény, 

- c) kalendářní dny, za které bylo zaměstnanci vypláceno nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství nebo 
ošetřovné, 

- d) kalendářní dny připadající na kalendářní měsíce, za které osoba samostatně výdělečně činná podle 
zvláštního právního předpisu1) neplatí pojistné na pojištění, 

- e) kalendářní dny připadající na kalendářní měsíce, v nichž osoba samostatně výdělečně činná nebyla 
účastna pojištění. 

V souvislosti s tímto doplněním jsou aktualizovány výpisy: 
- Mzdový list – vyloučené doby i dny jsou na jednom řádku: vyloučené doby/ vyloučené dny 
- Sociální pojištění – doplněn sloupec vyloučených dnů. Ve výpise za období po r.2010 vyloučeny dávky 

nemocenského pojištění i pro dřívější velké organizace. 
 


