Změny v AdmWin ve verzi 2.33 od 2.32
Neprovádí se žádný update. Zálohy jsou kompatibilní s verzí 2.30, 2.31, 2.32.
Pokud se přechází z verze nižší 2.30, je nutné před instalací nové verze provést zálohování!
1. Ověření spolehlivosti plátce DPH
Novela zákona o dani z přidané hodnoty účinná od 1. ledna 2013 zavedla institut tzv. nespolehlivého plátce,
včetně zveřejnění těchto osob a povinnost pro daňové subjekty uvádět v přihlášce k registraci k dani z přidané
hodnoty všechny své účty u poskytovatelů platebních služeb, používané pro ekonomickou činnost a určit ta
čísla účtů, která budou zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup.
Finanční správa připravila technické řešení formou webové služby, které umožní on-line zjišťování spolehlivosti
konkrétních plátců DPH a seznam bankovních účtů plátců DPH a spustila je od 1.4.2013 současně s úpravou,
která se snaží snížit riziko přetížení serverů při útocích hackerů, ke kterým v průběhu března došlo. Tato úprava
znemožnila přístup do registru plátců DPH přímo z AdmWin nižších verzí. Volání této služby muselo být zcela
přepracováno. Současně také doplněno do nabídky pod menu “Zvláštní“ > “Ověření plátce DPH“ a
stejnojmenné tlačítko do nástrojové lišty nad seznamem firem, protože z důvodu ručení za odvedení daně za
dodavatele, v případě nespolehlivého plátce nebo placení na jiný, než zveřejněný bankovní účet, prudce roste
potřeba průběžně ověřovat jednotlivé dodavatele při jejich výběru na doklad. Údaje z registru plátců DPH se
zobrazují v okně výchozího webového prohlížeče.
2. Zakázky – požadavky - plán
V okně pro výpočet plánu zakázky dle požadavků doplněno zaškrtávací pole:
“Nevynechávat soboty a neděle“ – při zaškrtnutí bude plán činností počítán kontinuálně i přes soboty a
neděle, v případě nezaškrtnutí budou vynechávány, tj. u činností, jejichž začátek nebo konec připadne na
sobotu nebo neděli, je automaticky tento termín přesunut na pondělí.
3. Zadávání slevy zvlášť u jednotlivých skladových položek doplněno i na zakázky a dodací listy
Aby bylo možné zadávat a na vystavené faktuře tisknout jednotkovou původní cenu, procento slevy a
jednotkovou cenu po slevě i u položek vydaných na zakázku nebo dodací listy, bylo upraveno zadání výdeje
skladových položek na zakázku nebo dodací list upraveno shodně, jako při výdeji přímo na fakturu. Tj.
- Zaškrtnutí "U skladových položek zadávat % slevy" v nastavení tisku faktur platí i pro výdej zásob na
zakázky a dodací listy vydané – v okně výdeje zásob v oblasti pro zadání množství a jednotkové ceny
prodejní je zobrazeno pole “% slevy“ (přednaplňuje se procentem slevy u odběratele platném
v okamžiku přiřazení odběratele na doklad), jeho změnou se okamžitě přepočte prodejní cena vůči
aktuálně nastavené na skladové kartě v cenové úrovni ze záhlaví zakázky, dodacího listu.
- Při opravě vydané položky zásob na zakázce nebo dodacím listě se nabídne možnost změny i tohoto
procenta slevy zadaného při výdeji zásob.
- Ze zakázky se původní cena a %slevy přenáší jak do dodacího listu vydaného, tak i do faktury, kde se
tiskne, je-li nastaveno.
- Z dodacího listu se přenáší na fakturu jen v případě, je-li při připojení dodacího listu nastaveno “položky
nesoučtovat“.

Jen v DE
V předběžném daně z příjmu pod tlačítko evidence dětí, doplněno tlačítko:
“Přepočítat daň.zvýh.“ – stiskem se přepočte hodnota daňového zvýhodnění na vyživované děti ve vlastním
formuláři předběžného výpočtu daně dle nastavené evidence dětí. Dle jejich počtu a data od - do možnosti
uplatňování daňového zvýhodnění na ně. Dosud se výpočet prováděl jen při otevření okna předběžného
výpočtu daně a pokud byla částka daňového zvýhodnění nulová (zůstává v platnosti i nadále), což bylo pro
někoho zavádějící, že provedené změny v evidenci dětí nebyly do hodnoty daňového zvýhodnění
promítnuty, protože nebylo možné jednoznačně určit, zda hodnota daňového zvýhodnění nebyla ručně
zadána bez ohledu na evidenci dětí.

