
Změny v AdmWin ve verzi 2.63 od 2.62 

Neprovádí se žádný update. Zálohy jsou kompatibilní s verzí 2.60, 2.61. Jen je po instalaci nutno provést 
rekonstrukci indexů!!! 
Pokud se přechází z verze nižší 2.60, je nutné před instalací nové verze provést zálohování - provede se update 
do verze 2.60!!! 

1. Faktury - nastavení opakovaných závazků 

Do nastavení opakovaných (pravidelně vytvářených) závazků doplněno: 
- "S datem vystavení rovným vzniku (dni založení)" – při zaškrtnutí bude v datu vystavení faktury (závazku) den, 

ke kterému se závazek zakládá (shodný s datem “založit ke dni“), tj. k datu plnění faktury (vzniku závazku), 
jinak “Datum platnosti od" z tohoto nastavení opakovaně vytvářeného závazku, tj. v případě celkového. 
Závazku, který se jen pravidelně splácí. Výchozí stav je nezaškrtnuto. 

- "Do obchodních faktur" – při zaškrtnutí bude zakládán závazek s příznakem obchodní faktury (závazku), jinak 
s příznakem ostatních závazků. Tj. ve výběrech a výpisech závazků bude při zaškrtnutí vybrán do “Jen 
obchodní faktury“. Výchozí stav je zaškrtnuto. 

2. DPH 

2.1 Duzp v ostatních daňových dokladech  
Ve zpracování “Ostatní daňové doklady“, tj. mimo faktury, účtenky a pokladní doklady, u záznamů DPH za přijatá 
plnění, doplněn údaj: 
"Datum uskut.zd.plnění" – Duzp - datum uskutečnění zdanitelného plnění, které se uvádí na kontrolní hlášení. 

Přednaplňuje se aktuálním systémovým datem. 
Tím se mění i popis pro automatické sestavení kontrolního hlášení, a to v oblasti, odkud se do něj doplňuje Duzp. 

2.2 Nový výpis ve výpisech DPH 
"Duzp v jiném období" – kontrolní výpis záznamů DPH, u kterých je Duzp - datum uskutečnění zdanitelného plnění 

v jiném období, než zvoleném pro výpis, tj. mimo přiznávané období dle svého data zúčtování - uplatnění 
nároku na odpočet. 

2.3 V nastavení faktur – obecné hodnoty  
Doplněno zaškrtávací pole: 
"Do nového záznamu DPH na přijaté faktuře nabídnout datum vystavení" – při zaškrtnutí se bude do nového 

záznamu DPH na přijaté faktuře do dne uplatnění odpočtu nabízet datum vystavení faktury, jinak datum plnění 
ze záhlaví faktury. Výchozím stavem je nezaškrtnuto. 

 
 
 

Jen v PÚ 
 
Nastavení účetnictví 
Rozsáhlou novelou 250/2015 Sb., kterou se novelizuje vyhláška 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou 
podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, se dost podstatně a 
významně mění směrná účtová osnova a výkazy rozvahy a především výsledovky. 
Nově instalovaná data jsou již dle těchto změn přednastavena. 

U stávajících uživatelů: 

1. Dokončení roku 2015 
Mezi uzávěrkovými výkazy za r. 2014 a 2015 nedošlo k žádným změnám. Jen je nutné v nastavení výkazů upravit 
čísla řádků stejného výkazu minulého roku, aby se na správné řádky přiřadily hodnoty z minulého roku. K tomu je 
možné využít v nastavení výkazů funkci "Č.ř.minulého roku = č.ř. běžného roku" – protože se výkazy nezměnily. 
Ani čísla řádků na EPO 2 se nezměnila. 
Jen GŘFS změnilo xml formát pro podání přiznání k dani z příjmu PO, kterého jsou tyto výkazy přílohou. Je 
začleněn v předcházející verzi 2.62. 
Poznámka. Pokud jste si neaktualizovali nastavení výsledovky a rozvahy již pro rok 2014 a pro přiznání za 2015 
vám chybí v jejich nastavení čísla řádků na EPO 2, pak si stáhněte a do složky s daty AdmWin extrahujte 
(dekomprimujte) soubor http://www.admwin.cz/soubory/defvysl2015.zip . Máte-li ještě nastaveny jen výkazy pro 
nějaké starší roky pak čísla řádků výkazů, která máte pro ně nastavená v účetní osnově nebudou správná. Jako 
pomůcku pro hromadné přečíslování si v AdmWin v nastavení účetní osnovy zvlote pod „Zvláštní“ – „Řádky 
výkazů“. 
 

http://www.admwin.cz/soubory/defvysl2015.zip


2. Přechod na rok 2016 

2.1 Účetní osnova pro r.2016 
Účetní osnovu je nutné ručně upravit dle novelizované vyhlášky 500/2002 Sb. Vedle terminologických změn 
doznává i podstatných změn obsahových.  Automaticky ji měnit nemůžeme, protože každá firma ji může mít již 
upravenu dle své potřeby, popřípadě už i částečně na rok 2016 a na některé účty, které by měly být zrušeny, může 
být již účtováno a především je zde skupina účtů, kde se stejnému číslu účtu přiřazuje zásadně jiný význam. 
 
Rušené účty: 

011 - Zřizovací výdaje na dlouhodobý nehmotný majetek 
043 - Pořízení dlouhodobého finančního majetku 
071 - Oprávky k zřizovacím výdajům 
259 - Pořizování krátkodobého finančního majetku 
61… - Změny stavu zásob vlastní činnosti 
62… - Aktivace 
68… - Mimořádné výnosy 

Podstatná obsahová změna: 
58… - Mimořádné náklady se mění na 58… - Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 

Doporučené členění 58… - Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace: 
581 Změna stavu nedokončené výroby 
582 Změna stavu polotovarů vlastní výroby 
583 Změna stavu výrobků 
584 Změna stavu zvířat 
586 Aktivace vnitropodnikových služeb 
585 Aktivace materiálu a zboží 
587 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 
588 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 

V souvislosti se změnou účetní osnovy neopomeňte změnit i odpovídající řádky v “Předkontacích“ - především co 
se týká změny stavu zásob vlastní činností (výrobků) a nastavení uzávěrkových účtů, pokud je zakázána jejich 
automatická aktualizace při výpisech dle účetní osnovy. 
Pokud něco v otevření účetnictví pro rok 2016 (počáteční účet rozvažný) zůstalo na rušených účtech, nutno je 
změnit na platné nebo přeúčtovat. 

2.2 Nastavení uzávěrkových výkazů - výsledovky a rozvahy 
Výkazy výsledovky a rozvahy si lze nastavit na rok 2016 kdykoliv volbou  
"Nahradit výkazy přednastavenými pro r.2016" – hromadně nahradí výsledovky (v druhovém členění) i rozvahy 

v rozsahu úplném i zkráceném na tvar pro rok 2016. Proveďte až po finálním vytištění těchto výkazů za rok 
2015 a podání přiznání za rok 2015. Jde o nevratný proces. Proto před touto akcí proveďte zálohování! 
Upozornění! Čísla řádků ze stejného výkazu min. roku, pro doplňování hodnot z minulého roku, nejsou všude 
vyplněna, protože řádky těchto výkazů obsahově neodpovídají. Především ve výsledovce.  

 
Touto akcí přestanou platit čísla řádků těchto výkazů u jednotlivých účtů v účetní osnově a je nutné je změnit!  
K tomu je v nastavení účetní osnovy volba v menu pod “Zvláštní“ > “Řádky výkazů“ – pokusí se doplnit dle 
předefinované účetní osnovy k existujícím účtům čísla řádků těchto nových výkazů. Proveďte až po úpravě osnovy 
dle bodu 2.1 a instalaci (nahrazení) výkazů pro r.2016! Po této akci nutno provést kontrolu těchto čísel řádků 
výkazů a popřípadě úpravu u účtů ručně upravovaných, dělených na analytiky a popřípadě těch, které mohou být 
dle své povahy svým zůstatkem v pasivech nebo aktivech. K tomu je vhodné si současně otevřít nastavení účetní 
osnovy i nastavení konkrétního výkazu a volbou menu pod “Okna“ je nechat umístit “Vedle sebe“. 

Pozn. Volba "Doplnit ř. EPO2 do výkazů pod r.2014" v nastavení výsledovky a rozvahy zrušena. Byla platná jen pro 
roky 2014 a 2015. Na EPO2 pro rok 2016 ještě nejsou, protože se stále ještě podávají přiznání za r.2015. Nové 
budou známy až nejdříve začátkem roku 2017. 
 
 

 
 


