Změny v AdmWin ve verzi 2.70 od 2.64
Provádí se aktualizace databázových struktur (update). Před instalací nové verze nutno provést zálohování!!!
Zálohy dat z nižších verzí nejsou obousměrně kompatibilní! Tj. data převedená do nové verze nesmí být
zpracovávána v programu verze nižší!!!
Poznámka. Používáte-li antivirový program Avast, nutno jej před prvním spuštěním AdmWin vypnout (deaktivovat).
Ke spuštění programu provádějícího aktualizaci (UpdateD.exe) musíte mít ve svém uživatelském účtu windows
oprávnění. Zobrazí-li se hlášení "Ve Windows nemáte povoleno volání update!" - pak na ikonu AdmWin na ploše
klikněte pravým tlačítkem myši a v zobrazené lokální nabídce zvolte "Spustit jako správce".
1. EET - elektronická evidence tržeb
Informace, kdy, kdo a při jakých činnostech podléhá elektronické evidenci tržeb, jsou uvedeny v zákoně
č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (dále jen ZoET) a podrobněji na http://www.etrzby.cz/cs/podnikatel-firma.
Principem je, že každý doklad o tržbě v hotovosti, hrazené šekem, směnkou, platební kartou nebo jiným
bezhotovostním převodem peněžních prostředků, k němuž dává příkaz plátce prostřednictvím příjemce, kterým je
poplatník, který má tržbu evidovat, je odeslán elektronicky datovou zprávou správci daně a ten vrátí fiskální kód,
který se na dokladu (účtence) vytiskne.
Účtenka – účtenkou se rozumí doklad vystavený (v papírové podobě nebo elektronicky) poplatníkem tomu, od
koho tržba plyne, který obsahuje údaje o evidované tržbě definované v ustanovení § 20 ZoET.
V AdmWin je nastavitelné, zdali firma podléhá EET a od jakého data. Rozhodující je pak datum vystavení dokladu.
Pokud podléhá EET, pak prodejky (“Zásoby“ - “Prodejky - účtenky“) jsou do EET odesílány vždy a volitelně faktury
dle jejich forem úhrady, popřípadě stvrzenky nebo pokladní příjmové doklady o úhradě faktury.
Poplatník se musí rozhodnout, co je pro něj okamžikem přijetí tržby. Zda již faktura za hotové nebo až stvrzenka
nebo pokladní příjmový doklad o přijetí hotovosti.
Faktury – je-li v nastavení forem úhrad faktur ve sloupci “EET“ (podléhá EET) zaškrtnuto, že ano, pak se při prvním
výstupu (tisku) faktury s touto formou úhrady provede odeslání údajů o přijaté tržbě správci daně a vrácený fiskální
kód vytiskne na faktuře. Jakékoliv změny částky k úhradě nebo formy úhrady na takové faktuře jsou následně
nepřípustné. Veškeré změny fakturované částky lze provést jen dalším následným dokladem. Nebude-li faktura
evidována v EET, pak je odesílaným dokladem do EET stvrzenka nebo pokladní příjmový doklad o úhradě této
faktury. Změna částky na tomto pokladním dokladu je pak opět nepřípustná. Jakékoliv její změny lze provést jen
dalším dokladem. Totéž platí i pro zálohové faktury vydané.
Odeslání účtenky (výše určeného dokladu) do EET na servery správce daně se vždy provede před jejím prvním
výstupem stiskem tlačítka “Start“ v oblasti voleb výstupu do náhledu (a uložení v el.formátu) nebo na tiskárnu tak,
aby byl na účtence uveden vrácený fiskální kód. Číslem účtenky je číslo výše uvedeného dokladu.
Poplatník je povinen před přijetím první evidované tržby požádat správce daně (osobně nebo přes portál daňové
správy) o autentizační údaje (přihlašovací jméno a heslo - má platnost jen 90 dní - poplatník by si jej měl do té
doby změnit) do aplikace EET, kde si vytvoří certifikát. Prostřednictvím certifikátu systém správce daně identifikuje
poplatníka, který mu datovou zprávu posílá. Poplatník může mít dle potřeb a specifik fungování jeden certifikát pro
všechna svá pokladní zařízení nebo využít více certifikátů a mít např. certifikát pro každou svou provozovnu nebo
pro každé své pokladní zařízení. Platnost certifikátu je 3 roky.
2. Postup při zahájení EET
2.1 Na portále daňové správy si vytvořte certifikát pro EET a soubor s certifikátem (*.p12) uložte do PC na
místo, ke kterému následně lehce získáte cestu. Určitě ne do systémových složek ani na plochu nebo
dokumentů uživatele. Nejvhodněji do složky s instalací dat AdmWin. V síťovém provozování musí být uložen
na každém PC zvlášť - mohla by být jiná cesta na soubor s certifikátem, můžete mít certifikátů více (pro
každou provozovnu) a především každé PC je považováno jako pokladní zařízení, jehož identifikace se
odesílá.
Certifikát na PC nemusíte instalovat. AdmWin si jej převezme ze souboru, který mu zadáte, protože můžete
mít certifikátů vygenerováno více, mohou mít různou platnost v čase, můžete mít v osobních certifikátech na
PC ještě další certifikáty pro elektronický podpis.

2.2 V AdmWin:
2.2.1 Pod volbou v menu “Faktury“ - “Nastavení fakturace“ - “Formy úhrady“ označit ve sloupci “EET“ (podléhá
EET) formy úhrady, na které se povinnost EET vztahuje, tj. faktury s touto formou úhrady budou při svém
prvním vytištění odeslány. U formy úhrady “v hotovosti“ je přednastaveno, že podléhá EET. Pokud bude
pro vás rozhodující až moment přijetí peněz do pokladny (vystavení stvrzenky nebo pokladního příjmového
dokladu), pak u hotovostních forem úhrady neoznačujte, že podléhají EET. Pozor! U hotovostní formy
úhrady je přednastaveno, že podléhá EET.
2.2.2 Volitelně, pokud v systému máte nastavenou ochranu přístupu s definováním uživatelů nebo jen ochranu
heslem k jednotlivým funkcím programu, si v nastavení “Kontrola přístupu“ nastavte přístup k novým
bodům pro EET.
2.2.3 Pod volbou v menu “Pomocné“ - “EET - nastavení“ - doplňte údaje dle bodu 3.1 s tím, že:
- do “URL rozhraní pro příjem datových zpráv evidovaných tržeb“ – označení serveru, kam odesílat
jednotlivé zprávy o tržbách, zadejte - nabídne se:
https://prod.eet.cz:443/eet/services/EETServiceSOAP/v3
platný od 1.11.2016 - finanční správa může tuto adresu změnit.
- zaškrtněte "Ověřovací (zkušební) mód"
- zaškrtněte "Poplatník podléhá EET od data" a datum nastavte na nižší aktuálního dne.
2.2.4 Zazálohujte alespoň na HDD!
2.2.5 Ověřte na nově vystavovaném dokladu, který by měl podléhat EET, zdali při jeho prvním tisku se nezobrazí
nějaké chybové zprávy, zda jsou na dokladu vytištěny údaje o elektronické účtence. Bohužel v ověřovacím
módu, je-li podání úspěšné, server vrací chybu“0“ – “Datovou zprávu evidované trzby v overovacim modu
se podarilo zpracovat“ a nevrací FIK - fiskální kód.. Takže se na dokladu vytiskne dlouhý řetězec znaků
jako podpisový kód poplatníka. Stav tohoto zaslání si ověřte pod volbou “Přehled odesílání“ a zkontrolujte
zda u odeslaných zpráv je uvedena pouze tato chyba “0“ a nejsou uvedeny nějaké jiné chybové stavy.
Důvody zobrazení jiných chybových zpráv a stavů odstraňte a opakujte až do odstranění všech příčin
chyb.
2.2.6 Obnovte ze zálohy. Tím zaniknou veškeré zkušební doklady, které by se jinak v případě úspěšného
odeslání bránily změnám a odstranění. Tím ovšem také zaniknou případné změny v nastavení a je nutné
je nastavit správně. V nastavení pro EET zrušte zaškrtnutí "Ověřovací (zkušební) mód", popř. upravte
ostatní údaje dle výsledku ověření a zaškrtnutí "Poplatník podléhá EET od data" upravte dle vašich
aktuálních podmínek.
Poznámka. Datovou zprávu v ověřovacím módu lze v „EET - přehled odeslání“ vymazat. Tím se z dokladu
odstraní příznak o jeho odeslání do EET a je možné jej zaslat znovu již v „ostrém“ módu.
2.2.7 Před zahájením odesílání do EET zaúčtujte všechny příjmové doklady (faktury, pokladní příjmové doklady)
za předcházející období, kterých by se mohlo dotknout odesílání do EET! Pokud by jste se zmýlili v datu,
mohlo by dojít k odeslání, které by jste musely dalšími doklady pracně stornovávat.

UPOZORNĚNÍ!!!
EET je funkční až od Windows Vista (od win 7)! Na win XP již nejede požadovaný hash algoritmus SHA256 a
zabezpečení síťové komunikace HTTPS/TLS. Současně musí být ve Windows .NET Framework minimálně verze
3.5 - zajišťují aktualizace Windows.
3. Nové úlohy (funkce) v AdmWin pro EET
V AdmWin pod volbou v menu “Pomocné“ doplněny 2 nové položky menu:
3.1 EET - nastavení
Okno s nastavením základních údajů pro odesílání dokladů do EET.
“Poplatník podléhá EET od data“ – zaškrtávací údaj a datumové pole - po zaškrtnutí budou doklady o tržbě
s datem vystavení rovným a vyšším zde zadanému odesílány správci daně. Prodejky vždy, faktury jen
s formou úhrady, u které je zaškrtnuto EET, popř. pokladní doklady o úhradě faktury.
V případě, že dojde k pokusu o zaškrtnutí na Win XP, bude při uložení po chybové zprávě odstraněno.
Upozornění pro účetní firmy. Pokud Váš klient již odesílá do EET své jednotlivé účtenky, pak tento údaj
rozhodně nezaškrtávejte. Jen určete kontrolní postupy pro ověření, zda částky, které mu účtujete do tržeb za
určené období odpovídají tomu, co váš klient za totéž období odeslal do EET. Buď k nějakému přehledu
o odeslaných účtenkách z jeho pokladního zařízení, popřípadě k přehledu o jeho evidovaných tržbách na
portále daňové zprávy, pokud vám k těmto údajům dá přístup.
“Ověřovací (zkušební) mód“ – zaškrtnout jen pro ověření správného nastavení a funkčnosti spojení se systémem
EET. Datová zpráva v takovém případě nebude systémem EET považována za evidenci tržby dle zákona
(bude obsahovat příznak ověřovacího módu odesílání). Zaslání datové zprávy v ověřovacím módu není
zasláním údajů o evidované tržbě ve smyslu §18 ZoET.
Doporučení. Před ověřováním spojení si v AdmWin zazálohujte data alespoň na HDD a po ověření spojení
obnovte ze zálohy, abyste následně neměli v evidenci doklady, které byly jen pro zkoušku spojení.
“Evidence tržeb ve zjednodušeném režimu“ – zaškrtnout v povolených případech. V návaznosti na povinnost
evidovat tržby on-line (běžný režim) nebo možnost evidovat tržby ve zjednodušeném (off-line) režimu je

uváděn režim použitý pro tuto evidovanou tržbu, a to buď běžný, nebo zjednodušený.
Ve zjednodušeném režimu se postupuje obdobně jako při plnění evidenční povinnosti v běžném režimu s tím,
že poplatník:
a) je povinen údaje o evidované tržbě zaslat datovou zprávou správci daně nejpozději do 5 dnů od
uskutečnění evidované tržby a
b) není povinen na účtence uvádět fiskální identifikační kód.
Poplatník může tržby evidovat ve zjednodušeném režimu
- ze zákona (§ 10 odst. 1 ZoET) – tržby z prodeje zboží a služeb na palubě dopravních prostředků při
pravidelné hromadné přepravě osob podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty
- na základě nařízení vlády (§ 10 odst. 2 ZoET) – zatím není žádné
- na základě povolení správce daně (§ 11 ZoET).
“Pokladní příjmové doklady a stvrzenky podléhají EET“ – výchozí stav pro zaškrtnutí “Odeslat do EET“ na
pokladních a příjmových dokladech a stvrzenkách, pokud je takový doklad zadáván ručně přímo a není
dokladem o úhradě faktury. Je-li pokladní příjmový doklad / stvrzenka spojena s fakturou a tato faktura nebyla
odeslána do EET (nebyla účtenkou ve smyslu ZoET), nabídne se na pokladním dokladu / stvrzence tento údaj
zaškrtnutý. Pokud faktura byla odeslána do EET, tento údaj se na pokladním příjmovém dokladu /stvrzence
ani nezobrazí, protože informace o této tržbě již byly odeslány do EET.
Tj. Nebude-li vydaná faktura účtenkou ve smyslu ZoET (nebude v EET), pak v případě její úhrady v hotovosti
podléhá EET okamžik přijetí této hotovosti. Účtenkou ve smyslu ZoET se stává pokladní příjmový doklad nebo
stvrzenka o přijetí hotovosti.
Při zaškrtnutí tohoto pole bude mít pak pokladní doklad při svém vytváření ve výchozím stavu zaškrtnuto
“Podléhá EET“ a před jeho prvním výstupem (tiskem) se provede jeho odeslání do EET.
POZOR! Ve výchozím nastavení forem úhrad je faktura v hotovosti odesílána do EET! Pokud je pro vás
momentem přijetí tržby až pokladní doklad / stvrzenka, musíte zrušit zaškrtnutí ve sloupci “EET“ v nastavení
forem úhrad faktur!
“DIČ poplatníka“ – identifikační číslo poplatníka (DIČ). Pro účely EET se přebírá ze “Základních údajů“. Zde nelze
změnit. Toto DIČ se musí shodovat s DIČ uvedeným v certifikátu použitém pro elektronický podpis datové
zprávy.
“DIČ pověřujícího poplatníka“ – DIČ poplatníka, kterému tržba plyne, ale který pověřil jiného poplatníka, aby za něj
tuto tržbu evidoval. Vyplňovat tedy jen v tomto případě.
“Číslo provozovny“ – číslo provozovny přidělené systémem správce daně při vytváření certifikátu. Poplatník je
povinen prostřednictvím aplikace EET, před získáním certifikátu pro evidenci tržeb, oznámit údaje o
provozovnách, prostřednictvím kterých provádí činnosti, z nichž plynou evidované tržby nebo v nichž přijímá
evidované tržby. Pojem “provozovna“ je pro účely zákona o evidenci tržeb chápán funkčně jako místo, kde
dochází k určité činnosti a přijímání evidovaných tržeb. Vztahuje se rovněž na mobilní prostory či zařízení
(např. pojízdné prodejny, taxislužbu, mobilní stánky…) nebo internetové stránky, jejichž prostřednictvím
poplatník nabízí své zboží či služby. Označení provozovny je unikátní v rámci poplatníka (jednoho DIČ).
Toto číslo provozovny je poplatník povinen uvádět na účtence a zasílá se v datové zprávě správci daně.
Musí být uvedeno!
“Označení pokladního zařízení“ – označení (identifikace) pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována. Je to
identifikační kód pokladního zařízení poplatníka, které zasílá datovou zprávu evidované tržby na společné
technické zařízení správce daně. Musí být uvedeno!
“Cesta na soubor s certifikátem“ – cesta na soubor (*.p12) s certifikátem a jeho označení pro elektronický podpis
k EET vygenerovaný na portále daňové správy a heslo k němu, které jste si při jeho vytváření určili. Tento
soubor si ukládejte na místo, které lehce vyhledáte pomocí tlačítka “Procházet“. Určitě jej neukládejte do
systémových složek, na plochu nebo dokumentů! Nejvhodněji do složky s instalací dat AdmWin. V síťovém
provozování musí být uložen na každém PC zvlášť.
Certifikát na PC nemusíte instalovat. AdmWin (HotelWin) si jej převezme ze souboru, který mu zadáte,
protože můžete mít certifikátů vygenerováno více, mohou mít různou platnost v čase, můžete mít v osobních
certifikátech na PC ještě další certifikáty pro elektronický podpis.
“URL rozhraní pro příjem datových zpráv evidovaných tržeb“ – _ttp adresa serveru správce daně, kam se mají
zprávy o tržbách zasílat. K datu 1.1.2016 jsou známé 2:
- https://prod.eet.cz:443/eet/services/EETServiceSOAP/v3 – produkční (ostré) prostředí – doplní se
automaticky, pokud bude prázdné. Platí pro něj z FU získané certifikáty. Lze na něm zkoušet odesílání při
zaškrtnutí “Ověřovací mód“. Nebude-li zaškrtnuto, dojde k platnému podání (odeslání) zprávy
zahrnovanému do přiznávaných tržeb.
- https://pg.eet.cz:443/eet/services/EETServiceSOAP/v3 – zkušební, na kterém platí jen speciální
zveřejněné certifikáty.
"Při startu programu odeslat neodeslané zprávy o tržbách" – při zaškrtnutí bude systém při každém spuštění
programu vyhledávat od 5 dní zpět neodeslané zprávy o tržbách (účtenky) a pokusí se je znovu odeslat. Tímto
budou odeslány zprávy o tržbách, které nebyly přijaty serverem správcem daně z důvodu nepřipojení
k internetu nebo nedostupnosti serveru správce daně.
UPOZORNĚNÍ:

1. Tímto se neodešlou účtenky, které byly serverem správce odmítnuty pro nějaké chyby v odesílaných
datech! Proto je nutné občas zkontrolovat “Přehled odesílání“ pod EET, zda tam takové neodeslané
účtenky nejsou!
2. Tímto také není zcela uspokojena zákonná povinnost údaje o evidované tržbě zaslat datovou zprávou
správci daně bezodkladně po pominutí příčiny, která vedla k nemožnosti odeslání, nejpozději však:
a) do 48 hodin od uskutečnění evidované tržby při běžném režimu
b) do 5 dní ve zjednodušeném režimu o nařízení ze ZoEET.
Protože pokud budete mít AdmlWin stále spuštěn a mezitím dojde k obnovení spojení, nedojde k události
“Při startu“. V těchto případech je nutné po obnovení spojení v úloze “Přehled odesílání“ odeslat
neodeslané účtenky.
3. Zaškrtnutí tohoto pole si při spuštění programu může vyžádat poněkud delší čas na provedení kontroly
odeslání a popřípadě pokus o opakované odesílání.
"Nekontrolovat verzi OS Windows" – při jeho zaškrtnutí nebude prováděna kontrola na verzi Windows, neboť se
v praxi objevily instalace Win 7, které ale vracejí číslo verze nižší, přičemž podmínky pro provoz EET mají.
Pokud by neměly, může nastat situace, kdy kontrola na platnost a heslo k certifikátu při uložení nastavení jsou
v pořádku, ale vytváření elektronického podpisu při odesílání do EET nedopadne dobře a je indikováno
v přehledu odeslání do EET chybou “Neplatné heslo k certifikátu“. Druhým možným okruhem problémů je
šifrované zabezpečení datového přenosu, jež se může a nemusí projevit různými chybovými zprávami
v přehledu odeslání do EET, popřípadě nebude žádný popis chyby. V každém případě nebude v přehledu
odesílání ve sloupci “Úspěch“ zatržení.
Upozornění! Za odesílání do EET je zodpovědný poplatník! Nikoliv systém. Nelze se na něj vymlouvat.
Poplatník je povinen si zajistit takové podmínky, aby odesílání do EET probíhalo úspěšně! Proto toto pole
můžete ponechat zaškrtnuté jen v případě, že kontrola verze operačního systému bude odmítat uložení
nastavení, ale zprávy o tržbách budou úspěšně odesílány na server správce daně a ten bude vracet fiskální
kód.
V nastavení zpřísněna kontrola na “Označení pokladního zařízení“ - nesmí v něm být žádné speciální znaky
a znaky s diakritikou!
Tato nastavení jsou lokální pro jednu instalaci AdmWin na PC. Tj. v síťovém provedení musíte toto nastavení
provést na každém PC, ze kterého bude EET prováděna! Na každém PC by mohla být jiná cesta na soubor
s certifikátem, můžete mít certifikátů více (pro každou provozovnu) a především každé PC je považováno jako
pokladní zařízení, jehož identifikace se odesílá. Také datum, od kterého podléhá EET, může být různé pro
jednotlivé druhy činností!
Poznámka k mezní době odezvy.
Mezní doba odezvy [s] – je čas (doba) v sekundách, po který se čeká na vrácení fiskálního kódu. Minimální
hodnota ze zákona je 2. V systému AdmWin/HotelWin je 10.
Poplatník se musí pokusit odeslat údaje o evidované tržbě on-line. Pokud systém obdrží do uplynutí mezní doby
odezvy fiskální identifikační kód, vystaví účtenku s tímto kódem a účtenka se dále považuje za přijatou správcem
daně a znovu ji nelze odeslat. Dojde-li při evidování tržby k překročení mezní doby odezvy, poplatník:
a) je povinen údaje o evidované tržbě zaslat datovou zprávou správci daně bezodkladně po pominutí
příčiny, která vedla k překročení mezní doby odezvy, nejpozději však do 48 hodin od uskutečnění
evidované tržby a
b) není povinen na účtence uvádět fiskální identifikační kód, ale musí uvést podpisový kód poplatníka
(PKP).
Potvrzovací datová zpráva o přijetí údajů o evidované tržbě ze strany správce daně bude i v případě opakovaného
zaslání obsahovat fiskální identifikační kód. Tento kód však již nebude uváděn na účtence (např. ve formě
dodatečného vystavení účtenky) a slouží poplatníkovi pouze jako informace o přijetí údajů o evidované tržbě
v systému správce daně a nebude ji možné opakovaně zaslat.
3.2 EET - přehled odesílání
Přehled o odesílaných účtenkách (zprávách o tržbách) do EET na server správce daně formou seznamu, kde na
jednom řádku je uvedeno jedno odeslání z jednoho dokladu. Vedle identifikace dokladu jsou k němu uvedeny
identifikační údaje odesílané zprávy a především úspěšnost odeslání a přijetí na serveru správce daně. Úspěšně
odeslané a přijaté mají vyplněn sloupec FIK - fiskální kód, který se tiskne na doklady a sloupec s číslem a textem
chybového stavu prázdný. V případě ověřovacího módu je i úspěšné přijetí indikováno chybovým stavem “0“ –
“Datovou zpravu evidovane trzby v overovacim modu se podarilo zpracovat“ a není vrácen fiskální kód (FIK).
V této úloze lze spustit také opakované odeslání zpráv o tržbách, které nebyly odeslány nebo přijaty z důvodu
nepřipojení k internetu nebo nedostupnosti serveru správce daně.
UPOZORNĚNÍ! Tuto evidenci je nutné občas prohlédnout a vždy po chybách zobrazovaných při automatickém
odesílání z dokladů, zda nezůstaly nějaké zprávy neodeslané, a spustit jejich opakované odeslání. Je sice možné
si v “EET - nastavení“ nastavit, aby systém sám při startu programu automaticky vyhledal a zkusil znovu tyto
zprávy odeslat, ale není to řešení pro všechny případy, protože dle ZoEET je povinnost údaje o evidované tržbě
zaslat datovou zprávou správci daně bezodkladně po pominutí příčiny, která vedla k nemožnosti odeslání,
nejpozději však:

a) do 48 hodin od uskutečnění evidované tržby při běžném režimu
b) do 5 dní v zjednodušeném režimu.
Seznam odesílaných datových zpráv je ovládaný standardní nástrojovou lištou, kde tlačítka pro nový záznam, kopii
nebo otevření jsou neaktivní, protože tyto záznamy se vytvářejí přímo z dokladů při jejich prvním tisku.
Tlačítka:
"Výmaz“ – vymazání odesílané zprávy
- Je možné jen pro zprávy odesílané v ověřovacím módu. Při jejím zrušení je na dokladu, ze kterého zpráva
vznikla, odstraněn příznak o odeslání do EET a je možné jej opakovaným tiskem znovu odeslat již
v “ostrém“ módu.
- Jedinou možnou opravou u zpráv odeslaných v “ostrém“ módu je storno a nový správný záznam, tj.
vystavit doklad na zápornou částku původně odeslané tržby a zapsat nový správný doklad. Ve stornu
nemusí být žádná vazba na původní doklad, tj. ani číslo původního stornovávaného dokladu - záznamu.
"Hledání“ – hledání zprávy odesílané do EET dle zadaných údajů
"Výběr“ – výběr (filtr) ze zobrazeného seznamu na zprávy odesílané za zadané období, jen z určitého provozu (dle
certifikátu), pokladny (pokladního zařízení), zasílané v ověřovacím nebo ostrém módu, v běžném nebo
zjednodušeném režimu a především dle stavu odeslání, tj. vybrat dosud neodeslané - serverem správce daně
nepřijaté zprávy o tržbách.
"Tisk“ – výpis zobrazeného seznamu v jeho aktuálně nastaveném výběru a třídění. Nabízí se 3 formáty výpisů:
- "Předformátovaný se součty a fiskálním kódem (FIK)" – základní identifikátory tržby a k nim vrácený
fiskální kód (FIK) s celkovou částkou tržby, základy DPH a částky DPH v rozdělení podle jednotlivých
sazeb daně. Součtují se všechny hodnotové sloupce.
- "Předformátovaný se součty a bezpečnostním kódem (BKP)" – základní identifikátory tržby
s bezpečnostním kódem poplatníka odesílané zprávy s celkovou částkou tržby, základy DPH a částky DPH
v rozdělení podle jednotlivých sazeb daně. Součtují se všechny hodnotové sloupce.
- "Jen opis aktuálně zobrazeného seznamu" – v jeho uspořádání sloupců s jejich šířkami. Nemůže mít
součty, protože nelze určit, které sloupce si uživatel do výpisu zahrne.
"Součet“ – zobrazí součet záznamů z nastaveného výběru - celková částka tržby, základ DPH a částky DPH podle
jednotlivých sazeb DPH.
"Odeslání" – odešle nastavenou účtenku (zprávu) nebo všechny dosud neodeslané do systému EET správce daně.
Odeslat je možné pouze zprávy, jejichž přijetí serverem správce daně není potvrzené - ve sloupci “Úspěch“
mají “ne“ a nemají vyplněn “FIK - fiskální kód“.
Po stisku tohoto tlačítka se nejprve zobrazí kontrolní dotaz, zda si přejete odeslat jen aktuálně nastavenou
nebo všechny dosud neodeslané od aktuálně nastavené pozice v seznamu.
Dojde-li k výpadku připojení k internetu nebo serveru správce daně, pak po opětovném připojení v tomto
seznamu postavte ukazovátko na poslední úspěšně odeslanou zprávu a stiskněte tlačítko odeslat
s potvrzením všech dosud neodeslaných od nastavené pozice - systém vybere neodeslané a zkusí je znovu
odeslat.
Poznámka k vytištěným účtenkám. Ty není zapotřebí znovu tisknout.
4.

Další změny v souvislosti s EET

4.1 Faktury
4.1.1 Nastavení forem úhrady
Doplněn sloupec:
"EET" – určení, zda faktury s touto formou úhrady podléhají EET či nikoliv. Ve výchozím nastavení to je úhrada
v hotovosti a platební kartou. Pokud je pro vás okamžikem přijetí tržby až stvrzenka, pak označení, že forma
úhrady faktury v hotovosti podléhá EET, zde zrušte. Odeslání do EET se nabídne až na pokladní stvrzence
o přijetí hotovosti.
Nastavuje se zaškrtnutím ve sloupci EET na příslušném řádku.
4.1.2 Přehled faktur
Doplněn sloupec
“č.EET“ – je vyplněno jen u do EET odeslaných faktur a obsahuje pořadové číslo, pod kterým byla zapsána do
evidence odesílaných zpráv o tržbách. Ještě neznamená, že tato zpráva byla úspěšně přijata na serveru
správce daně. Ověření úspěšnosti odeslání a přijetí je možné v úloze “EET - přehled odesílání“ na řádku
s tímto pořadovým číslem.
4.1.3 Okno faktury
U do EET odeslaných faktur nelze změnit formu úhrady, částku k úhradě, přidávat, mazat nebo měnit řádky, jinak
by mohlo dojít k rozporu s již do EET odeslanými údaji. Změnit řádky lze jen vystavením dalšího dokladu na
zápornou, původně odeslanou částku a dalším správným dokladem. Změnu lze také realizovat dalším dokladem
jen na rozdíl částek. Pozor na případnou změnu data vystavení faktury. Pod tímto datem se pouze zapíše do
odesílaných zpráv, ale v odesílaných údajích o tržbě je datum a čas prvního vytištění faktury - účtenky - datum
a čas přijetí tržby.

4.1.4 Tisk faktury
Uživatelsky se v zadávacím okně nic nemění, jen na pozadí po stisku tlačítka “Start“ v oblasti voleb tisku (bez
ohledu na to, zda na tiskárnu nebo do náhledu) se ověří, zda je v nastavení pro EET zaškrtnuto, že poplatník
podléhá EET a pokud ano, datum vystavení porovná s datem odkdy a v nastavení forem úhrady ověří, zda na
faktuře použitá forma úhrady podléhá EET. Pokud ano, odešle dle certifikátu digitálně podepsanou zprávu o tržbě
na servery správce daně a čeká na potvrzení. V potvrzení vrácený fiskálním kód (FIK) se vytiskne s ostatními údaji
o účtence na faktuře. Pokud se potvrzení nevrátí (není připojení k internetu, server správce daně je nedostupný
apod.), vytiskne se na faktuře místo fiskálního kódu tzv. podpisový kód poplatníka (PKP - digitální podpis údajů
o tržbě), což je 344 znakový kód. Ten se bude na takové faktuře tisknout i při opakovaném tisku po následném
úspěšném odeslání a přijetí zprávy o tržbě, pokud se na spodním okraji okna pro tisk faktury nezaškrtne
"Vytisknout FIK, i když byl původně vytištěn PKP". Toto zaškrtávací pole je zobrazeno jen při opakovaném tisku
faktury, která podlehla EET.
UPOZORNĚNÍ!!! Na posloupnost tisků! V případě, že před prvním tiskem faktury stisknete “Tisk stvrzenky“, bude
v případě svého vytištění odeslanou účtenkou tato stvrzenka! Následný tisk faktury může být při splnění podmínek
odeslán do EET také. Z důvodu asynchronního odesílání těchto zpráv na pozadí nemusí systém zavčas odchytit,
že pro tutéž tržbu byla již zpráva odeslána stvrzenkou.
4.2 Stvrzenky
4.2.1 Přehled stvrzenek
Doplněn sloupec
“č.EET“ – je vyplněno jen u do EET odeslaných stvrzenek a obsahuje pořadové číslo, pod kterým byla zapsána
do evidence odesílaných zpráv (účtenek) o tržbách. Ještě neznamená, že tato zpráva byla úspěšně přijata na
serveru správce daně. Ověření úspěšnosti odeslání a přijetí je možné v úloze “EET - přehled odesílání“ na
řádku s tímto pořadovým číslem.
4.2.2 Okno stvrzenky
Doplněno zaškrtávací pole:
“Odeslat do EET“ – při jeho zaškrtnutí bude stvrzenka před svým prvním tiskem odeslána do EET. Toto zaškrtávací
pole není zobrazeno, pokud není plátce ještě poplatníkem podléhajícím EET dle data stvrzenky k nastavení
EET nebo stvrzenka je dokladem vytvořeným z okna pro tisk faktury, která již byla odeslána do EET. Výchozí
stav (tj. zaškrtnuto či nezaškrtnuto) určuje zaškrtnutí “Pokladní příjmové doklady a stvrzenky podléhají EET“
v nastavení EET.
Na do EET odeslaných stvrzenkách nelze změnit částku ani stav zaškrtávacího pole “Odeslat do EET“, jinak by
mohlo dojít k rozporu s již do EET odeslanými údaji. Změnit lze jen vystavením dalšího dokladu na zápornou,
původně odeslanou částku a dalším správným dokladem. Změnu lze také realizovat dalším dokladem jen na rozdíl
částek. Pozor na případnou změnu data stvrzenky! Pod tímto datem se pouze zapíše do odesílaných zpráv, ale
v odesílaných údajích o tržbě je datum a čas prvního vytištění stvrzenky - účtenky - datum a čas přijetí tržby.
4.3 Pokladní příjmové doklady
4.3.1 V daňové evidenci
Odeslání do EET není součástí deníku, ale až prvního tisku pokladního příjmového dokladu vytvářenému k tomuto
záznamu do deníku!
V zadávacím okně pokladního příjmového dokladu se kontroluje vůči nastavení EET, zda plátce podléhá EET
a odkdy. Pokud ano a datum dokladu je rovno nebo vyšší datu, odkdy podléhá, pak je nad tlačítkem pro tisk
dokladu zobrazeno zaškrtávací pole:
“Odeslat do EET“ – zaškrtnutí způsobí při prvním tisku dokladu jeho odeslání do EET. Výchozí stav tohoto
zaškrtávacího pole je určen v “EET - nastavení“.
Po odeslání (zapsání do přehledu odesílaných zpráv) je toto pole již uživatelsky nepřístupné, stejně jako
částka dokladu.
V případě, že je tímto dokladem hrazena faktura, nabídne se vždy zaškrtnuté bez ohledu na nastavení, kromě
případu, že by do EET byla odeslána již faktura, která je tímto dokladem hrazena - toto zaškrtávací pole se
vůbec nezobrazí.;
Pozor! Záznam v deníku lze změnit, ale související pokladní doklad, který byl odeslán do EET již nikoliv! Proto
u takového záznamu neměňte datum, číslo dokladu, částku a záznamy DPH! Je-li nutno provést změnu
v některém z těchto údajů, pak pouze stornem a novým správným zápisem nebo záznamem na rozdíl částek,
tj. dalšími záznamy - doklady.
Pro odesílání do EET a tisk údajů o účtence na pokladním příjmovém dokladu platí stejná pravidla, jako pro faktury
nebo prodejky. Tj. v případě nepřipojení k serveru správce daně se místo FIK - fiskálního kódu vytiskne PKP podpisový kód poplatníka. Nutno z “EET - přehled odeslání“ znovu zkusit odeslat a potvrzující FIK se opakovaně již
na doklad tisknout nemusí.

4.3.2 V účetnictví (podvojném)
V zadávacím okně pokladního příjmového dokladu se kontroluje vůči nastavení EET, zda plátce podléhá EET a
odkdy. Pokud ano a datum dokladu je rovno nebo vyšší datu, odkdy podléhá, pak je vedle tlačítek pro tisk dokladu
zobrazeno zaškrtávací pole:
“Odeslat do EET“ – zaškrtnutí způsobí při prvním tisku dokladu jeho odeslání do EET. Výchozí stav tohoto
zaškrtávacího pole je určen v “EET - nastavení“.
Po odeslání (zapsání do přehledu odesílaných zpráv) je toto pole již uživatelsky nepřístupné, stejně jako
částka dokladu.
V případě, že je tímto dokladem hrazena faktura, nabídne se vždy zaškrtnuté bez ohledu na nastavení, kromě
případu, že by do EET byla odeslána již faktura, která je tímto dokladem hrazena - toto zaškrtávací pole se
vůbec nezobrazí.
Pro odesílání do EET a tisk údajů o účtence na pokladním příjmovém dokladu platí stejná pravidla, jako pro faktury
nebo prodejky. Tj. v případě nepřipojení k serveru správce daně se místo FIK - fiskálního kódu vytiskne PKP podpisový kód poplatníka. Nutno z “EET - přehled odesílání“ znovu zkusit odeslat a potvrzující FIK se opakovaně
již na doklad tisknout nemusí.
4.3.3 Společná upozornění pro pokladní příjmové doklady!
1. Pozor na dodatečné spárování faktury s pokladním dokladem odeslaným do EET! Pokud byla již i faktura
odeslána do EET, máte v EET jednu a tutéž tržbu 2x! Proto před prvním tiskem pokladního dokladu jej
prvně spojte (spárujte) s fakturou, aby mohl program vzniku této duplicity zabránit! Dokud není vazba mezi
fakturou a dokladem o její úhradě, systém neví, že se jedná o jednu a tutéž tržbu.
2. Pokud je jedním pokladním dokladem hrazeno více faktur je nutné si dát pozor, zda některá již byla
odeslána do EET! Pokud by mělo dojít ke kombinaci, že jedním dokladem jsou hrazeny faktury již do EET
odeslané i faktury do EET neodeslané, nutno rozdělit na 2 doklady. První na faktury již odeslané a bez
odeslání tohoto příjmového dokladu a druhý na do EET neodeslané a nechat do EET odeslat tento
pokladní příjmový doklad!
3. Doklad se odesílá do EET při svém prvním vytištění, nikoliv tlačítkem O.K.! To je jen zaevidování dokladu!
4. Máte-li nastaven tisk pokladních dokladů v zúženém formátu (na ¼ formátu A4) údaje o účtence se
nevytisknou!
4.4 Prodejky - účtenky
4.4.1 Nové prodejky
Do EET jsou při zaškrtnutí nastavení “Poplatník podléhá EET od data“ a je-li aktuální datum rovno nebo vyšší
nastavenému datu do EET odesílány vždy všechny nové prodejky při svém zaevidování. Tj. po volbě v měnu
“Zásoby“ - “Prodejky - účtenky“ - “Záznam nových prodejek“ v okně “Záznam prodejky“ po stisku tlačítka “Uložit +
Tisk + Novou“ nebo “Uložit + Novou“.
Pokud dojde v průběhu odesílání k nějaké chybě (výpadek připojení na internet, nedostupnost serveru správce
daně apod.), je o tom uživatel chybovou zprávou informován a na prodejce - účtence je místo fiskálního kódu
vytištěn PKP - 344 znakový podpisový kód poplatníka. Po pominutí příčiny neodeslání zprávy o tržbách (účtenky)
je dle ZoEET plátce povinen tyto zprávy odeslat bezodkladně, nejpozději však:
a) do 48 hodin od uskutečnění evidované tržby při běžném režimu
b) do 5 dní ve zjednodušeném režimu.
Opakovaný pokus o odeslání provedete v úloze “EET - přehled odesílání“. Tento přehled občas kontrolujte, zda
nezůstaly nějaké neodeslané zprávy i z důvodu výskytu jiných možných chyb.
4.4.2 Přehled a dotisk prodejek
Doplněn sloupec
“č.EET“ – je vyplněno jen u do EET odeslaných prodejek a obsahuje pořadové číslo, pod kterým byla zapsána
do evidence odesílaných zpráv (účtenek) o tržbách. Ještě neznamená, že tato zpráva byla úspěšně přijata na
serveru správce daně. Ověření úspěšnosti odeslání a přijetí je možné v úloze “EET - přehled odesílání“ na
řádku s tímto pořadovým číslem
Při zrušení prodejky se provádí automaticky její storno, tj. vytváří další prodejka s opačnými znaménky k původní
a ta se odešle do EET.
4.4.3 Tisk prodejky - účtenky
Před prvním tiskem z okna “Záznam prodejky“ probíhá odeslání do EET. Může zde z toho důvodu dojít k nějaké
časové prodlevě. Čeká se na vrácení potvrzující zprávy ze serveru správce daně. V potvrzení vrácený fiskální kód
(FIK) se vytiskne s ostatními údaji o účtence na prodejce - účtence. Pokud se potvrzení nevrátí (není připojení
k internetu, server správce daně je nedostupný apod.), vytiskne se na prodejce místo fiskálního kódu tzv.
podpisový kód poplatníka (PKP - digitální podpis údajů o tržbě), což je 344 znakový kód.
Po opakovaném úspěšném odeslání, kdy bude vrácen potvrzující FIK, se tento na případném opakovaném tisku
prodejky již vytiskne. Ale účtenka se znovu tisknout nemusí!

5. Ceník - záznam z ceníku na doklad dle nabídky
Do okna pro záznam prací z ceníku prací (lze použít i pro jakékoliv prodávané položky, např. i skladové nevede-li
se sklad) na doklady, doplněno tlačítko:
“Dle nabídky“ – zredukuje seznam ceníku na položky obsažené na nabídce s množstvím a popř. cenou
z nabídky. Vyhledání nabídky proběhne poloautomaticky - existuje-li jen jedna nabídka na odběratele se
shodným prvním řádkem názvu s datem platnosti do vyšším než aktuální datum a tato nabídka má položky,
zpracuje se ihned tato nabídka. Ve všech ostatních případech se zobrazí výběr nabídek.
Je-li cenová úroveň odběratele na dokladu 0 nebo 1, použije se jednotková cena z nabídky, pro vyšší cenové
úrovně platí ceny z ceníku.
Ve zredukovaném seznamu ceníku lze měnit skutečně dodané množství ve sloupci “Počet“, popřípadě upravit
cenu.
Jakékoliv zadání výběru (filtru) tlačítkem v nástrojové liště se redukce seznamu ceníku zruší a nahradí
zadaným výběrem nebo volbou zrušení výběru se zobrazí celý seznam ceníku. Je-li zapotřebí k položkám
z nabídky přidat další, pak buď nechat vybrané položky dle nabídky “Zapsat na doklad“ a vyvolat znovu
záznam dle ceníku nebo zrušit výběr tlačítkem v nástrojové liště. Pokud nemají být ještě některé položky dle
nabídky plněny, stačí jim dát nulový “Počet“.

6.

Faktury vydané

6.1 Tisk faktur v jazykových mutacích - forma úhrady
V nastavení forem úhrady doplněny sloupce "Anglicky" a "Německy". Při tisku faktury ve zvolené jazykové mutaci
se zde vyhledá forma úhrady v češtině vybraná do záhlaví faktury, a pokud bude u ní vyplněn sloupec ve zvoleném
jazyce, vytiskne se.
6.2 Procento penále
Procento penále - denní úroky z prodlení na fakturách a ve zpracování penalizačních dopisů - úrokového zatížení,
bylo rozšířeno na 7 desetinných míst.
6.3 Výpisy závazků a pohledávek
Do oblasti pro zadání období, za které se mají závazky nebo pohledávky vypsat, doplněno zaškrtávací pole:
"Dle data vystavení" – při jeho zaškrtnutí budou do zvoleného období závazky nebo pohledávky vybírány dle svého
data vystavení. Jinak (při nezaškrtnutí) dle svého data plnění (vzniku).
V souvislosti s tím přeformátovány některé výpisy – doplněn sloupec s datem vystavení za cenu zmenšení
použitého fontu písma.
Při výstupu základního výpisu závazků i pohledávek při vlastním jetí v roční uzávěrce jsou závazky vybírány dle
svého data plnění (vzniku).

7. Nabídky a poptávky
Název nabídky a název poptávky v hlavičce byl rozšířen na 35 znaků. Tento rozšířený nadpis se tiskne na nabídku,
popřípadě poptávku.

8. Zásoby - výdej zásob
V okně pro výdej zásob doplněno tlačítko:
"Výdej dle nabídky" – z vybrané nabídky doplní skladové položky s množstvím a prodejní cenou z nabídky do
oblasti zadaných položek pro výdej, kde je lze ještě upravovat - zrušit, změnit množství nebo cenu. Doplní se
jen položky, které jsou skladem, tj. množství v nabídce je menší nebo rovno množství na skladě. Také jsou
doplňovány jen položky, které jsou obsaženy v aktuálně nastaveném výběru ze skladu, tj. je-li zapotřebí
provést výdej dle nabídky z konkrétního skladu, nutno nejprve nastavit výběr zásob na jen tento sklad.
Upozornění! Doplňuje se cena z nabídky bez ohledu na měnu.
9.

DPH - tisk přiznání k DPH

9.1 Nový tiskopis přiznání k DPH 25 5401 MFin 5401 - vzor č.20. Došlo na něm jen k drobným úpravám textu.
Povinnost podávat přiznání pouze elektronicky zůstává beze změn. Ve zpracování elektronickém podání se
nic nemění.
9.2 Číselník CZ-NACE – v okně pro tisk přiznání k DPH vedle textového popisu “Hlavní (převažující) ekonomická
činnost“ doplněno tlačítko pro výběr. Pro zúžení vyhledávání z celého číselníku se v následně zobrazeném
seznamu zobrazují jen ty činnosti, které ve svém popisu obsahují řetězec znaků zadaný v poli “Hlavní
(převažující) hospodářská činnost“. Tj. chcete-li prohledávat celý číselník, nesmí být v tomto poli uvedeno nic.
Potvrzením činnosti ze zobrazeného číselníku se především naplní údaj "Číslo hlavní ekon. činnosti (cz-nace)"
a současně i textový popis do “Hlavní (převažující) ekonomická činnost“ ořezaný na 40 znaků. Na tiskopis
přiznání k DPH se vejde jen 37 znaků, proto si jej vhodně zkraťte - tištěný tiskopis na FU nepodáváte.

Upozornění! Ve všech elektronických podáních na FÚ se předává pouze a jen číslo této činnosti, nikoliv
textový popis!
9.3 Rozšíření číselníku pro přenesenou daňovou povinnost o kód:
21 - Poskytnutí vymezených služeb elektronických komunikací - založen dle Nařízení vlády č. 361/2014 Sb. se
v § 2 doplňuje písmeno d), které zní:
“d) poskytnutí služby elektronických komunikací podle zákona upravujícího elektronické komunikace
prostřednictvím přístupu k sítím elektronických komunikací, propojení sítí elektronických komunikací nebo na
základě nákupu a prodeje těchto služeb.“
9.4 Ověření spolehlivosti plátce DPH
Přepracováno na šifrovanou komunikaci pomocí protokolu HTTPS, protože dle sdělení GFŘ bude webová služba
pro zjišťování spolehlivosti plátců DPH a bankovních účtů plátců DPH od 29.12.2016 dostupná pouze pomocí
určené šifrované komunikace. Nešifrovaná komunikace pomocí HTTP protokolu bude ukončena.
10. Mzdy
10.1 Hodnoty pro mzdy na rok 2017
Tlačítko:
"Nastavit na r.2017" – nastaví nové hodnoty platné pro zpracování mezd v roce 2017 známé na počátku tohoto
roku. Stiskněte - nastavte si až před předzpracováním mezd za 1/2017. Mění se:
- Minimální mzda na 11 000,- a zároveň se ruší sazba minimální mzdy pro zaměstnance s invalidním
důchodem (tzn. stanovena je jedna základní sazba minimální mzdy stejná pro všechny zaměstnance).
V nastavení hodnot pro mzdy údaj “Min.mzda pro invalidy“ zůstává z důvodu dokončení roku 2016.
Pro mzdy v roce 2017 se ve výpočtech zdravotního pojištění a nároku na daňový bonus nepoužije.
- Max. vyměřovací základ soc.pojištění za rok: 1 355 136,- Výše redukčních hranic pro výpočet náhrady mzdy (platu, odměny z dohod), kterou je zaměstnavatel
povinen poskytovat v období prvních 14 kalendářních dnů nemoci nebo karantény: 164,85 Kč - 247,10 Kč 494,20 Kč
Upozornění. K datu uvolnění této verze programu je v poslanecké sněmovně ve schvalování návrh novely
zákona o dani z příjmu, ve které se částky slev na dani upravují. Pokud bude novela schválena, bude
pravděpodobně platit od 1.4.2017. Neopomeňte si je v nastavení hodnot pro mzdy změnit!
Upozornění!!! Většina zdravotních pojišťoven změnila čísla účtů pro zasílání pojistného! Zkontrolujte si
v nastavení zdravotních pojišťoven, zda čísla účtu, kam platby zdravotního pojištění zasíláte, jsou správná.
10.2 Nastavení hodnot pro mzdy - doplněno zaškrtávací pole:
"Vždy počítat náhradu za nemoc i za dny svátků v prac.dny" – zaškrtnout v případě, kdy požadujete, aby
náhrada mzdy za nemoc byla počítána za dny svátků připadající na pracovní dny i pro pracovníky, kteří
mají na kartě pracovníka zatrženo “Nepočítat náhradu mzdy za svátek“. Jinak (při nezaškrtnutí) bude
náhrada mzdy za nemoc za dny svátků připadajících na pracovní dny vypočtena jen v případě, že
v předzpracování mezd bude zadán nenulový počet dnů svátků a na kartě pracovníka nebude zatrženo
“Nepočítat náhradu mzdy za svátek“.
10.3 Úprava tiskopisu
Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti podle zákona
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen “zákon“) za zdaňovací období 2016
přepracován dle změněného formuláře 25 5460/1 MFin 5460/1 - vzor č. 21.
Informace: Dne 20.12.2016 vydala Finanční správa informaci - sdělení:
“Povinná náležitost mzdového listu“
“Podle § 38j odst. 2 písm. h) zákona o daních z příjmů mzdový list obsahuje údaje o výpočtu daně
a provedeném ročním zúčtování záloh a daňovém zvýhodnění.
Pro účely mzdového listu za zdaňovací období 2016 se jedná o údaje o ročním zúčtování záloh a daňového
zvýhodnění za zdaňovací období 2015, které bylo provedeno v roce 2016, a to včetně výpočtu daně za období
2015. Zároveň však sdělujeme, že Finanční správa ČR nebude rozporovat případy, kdy na mzdovém listě za
zdaňovací období 2016 bude uveden příp. výsledek ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za
zdaňovací období 2016 včetně výpočtu daně za toto období.“
Jelikož není možné vytisknout všechny požadované informace na jednu stranu A4, je v AdmWin rozdělen na tisk
na 2 strany A4 - vlastní mzdový list a roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění pod označením “Výpočet daně
a daňového zvýhodnění u daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti…“. Neopomeňte tedy k vlastnímu
mzdovému listu vytisknout a přiložit i tuto druhou stranu za příslušný rok a oba listy spojte nebo vlastní mzdový list
založte do tiskárny k potisku druhé strany.
10.4 Hromadné oznámení změn zdravotní pojišťovně
Přepracované na uživatelsky jednodušší a rychlejší zadávání. Při zadání nového řádku (jedné změny) se již ihned
nabízí seznam pracovníků pro výběr zaměstnance, kterého se změny týkají. Kódy změn a data změny se zadávají
přímo v řádcích tohoto seznamu bez tlačítek pro ukládání nebo zahození změn.

10.5 Nastavení srážek z mezd – doplněny údaje (sloupce), které se použijí při sledování zákonných pohledávek
a exekucí:
“Spl.z mezd“ – kolik již bylo splaceno u nastavované srážky dle záznamů u jednotlivých evidovaných mezd.
Automaticky vypočítávaná částka při každém předzpracování a zaúčtování mezd. Z toho důvodu nastavení
této srážky významově neměňte! Tj. nepřepisujte ji na jinou!
“Splac.před“ – zadává se částka splacená před nástupem do organizace nebo před zahájením zpracování mezd
v tomto systému.
“Splac.celk“ – součet splacené částky před nástupem a částky splacené z evidovaných mezd. Tato celková
splacená částka se promítá do vytváření a tisku zápočtového listu.
“Zbývá“ – je-li celková výše pohledávky (“Celk.ve výši“) nenulová, pak zbývající část ke splacení, tj. celková výše
pohledávky mínus splaceno celkem.
11. Korespondence
Do záhlaví dopisu doplněn údaj:
“bez DPH“ – částka dokladu ve výši bez DPH. Jen informativní údaj k určení vlastních nákladů nebo výnosů.
U neplátce DPH je nepřístupný.
V záhlaví dopisu pro zadání čísla zakázky doplněn jejich výběr z neukončených zakázek - zadání zakázky
v záhlaví dopisu - vedle ručního zadání i výběrem ze seznamu neukončených zakázek.
V seznamu dopisů doplněn:
- sloupec s číslem zakázky a sloupec s částkou bez DPH
- do nástrojové lišty tlačítko pro součet (suma), které sečte částky celkem a částky bez DPH z vybraného seznamu
a zobrazí v standardní tabulce pro součty
- do funkce výběru (filtru) nad seznamem dopisů výběr na zadané číslo zakázky (vybrané ze seznamu
neukončených zakázek).

Jen v DE - daňová evidence
1. Předběžný výpočet daně z příjmu – přiznání k dani z příjmu FO
Do oblasti slev na dani doplněna:
"Sleva 5 000 na EET" – sleva 5 000 na dani dle §35bc, nejvýše však částka ve výši kladného rozdílu mezi 15%
dílčího základu daně ze samostatné činnosti a základní slevy na poplatníka. Pokud bude zadána vyšší,
bude po upozornění automaticky snížena na uvedenou maximální. Slevu na evidenci tržeb lze uplatnit
pouze ve zdaňovacím období, ve kterém poplatník poprvé zaevidoval tržbu, kterou má podle zákona
o evidenci tržeb povinnost evidovat.
Upraven výstup xml struktury pro načtení přiznání k dani z příjmu FO za r.2016 na portál daňové správy.
2. Výpočet sociálního a zdravotního pojištění OSVČ - doplněny hodnoty pro výpočet pojistného za rok 2016
a záloh na rok 2017.
Sociální:
- Pro přehled za rok 2016:
- Minimální roční vyměřovací základ pro hlavní činnost: 81 024,- Minimální roční vyměřovací základ pro vedlejší činnost: 32 412 ,- Rozhodná částka pro vedlejší činnost: 64 813,- Maximální roční vyměřovací základ: 1 296 288,- Pro výpočet záloh na rok 2017:
- Minimální měsíční vyměřovací základ pro hlavní činnost: 7 058,- - z toho je min.záloha 2 061,- Minimální měsíční vyměřovací základ pro vedlejší činnost: 2 824,- - z toho je min.záloha 825,- Rozhodná částka pro vedlejší činnost: 67 756,- Maximální měsíční vyměřovací základ: 112 928,- - z toho je maximální záloha 32 975,- Minimální nemocenské pojištění nadále činí 115 Kč.
Zdravotní:
- Pro přehled za rok 2016 – minimální měsíční vyměřovací základ: 13 503,- Minimální záloha na rok 2017: 1 906,ČSSZ - Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2016 – upraveny struktury xml přenosu dat na portál
ČSSZ (https://eportal.cssz) za rok 2016 a následné vyvolání příslušné stránky pro načtení tohoto souboru pro
podání přehledu za r 2016. Dále zde jen připomenutí postupu.
Vytvoření Přehledu… provedete tlačítkem:
"xml výstup pro tisk nebo podání přes ePortál" – nejprve standardním windows dialogovým oknem “Uložit
jako…“ si uložte do vámi určené složky nabízený xml soubor, který následně nechejte načíst na ePortále ČSSZ,
jehož příslušná stránka pro načtení je po uložení souboru automaticky vyvolána. V zobrazeném formuláři je
nutné doplnit v AdmWin neevidované údaje a zkontrolovat přenesené! Dále postupujte dle možností uvedených
na spodním okraji zobrazené webové stránky portálu ČSSZ, tj.:

-

Tisk – převést do formátu pdf a ten uložit a vytisknout
Odeslat elektronicky – máte-li elektronický podpis registrovaný u ČSSZ
Uložit – uloží doplněný a zkontrolovaný xml soubor pro ještě následné zpracování nebo podání přes
datovou schránku (ISDS) do specializované datové schránky: “e-podani ČSSZ“ (ID: 5ffu6xk).

Výstup “Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2016“ – pro zdravotní pojišťovny. Standardně je s instalací
dodáván pro rok 2016 jen formulář pro 111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna, 201 – Vojenská zdravotní
pojišťovna a 211 - Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra. Pokud se nenabídnou další zdravotní pojišťovny
nebo se načte formulář předchozích let, stáhněte si soubor
http://www.admwin.cz/licence/Zdr_poj_OSVC_2016.zip a dekomprimujte jej do složky s instalací AdmWin.
Obsahuje pdf formuláře pro OZP, RBP a ZPS. Ostatní zdravotní pojišťovny daty naplnitelný formulář
neposkytují.
Upozornění!!! Většina zdravotních pojišťoven změnila čísla účtů pro zasílání pojistného! Zkontrolujte si, zda
číslo účtu, kam platbu zdravotního pojištění posíláte, je správné.

Jen v PU - (podvojné) účetnictví
1. Dlouhodobý majetek - účetní odpisy
Okno pro nastavení plánu účetních odpisů přepracováno do formy okna se seznamem ovládaným zkrácenou
standardní nástrojovou lištou, kde změny se provádějí přímo v řádcích plánu účetních odpisů (nikoliv
v samostatném okně).
Funkce samostatných tlačítek pro změny v účetním plánu “Zapsat nový“, “Zrušit“ a “Změnit“ byly přiřazeny
stejně významovým tlačítkům v nástrojové liště.
Další tlačítka v nástrojové liště pak umožňují navíc skok na první nebo poslední řádek plánu účetních odpisů,
tisk nebo export plánu účetních odpisů.
2. Do nastavení výkazů výsledovky a rozvahy doplněna čísla řádků těchto výkazů na daňovém portále v aplikaci
EPO pro načtení přiznání k dani z příjmu PO.
Připomínka. V roce 2016 došlo k podstatné změně v těchto výkazech i účetní osnově – viz popis nastavení
účetnictví na rok 2016
Jen připomenutí jedné z předchozích aktualizací (na v.2.63):
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 pro rok 2016 a výše uvedeným nahrazením (instalaci) 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 v menu pod “Okna“ je
nechat umístit “Vedle sebe“.
A perlička nakonec - Uživatelé "Start verze" AdmWin 2.66 a vyšší, která bude ke stažení zdarma, budou moci za
splnění určitých uživatelských zásad využívat EET zcela zdarma, bez jakýchkoliv poplatků, bez omezení počtu
záznamů a bez časového omezení.

