
Změny v AdmWin ve verzi 2.87 od 2.86 

Neprovádí se žádný update. Zálohy jsou kompatibilní s verzí 2.86, 2.85, 2.84. 
Pokud se přechází z verze nižší 2.84, je nutné před instalací nové verze provést zálohování - provede se update 
do verze 2.84!!! 

1. Mzdy - výpočet nezabavitelného minima a exekucí 

1.1 Hodnoty pro mzdy  
Doplněn údaj: 
"Životní minimum + náklady na bydlení 1 osoby" – součet životního minima jednotlivce a částky normativních 

nákladů na bydlení pro jednu osobu v běžném roce zpracování mezd. Použije se pro výpočet nezabavitelné 
částky a pro výpočty exekučních srážek ze mzdy. Pro rok 2018 je to částka 9 338. 

Při nastavení hodnot na běžný rok stiskem tlačítka “Nastavit na r….“ dojde vždy k přepočtu nezabavitelného 
minima na kartách všech pracovníků, kteří jsou ještě v pracovním poměru. Stejně tak při ruční změně tohoto údaje 
po kladné odpovědi na dotaz, zda se má na všech kartách pracovníků přepočítat nezabavitelné minimum. 

1.2 Nastavení srážek ze mzdy 
Doplněny sloupce: 
“Exekuce“ – rozbalovací seznam s volbami “nepřednostní“, “přednostní“ a prázdné. Exekuční srážky budou 

počítány jen u srážek označených jako “nepřednostní“ a “přednostní“. 
“Splacením ukončit“ – zda při splacení celkové částky ukončit automaticky vytváření této srážky do mzdy. Nelze 

vždy přestat provádět srážku ze mzdy - nutno vyčkat pokynu exekutora. V případě zatržení se při dosažení 
“Splaceno celkem“ částky “Celkem ve výši“ se v předzpracování přestane tato srážka automaticky zahrnovat do 
zpracování mezd a poslední splátka se vypočte jen do výše rozdílu k doplacení. 

“Od data“ – odkdy srážka platí, u zákonných srážek datum přijetí exekučního příkazu u prvního zaměstnavatele. 
Tento údaj je pouze informativní pro rozhodnutí mzdové účetní o pořadí srážení (priorit). Nijak se s ním 
nepočítá. Není ani rozhodující pro založení srážky do mzdy příslušného měsíce. 

Upřesnění významu existujících sloupců pro výpočet exekučních srážek: 
-  “Částka“ – částka, která se má měsíčně převádět jinam. V případě exekucí je to maximální částka, která 

se bude srážet. Nulová hodnota u exekucí - výše srážky nebude omezena. Bude-li ale současně celková 
výše dluhu (“Celk.ve výši“) nulová, nebude se srážka počítat - srážka se do mzdy vůbec nezaloží. Proto 
zde zadávejte částku přesahující předpokládaný příjem plus případné odstupné. 

- “Prior.“ – pořadí srážení od 0 do 99. Tím určujete pořadí - přednost, ve kterém budou jednotlivé srážky 
prováděny. 0 má nejvyšší přednost, 99 nejnižší. Alimentům dejte 1 nebo ponechejte nulu, ostatní číslujte 
v pořadí podle data doručení exekučního příkazu. Budou-li mít při zpracování mzdy 2 srážky stejnou 
prioritu, bude zobrazeno upozornění na nutnost kontroly a ručního přepočtu srážek. K automatickému 
rozdělení dojde pouze v případě, pokud u první z nich omezíte maximální měsíční sráženou částku tak, 
aby z příjmu, jenž je možné ještě srazit, zůstalo něco na další srážky.  

1.3 Na kartě pracovníka  
Při záznamu nového pracovníka se vždy automaticky doplní nezabavitelné minimum, jako 2/3 hodnoty “Životní 
minimum + náklady na bydlení“ z hodnot pro mzdy. 
Za údaj “Nezabavitelné minimum“ doplněn nový údaj: 
"vyživ. osob" – počet vyživovaných osob tímto pracovníkem vyjma jeho samotného. Do tohoto výpočtu se 

zahrnuje manželka a děti. Slouží pro automatický výpočet nezabavitelného minima na kartě pracovníka a je 
rozhodující při výpočtu exekucí. Při změně tohoto počtu vyživovaných osob se vždy automaticky přepočte 
nezabavitelné minimum: částka 2/3 hodnoty “Životní minimum + náklady na bydlení“ z hodnot pro mzdy plus 1/4 
z této částky na každou vyživovanou osobu. 

Poznámka. Hromadně se přepočte nezabavitelné minimum na všech kartách zaměstnanců při nastavení hodnot 
pro mzdy na běžný rok. 
Poznámka k nezabavitelnému minimu na kartě pracovníka. Použije se při výpočtu exekučních srážek.  

1.4 Výpočet exekučních srážek ve zpracování mezd  
V okně mzdy doplněno tlačítko: 
"Přepočítat“ – přepočte exekuční srážky ze mzdy (v nastavení srážek ve sloupci “Exekuce“ označené jako 
přednostní a nepřednostní). V čisté mzdě, ze které se počítají, nejsou daňové bonusy a je zahrnováno případné 
celé odstupné. Bude-li ve mzdě odstupné, nutno provést korekci exekučních srážek ručně, podle toho, za kolik 
měsíců se odstupné vyplácí.  Z důvodu možných ručních korekcí srážky, se nepřepočítávají automaticky při každé 
změně příjmů, pojištění a daní, ale je nutné použít toto tlačítko, které je přepočte a tím i případnou ruční úpravu 
zruší. V měsíci, ve kterém provádíte roční vyúčtování daně, nechejte přepočítat až po jeho provedení. 
Do mzdy v předzpracování zahrnuté srážky jsou seřazeny dle své priority (pořadí) srážení. Proto je nutné mít 
nastavení srážek před předzpracováním mezd správně nastavené. Změny v nastavení srážek se do rozpracované 
mzdy již nijak nepromítnou. 



Budou-li mít 2 srážky stejnou prioritu, bude zobrazeno upozornění na nutnost kontroly a ručního přepočtu srážek. 
K automatickému rozdělení dojde pouze v případě, pokud u první z nich omezíte maximální měsíční sráženou 
částku tak, aby z příjmu, jenž je možné ještě srazit, zůstalo něco na další srážky. 
Upozornění! Výpočet částek srážek je pouze informativní. Přesný je jen u jedné srážky nebo 2 v kombinaci 
přednostní s nepřednostní. V případě potřeby rozdělení srazitelné části mzdy na více srážek, nutno vždy provést 
jejich korekci! Jelikož je výpočet závislý na nastavení srážky, nezabavitelného minima, počtu vyživovaných osob na 
kartě pracovníka a životního minima s náklady na bydlení v nastavení hodnot pro mzdy. Proto je nutné si občas 
výpočty srážek zkontrolovat! 
Poznámky: 

1. Výpočet srážek se neprovede u mezd předzpracovaných v nižší verzi. 
2. Při přechodu na tuto verzi si doplňte nejprve v hodnotách pro mzdy "Životní minimum + náklady na bydlení 

1 osoby"  (9 338) a následně u všech pracovníků, kteří mají exekuci, údaj "vyživ. osob" - počet 
vyživovaných osob. 

 

1.5 Zápočtový list 
Do seznamu srážek se nabídnou se zaškrtnutím “Zákonné“ jen ty, které mají v nastavení srážek ve sloupci 
“Exekuce“ označení “přednostní“ a “nepřednostní“. Toto zaškrtnutí lze pro zápočtový list měnit bez dopadu do 
evidence srážek. 
Do seznamu srážek doplněn sloupec “Od data“ – u exekucí by měl být vyplněn datem přijetí exekučního příkazu 
u zaměstnavatele, kterému byl poprvé doručen. 
Pořadí srážek je v zadávacím okně shodné s pořadím v nastavení, ale v tisku je vytištěno v pořadí dle nastavených 
priorit - pořadí srážení. 
 


