
Změny v AdmWin ve verzi 2.91 od 2.90 

Neprovádí se žádný update. Zálohy jsou kompatibilní s verzí 2.90, 2.87, 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. DPH - blokování období proti nechtěnému záznamu DPH u čtvrtletních plátců po podání měsíčního KH 

Do okna výkazu DPH za období doplněn na spodní okraj před ovládací tlačítka údaj: 
"Datum uzavření" – pod které bude nepřípustné měnit či doplňovat záznamy DPH spadající svým datem 
zúčtování nebo uplatnění odpočtu do tohoto období pro DPH. Toto datum lze do uzavření celého období ručně 
měnit. Funkce uzavření období pro DPH tímto nejsou nijak dotčeny. Kontrola na uzavřené období pro DPH zůstává 
plně v platnosti. Určeno pro čtvrtletní plátce, kteří musí měsíčně podávat kontrolní hlášení (KH), aby nedošlo 
k nechtěným změnám v měsíci, na které bylo KH podané. Zjistí-li se dodatečně, že je zapotřebí do něj ještě 
provést změny, stačí toto datum posunout, provést změny a podat dodatečné KH.  
Rozhodně v těchto případech neuzavírejte období a nevytvářejte další dodatečné! To je určeno pouze pro případy, 
kdy již bylo podáno přiznání k DPH za celé období! 
Pro rozlišení při zadávání DPH se zobrazují chybové zprávy: 

- "Datum …… je do uzavřeného období DPH!" – v případě, že období je uzavřené 
- "Datum …… je pod povolené!" – v případě, že období ještě není uzavřené, ale zadané datum je pod ručně 

zadávaným datem uzavření. 

2. Mzdy 

2.1 Roční vyúčtování srážkové daně ze závislé činnosti 
Do volby výpisů z mezd “Roční vyúčtování daně“ se při další volbě “Podklady pro Vyúčtování daně“ zobrazí další 
zaškrtávací pole: 
“Srážkové daně“ – při jeho zaškrtnutí se vytvoří výpis s v systému dostupnými údaji pro vyplnění tiskopisu MFin 
5466 - VYÚČTOVÁNÍ DANĚ vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických*) právnických*) osob. 
V případě zaškrtnutí “Výstup i do souboru XML“ se zobrazí standardním dialogovým oknem “Uložit jako..“ výzva 
k uložení xml souboru pro jeho nahrání na portál daňové správy do aplikace EPO2, kde je nutné jej doplnit 
o v systému neevidované údaje a vytisknout nebo přímo elektronicky podat. 
Při nezaškrtnutí se vytváří podklady pro roční vyúčtování zálohové daně z příjmů ze závislé činnosti. 
Pro oba výstupy platí to, co bylo dříve popsané jen k vyúčtování zálohové daně. Tj. 
Důvodem nutnosti načtení na portál daňové správy je kontrola a doplnění údajů, které nejsou v systému evidovány. 
Jsou to především: 
- Roční vyúčtování daně za nejbližší předcházející období při přechodu zpracování mezd na tento systém 
- Prováděné opravy na dani a daňovém bonusu  
- Ostatní vrácené přeplatky na dani, dodatečně vyplacené měsíční daňové bonusy a dodatečně vyplacené 

doplatky na daňovém bonusu 
- Dodatečně sražené nebo vybrané částky daně, částky nesprávně vyplacených měsíčních daňových bonusů a 

částek nesprávně vyplacených doplatků na daňovém bonusu 
- Rozhodnutí FÚ, kterým správce daně předepsal dlužné částky za zdaňovací období k úhradě  
Informace o uhrazených částkách jsou čerpány z evidence závazků, které vznikly při zaúčtování mezd. Pokud v 
zaúčtování mezd nejsou vytvářeny, dle uživatelem nastavených hodnot pro mzdy nebo byly následně uživatelem 
v evidenci závazků upraveny či zrušeny nebo k nim nebyla připojena úhrada, pak na tomto výpise vypsané údaje 
nemusí odpovídat skutečnosti.  
Při výstupu do xml souboru jsou údaje o FÚ, plátci, sestavujícím a popřípadě zástupci, přebírány z okna pro tisk 
přiznání k DPH. Zde také může být potlačeno volání portálu daňové správy v internetovém prohlížeči. 

2.2 Do výpisu “Čerpání dovolené“ doplněna možnost vypsání jen zůstatků dovolené za celý rok jedním 
řádkem volbou u tohoto výpisu: 
"Jen zůstatky za rok" – jeden pracovník bude vytištěn jen na jednom řádku s čerpáním a zůstatkem dovolené za 
celý zadaný rok. Oproti předchozím výpisům potlačený tisk jednotlivých měsíců zpracování mezd s přehledem, ve 
kterém měsíci a kolik dní dovolené pracovník čerpal.  

3. EET 

Doplněno upozornění na blížící se konec platnosti podpisového certifikátu pro EET. To se začne zobrazovat 7 dní 
před vypršením jeho platnosti při každém spuštění programu AdmWin. V souvislosti s tím je v “EET – nastavení“ 
v oblasti nastavení certifikátu zobrazováno uživatelsky neměnitelné pole “Platí do data“. Je-li ze starších verzí 
prázdné, stačí stisknout tlačítko “O.K.“ – vyvolá kontrolu certifikátu a současně z něj i načte datum, do kterého platí. 
Nutné provést, aby i zafungovalo upozornění při startu programu na blížící se konec platnosti. 
 
 



Jen v PU 

1. Volitelné účtování kurzového rozdílu na střediska 
Do nastavení účetnictví pod volbou “Účetnictví“ – “Nastavení“ – “Jiná - obecná nastavení“ doplněno zaškrtávací 
pole: 
"Kurzový rozdíl účtovat na středisko faktury" – při zaškrtnutí bude kurzový rozdíl z platby faktury účtován na 
středisko ze záhlaví této připojené faktury. Při nezaškrtnutí na středisko 0, tj. celou firmu. Výchozí nastavení je 
nezaškrtnuto. 

2. Volitelné vypnutí účtování jednotlivých příjemek/výdejek do účetnictví  
Do nastavení účetnictví pod volbou “Účetnictví“ – “Nastavení“ – “Jiná - obecná nastavení“ doplněno zaškrtávací 
pole: 
"Neúčtovat jednotlivé příjemky/výdejky" –  při zaškrtnutí nebudou jednotlivé příjemky/výdejky účtovány, jinak 
budou účtovány dle předkontací. Vhodné pro případy účtování zásob dle metody B nebo účtování 
příjemek/výdejek jedním záznamem do účetnictví na základě výpisů příjmů a výdejů zásob v cenách pořízení za 
zvolené období. V nižších verzích programu bylo možné vypnout přímé účtování příjemek/výdejek 
v předkontacích vynulováním kódu účtování pro obě strany příjemky/výdejky pro každou kategorii zásob (zboží, 
materiál, výrobky, drobný majetek) zvlášť. Tento způsob ovšem vyžadoval jisté znalosti účetnictví a při záznamu 
každého příjmu a výdeje zásob zatěžoval databázový systém kontrolou všech vazeb v předkontacích, zda a jak 
je má účtovat. Toto nastavení je předřazeno předkontacím. 
Tímto zaškrtávacím polem se při záznamu příjmu/výdeje zásob potlačí jakékoliv zkoumání v předkontacích 
a tím se podstatně urychlí a zvýší spolehlivost vlastního záznamu příjmu a výdeje zásob v síťovém 
provozování. 
Výchozí nastavení: 
- v nově instalovaných datech – zaškrtnuto 
- při aktualizaci z nižších verzí – nezaškrtnuto, protože systému není známo, jaký způsob účtování 

o zásobách uživatel používal. 
 
 

Jen v nástavbě Autoservis 

Evidence uskladněných pneumatik 
rozšířena o údaje: 

- “Rok výr.“ – rok výroby uskladněných pneu 
- “Hl.dez. přední“ – hloubka dezénu pneu na přední nápravě 
- “Hl.dez. zadní“ – hloubka dezénu pneu na zadní nápravě 
- “Tachometr“ – stav tachometru vozu při uskladnění. Při opakovaném uskladnění lze pak vypočítat, kolik se 

na nich najelo km 
- “Poznámka – 2.ř.“ – druhý řádek poznámky. Stávající poznámka přejmenována na “Poznámka – 1.ř.“ 
- “SPZ“ – registrační značka vozidla – vedle informativní funkce umožní propojení s evidencí vozidel, má-li 

jich zákazník více 
Všechny tyto nové údaje se tisknou i na Protokol o uskladnění pneu. 

 


