
Změny v AdmWin ve verzi 2.95 od 2.94 

Neprovádí se žádný update. Zálohy jsou kompatibilní s verzí 2.94, 2.93,2.92, 2.91, 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. Obecné 

V obecných nastaveních “Při startu, volby“ do oblasti “Velikost a typ písma (font) pro:“ doplněno tlačítko: 
 “Editační a datumová pole“ – výběr velikosti a názvu písma (fontu) pomocí standardního MS Windows 

dialogového okna “Písmo“ pro editační (kam lze zapisovat) a datumová pole. Upozornění! Velikost vlastního 
pole (rámeček, do kterého lze zapisovat) se tímto nastavením nemění. Zadáte-li příliš velké písmo, může být 
rámečkem ořezáno. Chcete-li vlastní nastavení písma zrušit a vrátit se ke standardnímu (výchozímu) písmu, 
zadejte velikost fontu 0. 

2. DPH – výpisy 

Do zadání obou základních výpisů DPH: "Uskutečněná plnění" a "Přijatá plnění" doplněno zaškrtávací pole: 
"Na 2.řádek vypsat název a adresu dodavatele/odběratele" – při jeho zaškrtnutí bude na výpise u každého 

dokladu na 2. řádek vypsán celý název dodavatele/odběratele, jeho adresa a IČO. 

3. Zakázky 

3.1 Seznam zakázek 
Doplněn sloupec: 
“Cena položek“ – aktuální cena zakázky v prodejních cenách včetně DPH vypočtená z položek zakázky. Doplňuje 

se jen při zavření okna zakázky tlačítkem “Konec“ a jen při nastavení zobrazování cen prodejních u 
spotřebovaných položek na zakázce. Standardně je to hodnota v prodejních (realizačních) cenách jen z dosud 
nevyfakturovaných položek. Pokud jsou před zavřením okna zobrazeny všechny položky (vyfakturované i 
nefakturované), pak se doplní jejich součet, tj. vždy se doplní hodnota zobrazená pod seznamem 
spotřebovaných položek na zakázce. Na ukončených zakázkách se tato hodnota zpětně nedoplňuje. 

3.2 Nastavení zakázek 
Do oblasti “Nastavení pro tisk zakázkových listů“ za volbu “Tisknout i spotřebované položky“ doplněno zaškrtávací 
pole: 
“Tisknout u nich ceny“ – u spotřebovaných položek na zakázku budou vytištěny prodejní ceny. Výchozí 

nastavení po instalaci nových dat je zaškrtnuto, při přechodu z nižší verze nezaškrtnuto. 

4. Nabídky 

V okně s výběrem nabídek na výdej ze skladu dle nabídky, pro přecenění položek dokladu dle nabídky a při 
záznamu požadavků na zakázku, do rozdělující části mezi seznamem jednotlivých nabídek a jejich položek 
doplněn rozevírací seznam s volbami: 
"všechny firmy" – zobrazí všechny evidované nabídky na všechny firmy  
"firmu z dokladu" – zobrazí jen nabídky vystavené na firmu uvedenou v záhlaví zpracovávaného dokladu. Výběr 

se provádí vždy jen dle shodného ID firmy v adresáři firem. Tj., máte-li v adresáři firem jednu a tutéž firmu 
vícekrát, pak se zobrazí jen nabídky na firmu, která má shodné ID s firmou na zpracovávaném dokladu. 

Naposledy zvolený stav se ukládá (lokálně - v síti může být na každém PC nastaveno jinak) a při dalším výběru 
z nabídek se okno již zobrazí v naposledy použitém stavu. 

5. Zásoby - prodejky (vydané účtenky) 

V záznamu nové prodejky - účtenky doplněno tlačítko: 
"Na jiný doklad" – převede zadané skladové položky do záznamu výdeje ze skladu na jiný doklad (fakturu, dodací 

list, zakázku) a ukončí záznam nové prodejky bez jejího uložení. Předpokládá se zadání jiného dokladu, na 
kterém se po stisku tlačítka “Ze zásob“ nabídnou na prodejce zadané skladové položky do oblasti zadaných 
položek pro výdej.  

6. Dlouhodobý majetek 

Na kartu dlouhodobého majetku doplněn údaj: 
“Č. pořiz. dokladu“ – číslo pořizovacího dokladu (dokladu, na kterém je uveden jeho nákup). Pří záznamu jeho 

pořízení na přijaté faktuře se do něj doplní číslo faktury (var.symbol). Toto číslo je viditelné i v seznamu 
dlouhodobého majetku a tiskne se na inventární kartu dlouhodobého majetku.  

 
 

 



Jen v DE 

1. Výpočet sociálního a zdravotního pojištění OSVČ - doplněny hodnoty pro výpočet pojistného za rok 2019 
a záloh na rok 2020.  
Sociální: 
- Pro přehled za rok 2019: 

- Minimální roční vyměřovací základ pro hlavní činnost: 98 100,- Kč 
- Minimální roční vyměřovací základ pro vedlejší činnost: 39 240,- Kč 
- Rozhodná částka pro vedlejší činnost: 78 476,- Kč 
- Maximální roční vyměřovací základ: 1 569 552,- Kč 

- Pro výpočet záloh na rok 2020: 
- Minimální měsíční vyměřovací základ pro hlavní činnost: 8 709,- Kč - z toho je min.záloha 2 544,- Kč 
- Minimální měsíční vyměřovací základ pro vedlejší činnost: 3 484,- Kč - z toho je min.záloha 1 018,- Kč 
- Rozhodná částka pro vedlejší činnost: 83 604,- Kč 
- Maximální měsíční vyměřovací základ: 139 340,- Kč - z toho je maximální záloha 40 688,- Kč 

- Minimální nemocenské pojištění nadále činí 126 Kč. 
Zdravotní: 
- Pro přehled za rok 2019 - minimální měsíční vyměřovací základ: 14 990,- Kč 
- Minimální záloha na rok 2020: 2 352,- Kč 

 
 


