
Změny v AdmWin ve verzi 3.10 od 3.07 

Při přechodu na verzi 3.10 z verzí nižších se provádí 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 nebo AVG, nutno jej před prvním spuštěním AdmWin verze 3.00 
vypnout (deaktivovat) nebo ručně spustit Upp.exe a Updstanw.exe aby si je antivirový program předem otestoval. 
Ke spuštění programu provádějícího aktualizaci (Upp.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. Při startu 

Volby zobrazení upozornění z různých evidencí při startu programu přepracovány do podoby seznamu se sloupci: 
"Upozornit" – zaškrtávací pole - jeho zaškrtnutí vyvolá v příslušné evidenci vyhledávání záznamů, na které se má 

zobrazit upozornění. Pokud se žádný takový záznam nenalezne, upozornění se nezobrazí. 
"Popis na co upozornit" – textový popis, na co upozornění při startu programu upozorňovat. Nelze uživatelsky 

měnit, doplňovat. 
 "Dny před" – počet dní, v jaké předstihu před konečným termínem zobrazit upozornění. Např. u pracovníků konec 

nějakého kvalifikačního oprávnění.  
"Dny po" – počet dní po hlídaném termínu, do kdy ještě má upozornění smysl zobrazovat. 
"1 x denně" – zaškrtávací pole - jeho zaškrtnutí způsobí, že upozornění budou zobrazena jen při prvním spuštění 

programu v jednom kalendářním dni.  
Do všech výpočtů dnů se berou kalendářní dny. 
Do tohoto seznamu byla přesunuta i volba na zobrazení upozornění na nesplněné požadavky z nastavení zakázek 
a u programu pro autoservisy i volby na upozornění blížícího se konce platnosti STK a výměny oleje (taktéž 
z nastavení zakázek). 
Nově doplněna možnost zobrazovat upozornění: 
"na 14. den trvání pracovní neschopnosti" – kdy je zapotřebí neprodleně vytvořit “Přílohu k žádosti o 

nemocenské dávky“ a odeslat ČSSZ. Do upozornění se vybírají pracovní neschopnosti s nevyplněným datem 
do a počátečním datem plus 14 dní dosahujícím aktuální datum mínus “Dny před“ nebo s vyplněným datem 
“Do“ a rozdílem mezi datem počátku neschopnosti a datem “Do“ větším 14 dní. Nastavením počtu dní pod 
“Dny po“ se jejich další zobrazování vyloučí. Na zobrazení upozornění nemá vliv vytvoření “Přílohy…“, protože 
systém neví, zda tato byla na ČSSZ zaslána. 

"na terminář (kalendář) zakázek" – zobrazí kalendář zakázek stejný jako je na každé zakázce. Zde zadané počty 
dnů před a po nemají na zobrazení žádný vliv, protože jde o plánovací kalendář od aktuálního data, kam jsou 
zakázky zařazovány dle svého data příslibu. 

2. Účetnictví i DE - importované bankovní výpisy 

Do hromadného párování řádků bankovního výpisu na faktury do rozevíracího seznamu, dle čeho párovat, 
doplněna volba: 
"Var.sym. na č.objednávky na faktuře a částku" – k řádku bankovního výpisu bude vyhledávána faktura 

s nevyrovnaným zůstatkem rovným částce na řádku bankovního výpisu a číslem objednávky rovným 
variabilnímu symbolu na řádku bankovního výpisu. 

3. Majetek 

V rozsáhlé novele (číslo zatím není známo) zákona o dani z příjmu jsou pro dlouhodobý majetek tyto změny: 

3.1 Zrušeno daňové odepisování nehmotného majetku 
Pokud byl pořízen před dnem nabytí účinnost této novely, postupuje se dle předchozího znění zákona. Ale 
v přechodných ustanoveních se připouští už i pro majetek pořízený od 1.1.2020. Z toho důvodu změněno menu 
pod volbou “Majetek“ na: 
"Dlouhodobý nehmotný odepisovaný" – dříve “Dlouhodobý nehmotný“ - evidence dlouhodobého nehmotného 

majetku daňově odepisovaného do roku 2020, tj. položky nad 60 000 pořízené do roku 2020. 
"Dlouhodobý nehmotný neodepisovaný" – dříve “Drobný dlouhodobý nehmotný“ - evidence dlouhodobého 

nehmotného majetku daňově neodepisovaného, tj. i pro položky v jakékoliv pořizovací výši pořízené od 
r.2020, 

3.2 Hranice pro zařazení do dlouhodobého majetku hmotného 
daňově odepisovaného se zvyšuje na 80 000. Majetek pořízený před účinností této novely se odepisuje dle 
předchozího znění zákona, kromě 



3.3 Majetku v odpisové skupině 1 a 2 
a pořízeného v období od 1.1.2020 do 31.12.2021, pro který lze použít mimořádné odpisy dle §30a. Na kartě 
dlouhodobého majetku se volí v rozevíracím seznamu 
“Metoda daňových odpisů“  volbou “mimořádná §30a“ – odepisuje se 100% pořizovací ceny rovnoměrně po 
měsících, počínaje měsícem následujícím po měsíci, v němž byly splněny podmínky pro odpisování (zařazení do 
používání). Majetek v odpisové skupině: 

1 po 12 měsících 
2 po 24 měsících, přitom za prvních 12 měsíců do výše 60 % a za dalších bezprostředně následujících 

12 měsíců do výše 40 % vstupní ceny hmotného majetku.  
Při zahájení nebo ukončení odpisování v průběhu zdaňovacího období lze uplatnit odpisy pouze ve výši připadající 
na toto zdaňovací období. Odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru. Případné technické zhodnocení takto 
odepisovaného majetku se zatřídí do stejné skupiny, ale odepisuje se standardně (nutno evidovat jako 
samostatnou položku, pro kterou nelze uplatnit tyto mimořádné odpisy). 

4. Mzdy  

4.1 Hodnoty pro mzdy na rok 2021 
V okně “Hodnoty pro mzdy“ přejmenováno tlačítko: 
"Nastavit na r.2021" – nastaví nové hodnoty platné pro zpracování mezd v roce 2021 známé na konci r.2020. 

Stiskněte - nastavte si až před předzpracováním mezd za 1/2020. Mění se: 
- Minimální mzda na 15 200,- Kč, v min. roce 14 600,- 
- Max.roční vyměřovací základ soc.pojištění za rok: 1 701 168,- Kč , min.rok 1 672 080,- Kč 
- 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: 206,85, 310,28,  620,55.  
- Životní minimum + náklady na bydlení pro 1 osobu 10 497,- Kč (3 860,- životní minimum + 6 637,- 

normativní náklady na bydlení). 
- Základní sleva daně z příjmu na poplatníka se zvyšuje na 2 320, min. rok 2 070. 

4.2 Mzda - danění mzdy od r. 2021 
4.2.1 V okně mzdy (vyúčtování mzdy) se podstatným způsobem mění výpočet zálohové daně z příjmu. 

Základem daně jsou jen zdanitelné příjmy, zaokrouhlené na celé stokoruny nahoru, sociální a zdravotní 
pojištění jej nijak neovlivňuje. Sazba je 15 % ze základu daně do částky nepřesahující 4násobek měsíční 
průměrné mzdy (48násobek ročně), což je současně i strop pro sociální pojištění, a 23 % z částky tuto 
hranici přesahující. Přesné znění § 38h odstavce 2: 
“(2) Sazba zálohy činí 15 % pro část základu pro výpočet zálohy do 4násobku průměrné 
mzdy a 23 % pro část základu pro výpočet zálohy přesahující 4násobek průměrné mzdy. Záloha 
se vypočte jako součet součinů příslušné části základu pro výpočet zálohy a sazby zálohy pro 
tuto část základu pro výpočet zálohy.“ 

4.2.2 Zrušeno zastropování daňového bonusu. Maximální výše daňového bonusu není omezena. Ale při jeho 
výpočtu se snižuje o daň ze samostatného základu daně (srážkovou daň). 

4.2.3 Ve vytváření zápočtového listu a potvrzení o průměrném výdělku se čistá mzda vypočítává již jen 
podle těchto nových pravidel. 

V programu AdmWin zůstávají oba způsoby danění příjmů ze závislé činnosti. Nový se aktivuje po nastavení 
danění běžného roku na 2021 v hodnotách pro mzdy. Do té doby běží danění původním způsobem.  

4.3 XML výstup Přílohy k žádosti o nemocenské dávky (NEMPRI) – upraven o změny vydané ČSSZ 
4.11.2020. 

 
 

Jen v DE 

Výpočet sociálního a zdravotního pojištění OSVČ – upraven výpočet a doplněny výstupy přehledů za rok 2020. 
V záhlaví okna pro výpočet pojistného za zadání doby pojištění od data do data zobrazen a z něj vypočteného 
počtu měsíců pojištění doplněn údaj: 
“z toho …měsíců odpuštěné minimální zálohy“ – počet měsíců v období 3 - 8/2020, za které bude 

sníženo/odpuštěno pojistné. Automaticky se vypočte při změně data od - do trvání samostatné výdělečné 
činnosti. Nutno ručně snížit o počet měsíců, v nichž po celý měsíc trval nárok na výplatu nemocenského, PPM 
nebo dlouhodobého ošetřovného z NP OSVČ. Za každý zde zadaný měsíc se snižuje pojistné, a to: 

- u sociálního pojištění: 
- o 2 544 pro hlavní SVČ 
- o 1 018 pro vedlejší SVČ 

- u zdravotního pojištění: 
- o 2 352 pro OSVČ, kterým platil minimální vyměřovací základ 



- o zálohové pojistné vypočtené z rozdílu příjmů a výdajů, maximálně však do výše 2 352 pro OSVČ, 
kterým nebyl stanoven minimální vyměřovací základ. 
 

ČSSZ - Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2020 – upraveny struktury xml přenosu dat na portál ČSSZ 
(https://eportal.cssz) za rok 2020 a následné vyvolání příslušné stránky pro načtení tohoto souboru pro podání 
přehledu za r 2020. 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). 
Doplněny i nové pokyny k podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2020. 

Výstup “Přehledu o příjmech a výdajích…“ – pro zdravotní pojišťovny. Standardně je s instalací dodáván pro 
rok 2020 jen formulář pro 111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna, 211 - Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra a 
201 - Vojenská zdravotní pojišťovna. Pokud se nenabídnou další zdravotní pojišťovny nebo se načte formulář 
předchozích let, stáhněte si soubor http://www.admwin.cz/licence/Zdr_poj_OSVC_2020.zip a dekomprimujte jej do 
složky s instalací AdmWin. Obsahuje pdf formuláře i pro ČPZP, OZP, RBP a ZPS. Ostatní zdravotní pojišťovny 
daty naplnitelný formulář nemají. 
 
 

 

https://eportal.cssz/
http://www.admwin.cz/licence/Zdr_poj_OSVC_2020.zip

