
Změny v AdmWin ve verzi 3.17 od 3.16 

Neprovádí se žádný update. Zálohy jsou kompatibilní s verzí 3.16, 3.15, 3.14. 

Pokud se přechází z verze nižší 3.14, je nutné před instalací nové verze provést zálohování - provede se 
update do verze 3.14 !!! 

1. Výpisy ze seznamů 

DPH - ostatní daň. doklady, Záznamy DPH z pokladny, Výpisy z přímého účetnictví v PU a Výpisy banky 
nebo pokladny v PU přepracovány a k předformátovaným výpisům doplněna volba: 
"Jen opis aktuálně zobrazeného seznamu" – výpis respektuje aktuální uspořádání sloupců seznamu 

a jejich šířky. Upozornění! Všechny zobrazené sloupce nelze na formát papíru A4 umístit. Proto je na 
uživateli, jak si před touto volbou sloupce uspořádá a upraví jejich šířky. 

2. Mzdy 

2.1 Potvrzení o zaměstnání (zápočtový list) 
Okno s formulářem pro zadání tisku potvrzení o zaměstnání (zápočtového listu) doplněno o zaškrtávací pole: 
"Tisknout nárok a čerpání dovolené" – při zaškrtnutí na potvrzení o zaměstnání vytiskne i aktuální nárok 
a čerpání dovolené z karty zaměstnance. Výchozí stav při otevření okna: nezaškrtnuto. 

2.2 Zrušeno zpracování o mimořádném příspěvku při nařízené karanténě nebo izolaci 
Pro zpracování mzdy 3.a 4.měsíc 2021. V jednotlivých zobrazeních mzdy, neschopenek a likvidací mzdy 
v případě, že byl použit, zůstává zobrazen, stejně tak i ve výpisech a Přehledu o pojistném.  

2.3 Roční vyúčtování daně - výpočet daně a daňového zvýhodnění jednotlivých u pracovníků  
Přepracováno dle legislativy pro rok 2021 při zachování výpočtů a zpracování za roky nižší. Pro rok 2021: 

- Do základu daně se k příjmům nepřičítá pojistné hrazené zaměstnavatelem 
- Zrušeno odmítnutí vyhotovení ročního vyúčtování při překročení maximálního vyměřovacího základu 

pro sociální pojištění a nahrazeno výpočtem dle §16 ZDP platného ke konci roku 2021, tj. částka 
základu daně do 48násobku průměrné mzdy (současně to je i max.vyměřovací základ pro soc. 
pojištění) je sazba daně 15 % a nad touto hranicí 23 %. Výsledná částka daně je pak součtem těchto 
součinů zaokrouhlená na celé koruny nahoru. 

- Zrušeno zastropování daňového bonusu. 
Upozornění! Pro správný výpočet daňového zvýhodnění na děti musí být v hodnotách pro mzdy nastaveny 
měsíční hodnoty daňového zvýhodnění pro minulý rok (tj. rok 2021) na hodnoty vyšší, než byly používány 
pro výpočet záloh na daň v jednotlivých měsících. Automaticky se nastaví stiskem tlačítka “Nastavit na 
r.2022“ v hodnotách pro mzdy. 

Doplněn nový tiskopis pro roční vyúčtování daně pracovníka “VÝPOČET DANĚ A DAŇOVÉHO 
ZVÝHODNĚNÍ u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za zdaňovací období 2021“ dle tisku 
25 5460/1 MFin 5460/1 - vzor č. 26 při zachování dřívějšího. Systém si automaticky zvolí dle zadaného roku 
příslušný pro tisk. 

2.4 Hodnoty pro mzdy na rok 2022 
V okně “Hodnoty pro mzdy“ přejmenováno tlačítko: 
"Nastavit na r.2022" – nastaví nové hodnoty platné pro zpracování mezd v roce 2022 o pro roční 

vyúčtování daně za rok 2021 známé při uvolnění této verze k distribuci (na konci r.2021). Stiskněte - 
nastavte si až před předzpracováním mezd za 1/2022. Mění se: 
- Minimální mzda na 16 200,- Kč, v min. roce 15 200,- 
- Max.roční vyměřovací základ soc.pojištění za rok: 1 867 728,- Kč , min.rok 1 701 168,- 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: 227,15, 340,55,  
681,10.  

- Základní sleva daně z příjmu na poplatníka se zvyšuje na 2 570, min. rok 2 320. 
- Daňové zvýhodnění na první dítě zůstává na 1 267, na druhé se zvyšuje o 593 a na třetí a další 

o 1 053 a to i pro minulý rok (tj.2021)! Protože roční zúčtování daně za r.2021 se provádí z těchto 
zvýšených hodnot! 

Životní minimum + náklady na bydlení pro 1 osobu a výše stravného při pracovní cestě k datu uvolnění 
této verze nejsou ještě známé.  

 
  


