
Změny v AdmWin ve verzi 3.32 od 3.31 

Neprovádí se žádný update. Zálohy jsou kompatibilní s verzí 3.31, 3.30, 3.26, 3.25, 3.24, 3.23. 

Pokud se přechází z verze nižší 3.23, je nutné před instalací nové verze provést zálohování - provede se 
update do verze 3.23 !!! 

1. Zásoby - účtenky (prodejky) 

Rozdělení zásob na sklady bylo v AdmWin určeno ke sledování stavů zásob na jednotlivých fyzicky místně 
oddělených skladů, kde každý sklad byl současně prodejnou. Protože každá skladová položka může být na 
více různých skladech (prodejnách) v jiném množství, musí mít každý sklad pro tutéž položku svoji vlastní 
skladovou kartu. To i z důvodu, že každá prodejna může mít jiné prodejní ceny, jiné procento přirážky. 
Prodejna na exponovaném místě může mít vyšší ceny, než prodejna na periférii.  
Z toho pak zákonitě vzešel požadavek na číslování účtenek - každá prodejna má svoji číselnou řadu, na 
každé prodejně může být více pokladen = pokladních míst a každé z nich aby mělo svoji číselnou řadu. 
Jelikož několik uživatelů použilo číslo skladu za jiným, než výše uvedeným účelem, dostali se následně do 
mnoha potíží, byť pro druhové členění je na skl.kartě údaj skupina zásob, jenž je na ní kdykoliv změnitelná. 
Číslo skladu ne, protože je na něj vázáno množství, skladové pohyby, výdejky, popř. zaúčtování. 
Dalším z potíží bylo nemožnost přiřazovat na jednu účtenku položky z různých skladů - prodejen. Vždyť 
přeci nemůže prodavač jedné prodejny prodávat něco z jiné prodejny, za kterou zodpovídá někdo jiný! 
Přesto je tento požadavek hodně častý. Proto bylo provedeno v nastavení a následném vytváření účtenek 
mnoho změn. 

1.1 Nastavení zpracování účtenek 

"- prodává se ze skladu-střediska" – do rozbalovacího seznamu na první pozici před čísla skladů 
doplněna položka neobsahující nic, ani 0 (0 je také číslo skladu - výchozího). Pokud si zvolíte tuto 
prázdnou položku, bude umožněn výdej na prodejku ze všech evidovaných skladů. Výchozí je sklad 
číslo 0. 

V souvislosti s tímto “osvobozením“ čísel skladů, muselo být také přepracováno automatické číslování 
účtenek ze závislosti na čísle skladu, popř. čísle pokladny - pokladního místa na volitelné, jak se mají 
účtenky číslovat. Zrušen údaj "Poslední použité č.účtenky" a do globálních nastavení (platných pro všechny 
PC v síti) doplněn údaj a tlačítko: 
"Číslovat účtenky ve vazbě na" – nastavení rozbalovacím seznamem, jak bude (podle čeho) číselná řada 

(číslování) účtenek vybírána a přiřazována novým účtenkám: 
- "č.skladu a č.pokladny" – číselná řada je vázána na číslo skladu a číslo pokladního místa. Nelze 

kombinovat s nastavením zadávání položek bez určení skladu (v čísle skladu prázdná hodnota) - 
uložení se odmítne po zprávě  “Neplatná kombinace číslování účtenek s vazbou na č.skladu“ 

- "jen č.pokladny" – číselná řada je vázána na číslo pokladního místa. Číselná řada pro číslování 
nových účtenek se vybere dle nastaveného čísla pokladny - každá pokladna bude mít svoji číselnou 
řadu a číslo účtenky bude začínat číslem pokladny. 

- "nic - bude jen 1 řada" – bude jen jedna číselná řada pro všechny účtenky. 
Výchozí je první volba. 

"Číselné řady účtenek" – tlačítko, které vyvolá seznam číselných řad pro kombinace číslo skladu “Sklad“ 
a číslo pokladny “Pokladna“ a k tomu sloupec “Účtenky číslovat od“, ve kterém je za provozu poslední 
použité číslo. Další účtence bude přiřazeno číslo o 1 vyšší. 
Seznam se ovládá zkrácenou nástrojovou lištou a údaje se mění přímo v řádcích tohoto seznamu. 
Pokud nepotřebujete vázat číselnou řadu na sklad, ponechejte ve sloupci “Sklad“ nulu, bude vybrána 
první číselná řada pro číslo pokladny (prodejní místo). Pokud nebudete vázat číselnou řadu ani na číslo 
pokladny, ponechejte je také nulové, bude vybrána první číselná řada. 
Pokud při zápisu nové účtenky bude nastaven sklad a číslo pokladny, které v tomto seznamu není, 
automaticky se do tohoto seznamu přidá a použije s číslováním od:  číslo pokladny krát 100000. 

"Test číselných řad" – kontrola, zda nastavené číselné řady nejsou v konfliktu s již evidovanými účtenkami, 
aby následně při provozu nedošlo k situaci, že uložení účtenky s číslem dle nastavené řady bude 
odmítnuto z důvodu již existující účtenky se shodným číslem. Aby se předešlo situaci, kdy bude zákazník 
čekat, než někdo přes nastavení účtenek opraví číselnou řadu. Po její opravě lze pokus o uložení účtenky 
zopakovat.  
Testují se 3 následující vyšší čísla od zadaného ve sloupci “Účtenky číslovat od“. Pokud se nalezne, 
zobrazí se chybová zpráva s číslem, které se již nalezlo použité v evidenci účtenek. 

Touto změnou byla zrušena jednoznačná vazba - jedna účtenka = jedna výdejka a na jednu účtenku se 
může vytvářet více výdejek, může se tedy na jednu účtenku přiřazovat více kategorií zásob (zboží, materiál, 
výrobky). Seznam kategorií zásob byl doplněn o volbu “Všechny“ - do zadávané prodejky bude možné 
vybírat ze všech účetních kategorií zásob. 



Princip jedna výdejka na jedno číslo skladu a jednu kategorii zásob musí být zachován, protože hodnota 
zásob se počítá vždy podle skladových pohybů na jednom skladě a jedné kategorii zásob. 
Zaškrtnutí současného tisku výdejky ze skladu se tím dostává do problému - pokud máte zaškrtnuto, nahrne 
se do tiskárny tolik výdejek, kolik různých čísel skladů a kategorií zásob na prodejce (účtence) je. 
Větší problém nastává, pokud v PU účtujete jednotlivé výdejky (v “Účetnictví“ - “Nastavení“ - “Jiná obecná 
nastavení“ není zaškrtnuto…) a jejich účtování není nastaveno tak, aby proběhlo na pozadí - otevře se tolik 
oken k zaúčtování výdejky, kolik různých výdejek se při uložení výdejky vygeneruje! Riskujete tak zahlcení 
systému i obsluhy informacemi. 
Stejně tak i při případném následném stornu (zrušení) účtenky! 
Proto se vyhněte při nastavení nerozlišování skladů, zaškrtnutí tisku výdejky a v PU zaúčtovávání 
jednotlivých výdejek/příjemek. 

 

1.2 V záznamu nové účtenky 

1.2.1 Prodej výrobků (celků) s výdejem položek dle kusovníku do něj vstupujících: 
Zrušením vazby jedna účtenka = jedna výdejka, se otevřela možnost záznamu výrobku (celku) na účtenku 
s výdejem do něj dle kusovníku vstupující položek ze skladu stejným způsobem, jako na zakázku, fakturu, 
dodací list. Tj. aby k tomu vůbec došlo, musí mít výrobek na skladové kartě: 

- nastaven kusovník – výčet skladových položek do tohoto celku vstupujících a v jakém množství 
- zaškrtnuto, že se jedná o celek, jenž se má při výdeji rozpustit dle kusovníku 
- množství na skladě tohoto výrobku musí být nula, jinak by se vydávalo na skladě dostupné množství 

a k odečtení nižších (do tohoto celku vstupujících položek) by nedošlo. 
K výdeji položek do celku vstupujících dojde až při uložení (zaevidování) účtenky: 

- na řádku účtenky je vidět jen položka výrobku (celku) 
- generují se pouze výdejky na položky dle kusovníku do prodávaného výrobku (celku) vstupující 
- generují se skladové pohyby - výdeje pro položky do výrobku (celku) vstupující 
- pro výrobek (celek) výdejka se nevytváří, pouze se zapíše do skladových pohybů bez čísla výdejky 

jako pohyb množství a hodnotu skladem neovlivňující 
1.2.2 Číslování účtenek: 
Číslo účtenky se přiřazuje až v okamžiku jejího uložení, protože i na jedné pokladně může být rozpracováno 
i více nových účtenek a účtenky mohou být číslovány jednou číselnou řadou pro více pokladen (pokladních 
míst). 
Řídí se nastaveným číslem skladu,  číslem pokladny (prodejního místa) na tomto skladě (na konkrétním PC 
– pokladně) a globálním nastavením, na co číselnou řadu vázat: 
V evidenci číselných řad pro účtenky se vyhledává pokud je nastavena vazba: 

- "č.skladu a č.pokladny"  - s číslem skladu a číslem pokladny nastaveným na tomto PC 
- "jen č.pokladny"  - s číslem pokladny nastaveným na tomto PC 
-  nic - bude jen 1 řada"  - vyhledá první řadu s číslem pokladny 0 

Pokud vyhledávaná číselná řada neexistuje, automaticky se založí s nastaveným číslem skladu a pokladny 
a počáteční hodnotou pro číslování dokladu (sloupec “Účtenky číslovat od“) 1. 
Pokud číselná řada existuje, přičte se k hodnotě pro číslování 1, a po kontrole, jestli již účtenka takového 
čísla neexistuje, se nová účtenka zaeviduje pod tímto novým číslem. 
 

1.3 V přehledu vystavených účtenek 

Přepracována funkce storna účtenky – vystavením další nové účtenky s minusovým množstvím u každé 
položky tak, aby se korektně stornovaly všechny výdeje na všech výdejkách spojených s jednou účtenkou. 
 

2. Mzdy  

2.1 Úpravy v souvislosti se změnami “Přehledu o výši pojistného“ na ČSSZ z 27.1. a 30.1.2023 

- Do kontroly a doplnění vyúčtování mzdy doplněna podmínka, že pracovník musí odpracovat min.8 
hodin pro nárok na slevu na sociálním pojištění zaměstnavatele 

- Drobné úpravy xml struktury pro elektronické podání na ČSSZ v oblasti slevy na soc. pojištění. 

2.2 V nastavení pro ČSSZ 

Doplněny odkazy na načtení nových formulářů - tiskopisů “Přehled o výši pojistného“ a “Oznámení záměru 
uplatňovat slevu na pojistném za zaměstnance“ na portál ČSSZ. 


