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Úvodem 
Vážení uživatelé, blahopřejeme vám, že jste si vybrali program 
Domovník. Věříme že vám bude sloužit k vaší plné spokojenosti. Ještě 
než začnete s programem pracovat si uvědomte, že máte před sebou 
pouhý počítač, který za vás sám nic nevymyslí, ale bude dělat jen to, 
jak je naprogramován a podle vašich vstupních údajů. Proto pokud 
něco špatně zadáte, program tyto špatné údaje vezme jako vstupní a 
samozřejmě dostanete špatné výsledky. Počítač s programem je pouhý 
nástroj, který má za úkol provádět rutinní práce, ale tvůrčí práce stejně 
zůstane na vás. Proto pro úspěšnou práci s programem se s ním 
nejdříve dokonale seznamte  (to že znáte základy práce s počítačem 
je snad samozřejmé), vyzkoušejte si jak se chová v různých situacích a 
při různých vstupních hodnotách a pak teprve s ním začněte pracovat. 
Minimální doba pro naučení se práce s programem je alespoň jeden 
měsíc. Tuto příručku si podrobně prostudujte a vyzkoušejte si všechny 
funkce přímo na počítači. Předejdete tak mnoha problémům při vlastní 
práci s programem. Pro správné pochopení a používání programu je 
nutné se alespoň částečně  orientovat v dané problematice. 
Prostudujte si proto důkladně příslušející zákony a předpisy. 

 
Důrazně doporučujeme si v období, kdy na to bude dost času, zkusit 
udělat vyúčtování alespoň jednoho vzorového domu. Až přijde čas 
uzávěrek a vyúčtování již musíte zcela přesně vědět, jak se program 
chová v různých situacích a jak musíte zadat vaše specifické problémy. 
Proto věnujte této přípravné fázi (bohužel mnohdy dost nudné) 
dostatek času. Tento investovaný čas se vám mnohokrát vrátí. Zde 
platí známé přísloví „těžko na cvičišti, lehko na bojišti“. 

 
Program je postaven na SQL 2000/2005/2008/2012/2014. Toto řešení 
představuje současnou špičkovou technologii v databázovém 
zpracování. Na rozdíl od tzv. souborových databází Vám toto řešení 
přinese nejmaximálnější ochranu Vašich dat, jaká je v současných 
podmínkách možná, nejoptimálnější zatížení sítě, možnost zpracování 
velkých objemů dat (je možné mít data za mnoho let pohromadě a 
vytvářet z nich různé vyhodnocení). Použití SQL databází je rovněž 
perspektivní do budoucna, neboť nová vývojová prostředí již přestávají 
umožňovat použití nespolehlivých souborových databází. 

 
Veškeré programy se v současné době velmi rychle vyvíjejí a proto 
dokumentace velmi rychle zastarává. Nejaktuálnější dokumentaci 
najdete vždy v nápovědě k programu. Omlouváme se proto, že se 
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program nemusí chovat vždy přesně tak, jak je uvedeno v tištěné 
příručce. Příručka zachycuje stav v lednu 2015. 
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Co je to DOMOVNÍK – klient 
 
DOMOVNÍK – klient je klientská aplikace programu DOMOVNÍK. Po 
spuštění se spojí s DOMOVNÍK - serverem a komunikuje s ním pomocí 
TCP/IP protokolu. Klient rovněž zajišťuje mnohé funkce, které je 
výhodnější provádět na straně klienta, díky čemuž je možné zrychlit 
přenos dat mezi serverem a klientem.  

 
Pro bezchybné připojení DOMOVNÍK – klienta k DOMOVNÍK serveru 
je třeba na straně klienta správně nastavit parametry. Nastavení klienta 
si probereme dále v kapitole Nastavení klienta. 

 
 

Co je to DOMOVNÍK – server 
 
DOMOVNÍK – server pracuje jako aplikační server programu 
DOMOVNÍK. Napojí se na MS SQL server a zajišťuje komunikaci s 
DOMOVNÍK - klientem. Zajišťuje rovněž mnohé funkce, kde není třeba 
zobrazovat data, aby se ušetřil přenos dat mezi serverem a klientem. 
Z toho důvodu doporučujeme instalovat DOMOVNÍK – server na 
počítač, kde je umístěn i SQL server nebo alespoň na počítač, který je 
spojen s počítačem, kde je SQL server, velmi rychlou sítí. Pomocí 
serveru provádíte rovněž vytváření nových databází a jejich 
zálohování. 

 
 

Jak pracuje Domovník klient/server 
 
Naše řešení nepoužívá jen dvě vrstvy (klasický klient a server), ale 
mezi klienta a server vkládá další vrstvu tzv. aplikační server. Jaké má 
toto řešení další výhody? Je možné rozdělit úkoly do tří míst. Klient 
komunikuje s aplikačním serverem pomocí internetového protokolu 
TCP/IP, takže je možné mít např. nainstalovaného klienta na 
notebooku a aplikační server a server v kanceláři a z notebooku se 
pomocí Internetu napojit přímo na vaše firemní data. 

 
 
 
 

Jako server byl použit MS SQL server 2000/2008/2012/2014.  
SQL server 7.0 

  Domovník - klient   Domovník - server 

SQL server 7.0 

TCP/IP 

MS SQL 
server 
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SQL server budete mít nainstalovaný na výkonném počítači, kde budou 
rovněž uložena vaše data. Aplikační server můžete nainstalovat buď na 
stejný počítač, kde je i SQL server nebo v budoucnu bude možné jej 
instalovat i na úplně jiný počítač (pokud nechcete serverový počítač 
zatěžovat dalším programem) a dokonce jej budete moci nainstalovat 
na klientský počítač. Volbou vhodné topologie můžete zvýšit výkon 
systému. Klienta samozřejmě nainstalujete na počítač, u kterého bude 
sedět uživatel. 

 



 

 

 

 

Část první 
 
Začínáme 

   6                    Domovník 

Instalace program ů 
K instalaci program ů jsou vyžadována administrátorská práva. 
 
Programy jsou dodávány na instalačním CD. Pokud máte na 

počítači zapnutý autostart programů, pak se po vložení CD do 
mechaniky rozeběhne úvodní okno, kde si budete moci vybrat, který 
program chcete nainstalovat. Pokud autostart nemáte zapnutý, 
poklepejte na ikonu Tento počítač, pak na ikonu mechaniky CD a 
nakonec na program SETUP.EXE. 

 
 

Nastavení Windows 
Protože klient se serverem komunikuje pomocí protokolu TCP/IP, 

musíte v nastavení sítí ve Windows mít nainstalován tento protokol a to 
i v případě, že máte klienta a servera na jednom počítači. Klient se 
serverem se propojí lokálně, ale přesto potřebují mít tento protokol 
nainstalován. Dále nainstalujte v nastavení sítí služby Klient sítě 
Microsoft a Sdílení souborů a tiskáren. Tyto služby nainstalujte 
z originálního CD Microsoft Windows.  

 
Po spuštění instalace budete muset u některých programů zadat 

registrační klíč. Méně zkušeným uživatelům doporučujeme, aby 
zachovali údaje předvyplněné instalačním programem a procházeli 
instalací pomocí tlačítka Další. Pokud se v instalačním programu 
potřebujete vrátit, stiskněte tlačítko Zpět. Po úspěšné instalaci se 
vytvoří v menu Start nová skupina programů (Programy CSH) a v ní se 
objeví nově nainstalovaný program. 

 
 

Instalace na Windows XP a výše 
1. Nemáte-li plný SQL server nainstalujte MSDE 2 SP3 pro 

Windows XP (při instalaci musíte zvolit správnou verzi Windows) 
nebo SQL Server 2005 Express pro Windows Vista nebo SQL 
Server 2008 Express pro Windows 7 nebo SQL Server 2012 
Express pro Windows 8.  

2. Po nainstalování MSDE nebo SQL Serveru 2005 Express (což 
je jádro SQL Serveru) by měl počítač nabídnout restart. 

3. Po startu Windows se objeví ikonka SQL Serveru na liště 
Windows vedle zobrazení času (kromě Windows Vista/7/8). 

4. Nyní již instalujete vlastní program. Instaluje se z první záložky 
Programy SQL Server tlačítkem DOMOVNÍK – server,klient. 
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Můžete si vybrat, jaké komponenty chcete instalovat. Pokud 
instalujete vše na jeden počítač, nechte zaškrtnutou instalaci 
serveru a jednoho (nebo obou) klienta. Instalujete-li program na síť, 
můžete na jeden počítač nainstalovat server a na ostatní klienty. 
Během instalace si také vybíráte, které další programy chcete dále 
instalovat. Program Archivace slouží k archivování dat. Program 
Tabulka slouží pro tisk tabulkových tisků (doporučujeme 
nainstalovat). 

Doporučujeme nainstalovat Manažer služeb CSH, který zajistí 
automatické spouštění Domovník serveru při startu Windows. 
Server se bude provozovat jako služba, což je na tomto operačním 
systému optimální řešení. Pokud nebudete chtít servera instalovat 
jako službu, můžete zajistit automatický start servera 
nainstalováním programu Startér serverů CSH. Startér serverů 
CSH a Manažer služeb CSH nemůžete nikdy instalovat současně.  

5. Dalším krokem je první spuštění programu. Z nabídky Start 
spusťte Programy CSH – DOMOVNÍK-server. Objeví se okno pro 
založení společné databáze, stiskněte jen tlačítko Založit. Pak 
budete vybídnuti k založení firemní databáze – to provedete 
stiskem tlačítka Založit novou. Po založení databáze musíte založit 
uživatelské účty. Zadejte heslo manager. Tím se založí uživatel se 
jménem SYSTEM a heslem manager . Můžete si přidat další 
uživatelské účty nebo změnit heslo (lze i později). 

6. Nyní již můžete spustit Domovník – klient a začít pracovat. 
 
Jestliže se Vám program poda řilo nainstalovat dle uvedeného 

stru čného postupu, nemusíte se kapitolou Nastavení Domov ník – 
server již zabývat. Instalujete-li klienty na sí ť, v kapitole Nastavení 
Domovník – klienta naleznete pot řebné informace. 

 
Problémy : 
Pokud se Vám po spuštění DOMOVNÍK – serveru objevilo okno 

Nastavení, znamená to, že instalační program nedokázal sám nastavit 
tzv. připojovací řetězec ADO. V tomto případě jej musíte zadat ručně. 
Podrobnější informace naleznete v kapitole Nastavení DOMOVNÍK – 
serveru. 

 
Pokud máte od naší firmy více programů používajících Archivaci a 

Tabulku, stačí je mít na počítači nainstalovány pouze jednou. 
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Nastavení DOMOVNÍK – server 
Nastavení parametrů Domovník – serveru je jedním z klíčových 

bodů celého procesu nastavování. Před tím než začnete nastavovat 
parametry Domovník – serveru se ujistěte, že máte spuštěn MS SQL 
server.  

 
Nejprve budete muset vytvořit řetězec připojení ADO k SQL 

serveru. K tomu je určen jednoduchý průvodce. Řetězec připojení ADO 
začnete vytvářet po stisku tlačítka Vytvořit resp. Build. V následujícím 
dialogovém okně vyberte na záložce Zprostředkovatel položku 
Microsoft OLE DB Provider for SQL server. Nyní se přepněte na 
záložku Připojení a nastavte jednotlivé body následujícím způsobem: 
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Pokud jste instalovali MSDE 2 SP3 nebo SQL 2000 
1) v případě, že máte Domovník – server nainstalován na stejném 

počítači jako MS SQL server (doporučeno), nechte políčko u volby 
1. prázdné, jinak vyplňte jméno počítače. 

2) u volby 2. nastavte možnost Použít specifické uživatelské jméno 
a heslo  

3) do uživatelského jména napište sa a heslo nechte prázdné 
4) zatrhněte možnost Povolit uložení hesla 
5) u volby 3. se ujistěte, že je vybrána možnost Vyberte databázi 

na serveru a příslušné políčko nechte prázdné 
 
Pokud jste instalovali SQL Server 2005 (2008, 2012)  Express 

nebo SQL server 2005 (2008, 2012) 
1) u volby 1. vyplňte jméno počítače, kde je nainstalován SQL 

server (můžete jej vybrat z výběrového pole, pokud v něm není, 
stiskněte tlačítko Aktualizovat) a za něj napište \CSH2005. Např. 
počítač se jmenuje SERVER, pak bude v poli 1. 
SERVER\CSH2005 (pro SQL server 2008 - SERVER\CSH2008, 
pro SQL server 2012 - SERVER\CSH2012). 

2) u volby 2. nastavte možnost Použít specifické uživatelské 
jméno a heslo 

3) do uživatelského jména napište sa a do hesla csh_2005 (pro 
SQL server 2008 – csh_2008, pro SQL server 2012 – csh_2012). 

4) zatrhněte možnost Povolit uložení hesla 
5) u volby 3. se ujistěte, že je vybrána možnost Vyberte databázi 

na serveru a příslušné políčko nechte prázdné 
 
Před odsouhlasením tlačítkem OK ještě otestujte připojení pomocí 

tlačítka Testovat připojeni. Jestliže tyto parametry souhlasí, potvrďte 
vytvoření řetězce tlačítkem OK. 

 
Nyní je třeba vytvořit databázi společných dat. Jako jméno 

databáze doporučujeme ponechat DOMOVNIK a adresář s těmito daty 
by měl být stejný jako datový adresář MS SQL serveru. Důležité 
nastavení je u položky Index SQL serveru pro replikaci. Pokud totiž 
budete chtít replikovat data, je třeba se hned zpočátku rozhodnout, 
jaké číslo SQL serveru bude mít tato instalace. Za provozu již tento 
index nemůžete měnit.  

 
Po odsouhlasení tlačítkem Založit se začne vytvářet databáze, o 

čemž jste průběžně informováni. 
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Dále budete muset založit alespoň jednu databázi s firemními daty. 

Tu založíte pomocí tlačítka Založit novou. Vytváření této databáze 
bude opět chvíli trvat. V poslední fázi vás průvodce zavede k vytvoření 
uživatelských účtů pro přihlášení do DOMOVNÍK – klienta. Implicitní 
přístupové jméno je SYSTEM. Toto jméno nelze měnit, ovšem můžete 
změnit přiřazené heslo. Po instalaci je tímto heslem slovo manager. 

 
V menu Nastavení – Server zkontrolujte číslo portu a timeout 

klienta. Tyto hodnoty doporučujeme ponechat tak, jak jsou předvoleny, 
ale můžete si je samozřejmě změnit dle vlastních požadavků. Pokud 
v poli Databáze společných nastavení není vyplněn žádný název 
databáze, vyberte zde databázi společných dat, kterou jste před chvílí 
vytvořili. To je vše, co je třeba učinit pro správný běh aplikačního 
serveru. Pokud jste postupovali dle našeho výkladu, mělo by nastavení 
serveru vypadat podobně jako je vyobrazeno na následujícím obrázku. 
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V poslední fázi vás průvodce zavede k vytvoření uživatelských účtů 
pro přihlášení do Domovníka – klienta. Implicitní přístupové jméno je 
SYSTEM. Toto jméno nelze měnit, ovšem můžete změnit přiřazené 
heslo. Po instalaci je tímto heslem slovo manager. 

 
Bližší vysvětlení všech parametrů najdete v druhé části v kapitole 

Nastavení serveru.  
 
 

Nastavení DOMOVNÍK – klient 
Nastavení parametrů DOMOVNÍK – klienta je dalším klíčovým 

bodem při nastavování programu DOMOVNÍK. 
 

Nastavení klienta 
Pokud se vám při prvním spuštění DOMOVNÍK – klienta nepodaří 

napojit na aplikační server objeví se servisní menu. Je to z toho 

   12                    Domovník 

důvodu, že klient prozatím nezná potřebné parametry pro spojení se 
DOMOVNÍK – serverem.  

 
Vyberte proto v menu Servis položku Nastavení klienta. Zde budete 

muset uvést IP adresu serverového počítače, nebo jeho jméno. 
V případě, že máte jak DOMOVNÍK – server tak i DOMOVNÍK – klienta 
nainstalovány na jednom počítači, zadejte jako IP adresu localhost. 

 

 
 
Druhým parametrem je číslo portu. To musí být stejné jako na 

straně serveru. (viz. kapitola Nastavení DOMOVNÍK – serveru) 
 
 

Spuštění programů 
Pokud jste nastavili všechny potřebné parametry, můžete učinit 

rozhodující krok a připojit DOMOVNÍK – klienta k aplikačnímu serveru 
(předtím se však ujistěte, že je spuštěn jak SQL – server tak i aplikační 
server).  

 
Připojení provedete pomocí menu Servis-Připojit k serveru. 

Program se vás zeptá na uživatelské jméno a heslo. Po instalaci zná 
program pouze uživatelské jméno SYSTEM a jemu náležející heslo 
manager . Pozor, záleží i na velikosti písmen.  

 
Pokud se klientem běžně připojujete na více aplikačních serverů, 

můžete požadované připojení zvolit v poli Výběr připojení. Seznam 
volitelných připojení může být definován v ini souboru pripojeni.ini, 
který se umístí do složky s programem Domovník - klient. Tento ini 
soubor obsahuje sekce, jejichž název je tvořen názvy jednotlivých 
připojení, přičemž tyto každá z těchto sekcí obsahují hodnoty zadávané 
v nastavení klienta.  
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Takže například ini soubor obsahující údaje  
 
[Lokální server] 

SERVER=localhost 

PORT=2107 

ReqTimeOut=120 

 

[Karel účtárna] 

SERVER=192.168.1.202 

PORT=2107 

ReqTimeOut=120 

    

[Centrála] 

SERVER=pcjirina 

PORT=2107 

ReqTimeOut=120 
 
zajistí, že se v nabídce Výběr připojení objeví tři možnosti, a to 

Lokální server, Karel účtárna a Centrála. Pokud soubor pripojeni.ini 
není přítomen, nebo posledně použité připojení není v tomto ini 
souboru nastaveno, objeví se v nabídce možnost Poslední použité. 

 

 
 
Nastavení uživatelských jmen a přístupových práv se provádí na 

straně DOMOVNÍK – serveru. Více se dočtete v kapitole Správa 
uživatelů. 
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Obecné požadavky na počítač 
Minimální konfigurace počítače je dána především použitým 

operačním systémem. Samotný program (Domovník klient) nemá 
zvláštní nároky na výkon počítače. U SQL serveru a DOMOVNÍK 
serveru je vhodnější použít větší velikost paměti, zvláště v případě, kdy 
zpracováváte více firem současně. Pro větší objem dat doporučujeme 
pořídit plný MS SQL server, který nemá omezení, že by využíval jen 
jeden procesor a maximálně 1 GB operační paměti. 

 

 
Minimální 

konfigurace 
Doporu čená 

konfigurace 

Operační 
systém 

Win XP 
Win 

Vista, Win 
7 / 8 

Win 
XP 

Win Vista, 
Win 7 / 8 

Procesor 
300 

MHz 
1 GHz 1 GHz 1 GHz 

Paměť 512 MB 
1024 

MB 
1024 

MB 
2024 MB 

Pevný 
disk 

4 GB 20 GB 20 GB 40 GB 

Grafická 
karta 

SVGA 
800 x 600 

SVGA 
800 x 600 

SVGA 
800 x 600 

DirectX9 
s WDDM, Pixel 
Shader 2.0, 32 

bitů/pix, 128 MB 
Optická 

mechanika 
CD-

ROM 
CD-

ROM 
CD-

ROM 
DVD-ROM 
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Část druhá 
 
DOMOVNÍK 
server 
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Úvod 
DOMOVNÍK – server zajišťuje komunikaci mezi klientem a SQL 
serverem. Rovněž zajišťuje mnohé funkce kde není třeba zobrazovat 
data, aby se ušetřil přenos dat mezi serverem a klientem a tím se také 
zvyšuje rychlost při používání programu. 

 
Z toho důvodu doporučujeme instalovat DOMOVNÍK – server na 
počítač, kde je umístěn i SQL server nebo alespoň na počítač, který je 
spojen s počítačem, kde je SQL server, velmi rychlou sítí.  

 
V případě že nevlastníte plnohodnotný SQL server, ale používáte 
pouze jeho databázové jádro MSDE, zde rovněž provádíte údržbu 
databází, tzn. vytváření nových  a jejich zálohování. Více o správě 
firem a o nastavení serveru  se dočtete v následujících kapitolách. 

 
 

Ovládání serveru 
Chod serveru je možné řídit pomocí funkcí v menu Server. Pro účely 
ovládání jsou zde tyto funkce: 

 
Start  spustí server (pokud byl předtím pozastaven) 
Stop   dočasně ukončí služby poskytované serverem 

Server nelze zastavit pokud jsou přihlášení 
uživatelé. V takovém případě je nutné 
uživatele nejdříve odpojit a poté pozastavit 
služby DOMOVNÍK – serveru. Po použití této 
funkce server sice neposkytuje služby 
klientské aplikaci, ovšem je stále spuštěn. Pro 
úplné vypnutí serveru je nutné použít funkci 
Ukončení. 

Odpojit všechny odpojí všechny uživatele, kteří momentálně 
využívají služeb serveru 

Přehled o přihlášeních k serveru 
Po zadání administrátorského hesla se zobrazí 
přehled přístupů k serveru. Zobrazí se 
uživatelské jméno a čas přihlášení. 

Stav  zobrazí informační okno o aktuálním stavu 
serveru. Z těchto informací je možné například 
zjistit kolik je aktuálně přihlášených uživatelů a 
z kolika IP adres tito uživatelé přistupují, nebo 
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z jakých konkrétních IP adres se připojili 
k tomuto serveru. 

Ukončení ukončí běh serveru, odpojí se od SQL serveru 
a definitivně ukončí svoji činnost ve Windows 

Nastavení 
Pomocí voleb v menu Nastavení se nabízí možnost jednoduché údržby 
DOMOVNÍK – serveru a databáze používané programem DOMOVNÍK.  

 
 

Nastavení serveru 
 
Po spuštění této volby se zobrazí dialog pro nastavení parametrů 
DOMOVNÍK – serveru. Tyto parametry jsou nezbytné pro správnou 
komunikaci s SQL serverem i s klientem.  

 

 
 

Port zde se zadává číslo portu, přes který spolu 
komunikují klient se serverem. Stejné číslo, jaké 
nastavíte na serveru musíte nastavit i na klientovi. 
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Jako výchozí hodnota se používá 2107, ale je 
možné si ji pozměnit. 

Timeout klienta je časový interval během kterého se musí klient 
ohlásit aplikačnímu serveru a dát tak vědět, že je 
stále aktivní. Pokud se klient do této doby 
neohlásí, bude odpojen. Tato funkce je zde pro 
případ, že se klient odpojí nekorektně (zatuhnutí 
počítače, výpadek napájení, násilné ukončení 
běhu počítače apod.). Pokud je klient spuštěn, 
hlásí se v těchto pravidelných intervalech, že je 
ještě funkční. Časový interval je udáván v 
sekundách 

Řetězec připojení ADO  
aby se mohl DOMOVNÍK – server připojit k SQL 
serveru, musí mít zadány připojovací parametry. 
Ty se zapisují do tzv. řetězce připojení. Nejlépe 
tento řetězec vytvoříte po stisku tlačítka Vytvořit. 
V následujícím okně patrně stisknete tlačítko Build, 
čímž se vám otevře průvodce pro připojení k SQL 
serveru. V něm je nutné vybrat poskytovatele pro 
připojení (pro SQL server to bude Microsoft OLE 
DB Provider for SQL Server. Na záložce Připojení 
musíte vyplnit uživatelské jméno a heslo 
(standardně je uživatelské jméno sa a heslo je 
prázdné) pro připojení k SQL serveru a zaškrtnout 
políčko povolit uložení hesla (resp. prázdné heslo, 
pokud hesla nepoužíváte). Ostatní údaje nemusíte 
vyplňovat. Z výše uvedeného vyplývá, že 
DOMOVNÍK – server používá pouze jedno 
uživatelské jméno a heslo pro přístup k SQL 
serveru. Ostatní přístupová práva k jednotlivým 
tabulkám si řídí sám. Na SQL serveru proto musíte 
mít pro databázi DOMOVNÍKA povoleno čtení i 
zápis. 

Systémová databáze  
zde vyberte databázi programu DOMOVNÍK ve 
které jsou uložena veškeré data. Pokud ji zde 
nevyplníte, nebudou se moci klienti připojit. 

Databázové aliasy zde je možné zadat databázové aliasy. Při 
nastavení systémové databáze se zde vytvoří alias 
SYSTEM=<systémová databáze >. 

 
 



   Domovník       19 

Správa uživatel ů 
 
V programu si můžete nadefinovat přístupová práva k jednotlivým 
evidencím pro libovolný počet uživatelů. U každé tabulky pro danou 
evidenci volíte, zda ji může určitá osoba číst i zapisovat nebo jenom 
číst či zda do ní nemá přístup vůbec. Při přihlašování do programu 
musí zadat uživatel tzv. uživatelské jméno. Tomuto uživatelskému 
jménu je přiřazen soubor pravidel (dále budeme tomuto souboru 
pravidel říkat role), co smí a nesmí uživatel s tímto uživatelským 
jménem v programu dělat. Uživatelské jméno nemusí být jméno 
konkrétní osoby, protože přiřazení konkrétní osoby nebo osob 
k uživatelskému jménu se provádí na klientovi v Servis – Uživatelé 
programu. Samozřejmě můžete založit jako uživatelská jména 
skutečná jména osob, kteří se do programu přihlašují, ale aby program 
používal údaje o přihlášeném zaměstnanci, budete stejně muset 
v Uživatelích programu provést přiřazení konkrétní osoby 
uživatelskému jménu. 

 
Po prvním spuštění této funkce se vám automaticky založí uživatel se 
jménem SYSTEM a heslem manager  (systémový administrátor). 
Tomuto jménu můžete změnit pouze heslo (jméno SYSTEM je 
nezměnitelné) a tento uživatel má vždy zcela neomezená práva, která 
nejdou změnit. Proto doporučujeme založit další uživatele a přihlašovat 
se pod jejich jmény. 
 
Pro vstup do definice uživatelů je vyžadováno heslo systémového 
administrátora, které je po instalaci programu nastaveno na manager. 
Aby nemohl měnit přístupová práva kdokoliv, doporučujeme toto heslo 
změnit. POZOR!!! Pokud zapomenete heslo systémového 
administrátora, není šance se dostat do definic uži vatelů. Jediná 
možnost je objednat si technika dodavatelské firmy,  aby vám 
tabulku zp řístupnil speciálním heslem.  
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Na první záložce definice přístupových práv definujete uživatelská 
jména, ke každému jménu heslo a nakonec název role, která popisuje, 
co tento uživatel smí a co ne. 

 
Na druhé záložce se definuje seznam názvů rolí, které používáte na 
první záložce u uživatelských jmen.  

 
Na třetí záložce se definují pro každou roli přístupová práva 
k jednotlivým tabulkám databázím. Přístupová práva se definují pro roli, 
kterou máte právě vybranou na druhé záložce. Práva mohou být 
Čtení/Zápis, Jen čtení, Čtení/Nové záznamy, Nemá přístup, Bez 
mazání záznamů. 
 
Insolvenční r. 
Definuje, zda má uživatel přístup k údajům z insolvenčního rejstříku. 
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Správa databáze 
 
Zde můžete zálohovat data a přeindexovávat databázi.  

 

 
 

Adresář s daty zde je uvedena cesta, na které jsou umístěny 
databázové soubory MS SQL Serveru  

Uložit data funkce pro zálohování dat. Při ukládání dat budete 
muset zadat jméno archivního souboru (výchozí 
jméno vám bude nabídnuto) a při obnově dat 
budete muset vybrat soubor, ze kterého se budou 
číst obnovovaná data. Funkce používají služeb 
BACKUP a RESTORE SQL serveru. Pro 
rozsáhlejší systémy budete patrně používat 
zálohovacích služeb přímo z SQL serveru, kde si 
můžete naplánovat různé varianty zálohování. Zde 
použitý způsob ukládá vždy kompletní databázi na 
disk a obnova opět nahraje vždy kompletní 
databázi. Tyto archívy nejsou komprimovány 
našim programem ARCHIVACE. Uvědomte si 
rovněž, že tento způsob neumí rozdělit archiv na 
více médií, takže musíte archivovat vždy na 
médium, kam se vám vejde celý archiv (např. Zip 
nebo Jaz mechaniky apod.). Zde použitý způsob 
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archivace je vhodný jen pro menší databáze nebo 
pro uživatele používající MSDE, kde nejsou 
k dispozici archivační funkce. 

Obnovit data obnoví databázi z vámi vybraného archívu. Touto 
funkcí obnovíte data z archívu vytvořeného funkcí 
Uložit data, tzn. že archív není komprimován 
programem ARCHIVACE. 

Indexy funkce provede kontrolu indexů databáze a 
případně ji přeindexuje. Funkce rovněž nahraje 
uložené procedury a provede případný upgrade 
dat. Funkci je proto nutné spouštět vždy, když 
dostanete novou verzi programu. 

Obnovit z LZH, FAR 
 obnoví databázi z vámi vybraného archívu. Tato 

funkce ovšem vyžaduje archív komprimovaný 
programem ARCHIVACE. Pokud archivujete data 
přímo z klientské aplikace programu DOMOVNÍK, 
vytvoří se komprimovaný soubor typu *.FAR, 
z něhož můžete touto funkcí data obnovit. 

Načíst lic. klíč Pokud si objednáte rozšíření programu na více 
bytů, dostanete pouze licenční klíč, který načtete 
touto funkcí. 

Přípr. pro replikaci Připraví databázi pro replikaci dat. Replikace je 
proces slučování databází, které fungují na 
oddělených pracovištích. Tato funkce doplní do dat 
řídící políčka, která replikace vyžaduje.
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Část třetí  
 
DOMOVNÍK 
klient 
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Doporu čený postup práce s programem 
Pro práci s programem doporučujeme následující postup. Tento postup 
berte jako schéma, kde nejsou popisovány podrobnosti a na potřebné 
detaily se podívejte vždy do kapitoly pojednávající o příslušné evidenci. 

 
1. Zadejte údaje do pomocných tabulek, které najdete v Servis – 

Definice. Některé údaje jste již měli možnost zadat v průvodci 
počátečním nastavením. Nejdůležitější nastavení je Druhy 
složek. Toto je jakási „účtová osnova“ celého programu, 
protože zde si definujete jeho chování při předepisování, 
účtování a vyúčtování jednotlivých složek platby. Z těchto 
tabulek budete moci později vybírat údaje do jiných evidencí. 
Někde to pouze zrychlí práci, někde (jako je to např. u druhů 
složek nebo slev) je to přímo nezbytné. 

2. Zadejte jednotlivé celky (domy) pro jednotlivé zpracovávané 
subjekty (družstva, společenství vlastníků). Potom pro 
jednotlivé celky zadejte objekty (byty, nebyty) a k nim patřičné 
údaje. Nejdůležitější je zadání složek plateb, protože podle 
nich se později bude provádět vyúčtování. 

3. Pro daný měsíc a rok proveďte výpočet předpisů plateb 
(tabulka Předpisy plateb, funkce Výpočet předpisů). 
Vypočítané předpisy můžete přímo zaúčtovat do účetnictví 
SYSEL C/S. Používáte-li SIPO, vygenerujte soubor SIPO. 

4. Máte-li účetnictví SYSEL C/S budete v něm nyní účtovat 
příchozí platby uživatelů objektů a zapisovat příchozí faktury. 

5. Máte-li účetnictví SYSEL C/S, naimportujte příjmy uživatelů 
bytů a platby dodavatelům do příslušných tabulek. 
Nezapomeňte v tabulce plateb dodavatelům doplnit údaje, 
které nejsou v účetní evidenci obsaženy. Nemáte-li účetnictví 
SYSEL C/S, budete muset platby do obou tabulek zapsat 
ručně. Používáte-li SIPO, načítáte soubor plateb SIPO do 
evidence příjmů, ze které rovnou povedete zaúčtování plateb 
SIPO do účetnictví SYSEL C/S. 

6. Z tabulky příjmů uživatelů bytů proveďte proplacení předpisů 
(buď hromadně nebo ručně). 

7. Body 3. až 6. opakujte podle potřeby každý měsíc. 
8. Na konci roku, kdy jsou již známy veškeré náklady spusťte 

závěrečné vyúčtování a následně vygenerování předpisů 
vyúčtování. Máte-li účetnictví SYSEL C/S, proveďte také 
zaúčtování vyúčtování (zúčtování nákladů a zaúčtování 
přeplatků a nedoplatků). 
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Použitá terminologie 
 
Celek jako celek je míněn zpravidla dům. Je to stavba, která 

má svoje popisné číslo. 
Objekt je část celku tzn. byt nebo nebytový prostor. Na objekt 

bude počítáno vyúčtování. 
Subjekt pokud jste správcovská firma a vedete správu domů 

několika družstvům nebo společenstvím vlastníků, pak 
pod pojmem subjekt je míněno právě ono 
zpracovávavné družstvo nebo společenství. 

 
 

Začínáme pracovat s programem 
Nyní již máme program nainstalovaný a spuštěný a můžeme se s chutí 
pustit řešit ty nejsložitější úkoly. 

 
V této kapitole se naučíme princip práce s programem. Doporučujeme 
sednout si k počítači a následující příklady krok po kroku vyzkoušet. 
Podrobnější vysvětlení najdete dále v příručce, proto v této kapitole 
nehledejte odpovědi na všechny vaše zvídavé dotazy. Uživatelé, kteří 
nemají praxi s prací s programy ve Windows, by si měli nejprve přečíst 
kapitolu Ovládání databázových oken a Editační pole v příručce 
Společné funkce.  

 
V následujícím příkladu si ukážeme založení celku a objektu včetně 
zadání složek a vygenerování předpisů pro objekt. Předpokládáme, že 
jste si již nastavili důležité údaje v průvodci počátečního nastavení – 
zejména se jedná o druhy ploch a druhy složek.  

 
Vhodná definice potřebných druhů složek je stěžejním předpokladem 
pro správnou funkci programu. Z toho důvodu si zde také ukážeme, jak 
správně postupovat při vytváření nového druhu složky. 

 
 

Vytvo ření nového druhu složky 
 
V našem příkladu si vytvoříme složku pro odvoz odpadů, která se bude 
rozpočítávat podle počtu osob evidovaných v objektu. Otevřete si 
tabulku Definice druhů složek v menu Servis – Definice – Druhy složek. 
Založte nový záznam (na klávesnici F2 nebo myší kliknutím na ikonu 
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. Otevře se před vámi formulářové okno pro definici nového druhu 
složky, které vyplníme následujícím postupem: 

 

 
 

Do pole Název zapište např. Společná elektřina, nebo zcela libovolný 
text, který vám bude lépe vyhovovat. Pokud byste potřebovali do tisků 
vytisknout delší název složky, můžete použít pole Dlouhý název. 
Jelikož se jedná o zálohovou platbu, je důležité v typu složky zvolit 
Záloha. V poli Dodavatel vyberte z adresáře firmu zajišťující svoz 
odpadu. Dále nastavíme prioritu složky. V našem příkladě jsme se 
rozhodli, že tato složka bude mít prioritu 1. Volbou priority vlastně 
definujete postup proplácení složek v případě, že nedojde od uživatele 
platba na všechny složky.  

 
Pole Účet pro předpis, Účet pro vyúčtování a Účet pro DPH jsou 
určena pro zaúčtování do systému SYSEL C/S. Pokud nemáte tento 
účetní systém, není třeba měnit hodnoty. V opačném případě si 
nastavte požadované účty pro zaúčtování (viz. Postupy účtování). 
 
Pokud budete tisknout přehledy, kde jsou jednotlivé složky tištěny do 
sloupců, musíte zvolit, do kterého sloupce se má příslušná složka 
vytisknout. Při zadání nuly se nevytiskne do žádného sloupce. 
Standardně je dodáván tisk s deseti sloupci, na požádání dodáme tisk 
se třinácti sloupci, případně se 17 sloupci. 
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Nyní se přepneme na druhou záložku nazvanou Rozúčtování a 
nastavíme způsob rozúčtování zálohové složky. 

 

 
 

V našem příkladu se složka Společná elektřina bude rozúčtovávat 
podle osob, proto v rozbalovací nabídce Typ rozúčtování zvolte Osoby. 
Jelikož se tato složka bude rozúčtovávat pouze podle osob, nechte 
v poli Podíl složky [%] hodnotu 100,00. 

 
 

Založení celku 

Stiskem tlačítka  nebo volbou v menu Evidence – Celky (Domy) 
vyvolejte formulář s přehledem celků. Založte novou položku do 
databáze (klávesa F2 nebo tlačítko plus na navigátoru) a vyplňte 
veškeré potřebné údaje. Důležité je vyplnění čísla popisného a také 
částek týkajících se smluvního nájemného pro bytové a nebytové 
prostory (pokud ho používáte). Tyto částky se totiž použijí později u 
konkrétního objektu, pokud zvolíte typ nájemného Smluvní. Ostatní 
údaje vyplňte tak, jak potřebujete. 
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Založení objektu (bytu)  
 

Chcete-li založit nový objekt, musíte otevřít evidenci objektů v menu 

Evidence – Objekty (byty,nebyty), nebo kliknutím na ikonu .  
 



   Domovník      29 

 
 

V zobrazeném formuláři je nutné vybrat název celku, ke kterému tento 

objekt patří  pomocí ikony  a také číslo objektu. Dále vyplňte 
veškeré známé údaje týkající se objektu.  

 
Editační pole týkající se ploch v objektu nelze vyplňovat. Program je 
sám vyplní až po té, co k danému objektu vytvoříte konkrétní plochy na 
záložce Plochy. Stejně tak nemusíte zadávat hodnotu do pole Celkem 
složky, neboť i tuto hodnotu program vypočte na základě vámi 
definovaných složek. 

 
Založení osob 

Nyní si do evidence bytu zadáme osoby, které tento byt používají. 
Přepněte se na záložku Osoby a přidejte nový záznam. Kliknutím na 
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ikonu  vyberte osobu z adresáře, nebo zapište do editačních polí 
Příjmení a Jméno údaje ručně.  

 
Důležité při zadávání osob je správné nastavení Typu osoby. Uživatel 
objektu může být v jednom časovém úseku pouze jeden, neboť na něj 
se generují předpisy plateb. Naopak vlastníků objektu může být více. 
Dále je třeba specifikovat, jaký způsob platby bude uživatel objektu 
preferovat. Zvolíte-li platbu SIPO, musíte také vyplnit Spojovací číslo 
SIPO a Kód OZ. Tyto údaje vám poskytne přímo daná osoba. Při volbě 
platby přes bankovní účet vyplňte níže údaje týkající se bankovního 
spojení.  

 
Jsou – li, kromě uživatele v objektu další osoby zapište, je na záložce 
Spolubydlící. 

 
Založení ploch 

V dalším kroku bude třeba nastavit plochy v objektu. Přepněte se na 
záložku Plochy a založte záznamy o všech plochách objektu. Při 
vyplňování údajů můžete využít již předdefinovaných typů ploch. 
Jakmile vytvoříte záznamy o všech plochách, automaticky se vám 
zaktualizují údaje týkající se ploch na záložce Objekt. 

 
Založení složek 

Tato část je jednou z nejdůležitějších při zakládání nového objektu. Je 
třeba předem pečlivě zvážit, jaké složky a jakého typu budou pro daný 
objekt předepsány a také jakým způsobem se budou rozúčtovávat.  

 
Na základě zde definovaných složek se totiž bude každý měsíc 
generovat předpis plateb. Detailnější popis o složkách naleznete 
v kapitole Objekty (byty,nebyty). 

 

Po přepnutí na záložku Složky založte nový záznam. Pomocí ikony  
vyberte příslušnou složku z Definice druhů složek. Pokud jste použili 
Průvodce počátečním nastavením, máte již druhy složek založeny, 
pokud nemáte, bude nutné je nejprve založit. Protože jsme si již založili 
nový druh složky v jedné z minulých kapitol, použijeme tento druh i do 
našeho objektu. Po vybrání složky Odvoz odpadů a stisknutí tlačítka 
Použít se přenese složka do vašeho nově založeného záznamu 
v evidenci složek objektu. Na záznamu vyplňte zbývající údaje. Tzn. 
částku, která bude měsíčně předepisována, případně Bonus a také 
časovou platnost složky. 
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Tímto způsobem založte do evidence veškeré složky objektu. Celková 
částka za složky se automaticky přepočte a zapíše do políčka Celkem 
složky na záložce Objekt. 
 
Vhodnějším způsobem je použití funkce Hromadné generování složek, 
která vám vygeneruje příslušnou složku pro všechny objekty najednou. 
Její popis je uveden dále. 
 

 

Vygenerování p ředpis ů plateb 
 
Jelikož již máme založený objekt včetně složek , můžeme se pustit do 
generování měsíčního předpisu platby, ovšem nejprve si nastavte 
účetní období (Na hlavní liště programu), pro které se budou předpisy 
generovat.  

 
Existují dva způsoby, jak spustit akci generování předpisů. Chcete-li 
vygenerovat předpis jen pro konkrétní objekt, umístěte kurzor na tento 
objekt v přehledovém formuláři evidence objektů a akci spusťte volbou 
v menu Akce – Předpis plateb pro objekt.  

 
Druhou možností je spuštění generování předpisů pro všechny objekty 
přímo v přehledech předpisů. Otevřete si tuto tabulku kliknutím na 
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ikonu , nebo v menu Evidence – Předpisy plateb. V menu Akce 
vyberte jednu z možností výpočtu předpisů.  

a) chcete-li vypočítat předpisy plateb pro aktuální zpracovávaný 
subjekt, zvolte akci Výpočet předpisů – subjekt. 

b) chcete-li vypočítat předpisy pro všechny objekty nezávisle na 
zvoleném subjektu, zvolte akci Výpočet předpisů – všechno. 

  
Tím jste vygenerovali přepisy plateb a nyní záleží jen na vás, jestli tyto 
předpisy bude exportovat do souboru pro platbu přes systém SIPO, 
nebo vytisknete složenky typu A. 

 
Jakmile budou docházet platby od uživatelů bytů za vámi 
vygenerované předpisy, proplaťte je v evidenci Příjmy od uživatelů bytů 
a na konci roku až budou známy veškeré náklady spusťte závěrečné 
vyúčtování a následně vygenerování předpisů vyúčtování. 
 
Tím končíme stručný úvod do programu a nadále se budeme věnovat 
podrobnému popisu jednotlivých funkcí. 
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Servis 
Dříve než začnete s vlastní evidencí celků a objektů, musíte si nastavit 
program a založit některé pomocné databáze, ze kterých pak vybíráte 
údaje. Veškeré nastavovací práce se provádějí v Servisu. 

 
 

Nastavení 
 
Počáteční nastavení 
S počátečním nastavení jste se již setkali při prvním spuštění 
programu. Počáteční nastavení je průvodce, který vás provede 
nastavením všech základních údajů, které musí být v programu 
zadány. Pomocí tlačítek Další a Zpět můžete listovat mezi jednotlivými 
stránkami. Na nich se řiďte pokyny a pomocí tlačítek si otevírejte 
jednotlivé databáze a zadávejte do nich příslušné údaje. Podrobné 
popisy jednotlivých tabulek jsou popsány v dalším textu. 

 
 

Výběr subjektu 
V programu DOMOVNÍK je možné zpracovávat libovolné množství 
subjektů (účetních jednotek), mezi nimiž je možné se libovolně 
přepínat. Pokud chcete zpracovávat jiný subjekt, jednoduše jej označte 
myší a potvrďte stiskem na tlačítku Použít nebo použijte dvojí 
poklepání myší na příslušném řádku.  

 
U každého subjektu si můžete evidovat potřebné údaje vztahující se k 
tomu konkrétnímu družstvu (např. účet pro platby nájmu, smluvní 
nájemné byty či účetní databázi programu SYSEL C/S atd.) 

 
Při založení (či editaci) záznamu se otevře formulář, do kterého vyplňte 
potřebné údaje. Formulář se skládá z šesti záložek. 

 
Subjekt 

Tato záložka obsahuje obecné informace o příslušném subjektu. 
 
Název 
Ulice 
Obec 
PSČ 
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IČO,DIČ 
Plátce DPH 
Zapsán v   informace o subjektu 
Zastupuje správce pokud zaškrtnete toto pole, bude se při 

tisku objednávek a dalších formulářů 
s adresou tisknout adresa 
správcovské firmy zadaná v Nastavení 
- Firma. Nezaškrtnete-li toto pole, 
použije se adresa subjektu zadaná 
v tomto okně. 

Vlastní sazby pokud nechcete u konkrétního 
subjektu používat společné sazby 
nájemného (viz Nastavení - Sazby), 
zaškrtněte toto pole. Program potom 
bude pro daný subjekt používat sazby 
nájemného definované na záložce 
Sazby. 

Platby předpisů fakturami pokud generujete na platby předpisů 
faktury do účetnictví a uživatelé 
objektů (bytů, nebytů) pak proplácejí 
tyto faktury, zaškrtněte toto pole. Ve 
všech ostatních případech nechte pole 
nezaškrtnuté. Při generování faktury 
se vytvoří její číslo (a tedy i variabilní 
symbol platby) jako variabilní symbol 
uživatele objektu s připojeným kódem 
období – to je z důvodu jedinečného 
čísla vydané faktury. Při načítání 
plateb z bankovních výpisů se při 
zaškrtnutém poli ořízne z variabilního 
symbolu platby připojený kód období a 
tak zůstane pouze variabilní symbol 
uživatele objektu. Pokud uživatelé 
objektů platí stále pod stejným 
variabilním symbolem, nesmí být pole 
zaškrtnuté, aby se program 
nepokoušel oříznout kód období. 

Banka 
Účet pro platby nájmu 
Konstantní symbol  
Specifický symbol 
Směrový kód údaje, které se budou tisknout na 

poštovní poukázky typu A nebo se 
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použijí při generování příkazu 
k úhradě, popřípadě se použijí při 
generování poštovních poukázek typu 
B pro vracení přeplatků. Pole Banka je 
název banky, přes kterou probíhají 
platby. 

Číslo odesílatele používá se při generování poštovních 
poukázek typu B. 

Zaokrouhlení údaj určuje na kolik desetinných míst 
se bude zaokrouhlovat automaticky 
vygenerovaný předpis plateb 

 
2  2 desetinná místa   haléře 
1  1 desetinné místo   desetníky 
0  0 desetinných míst   koruny 
-1  1 místo před desetinnou čárkou  desetikoruny 
 
Účetní databáze pokud máte zakoupený účetní 

program SYSEL C/S, můžete zde 
nastavit účetní databázi z které 
můžete importovat data do modulu 
Příjmů či Plateb a do které můžete 
automaticky zaúčtovávat předpisy 
plateb a vyúčtování. Program sám 
nalezne a zobrazí všechny dostupné 
databáze na SQL Serveru. 

Skupina ev. listů a smluv 
Skupiny evidenčních listů a nájemních smluv ocení zejména 
správcovské firmy, které mají ve správě velké množství subjektů a 
každý subjekt má rozdílné požadavky na sestavy evidenčních listů 
nebo nájemních smluv. K rozlišení jednotlivých typů evidenčních listů je 
možné využít tzv. Skupiny evidenčních listů a smluv. Skupina se 
zadává u každého subjektu (políčko Skupina ev. listů). Je-li u subjektu 
nastavena Skupina ev. listů 0, tisknou se pro subjekt standardní 
sestavy evidenčních listů (soubory sestav OB2EVLIST.RDB, 
OB2EVSV.RDB atd.) a nájemních smluv (OBNAJSMB.RDB a 
OB2NAJSMN.RBD). Má-li se pro některý subjekt (nebo některé 
subjekty) tisknout jiná sada těchto evidenčních listů nebo smluv, zadáte 
do skupiny evidenčních listů číslo a smluv skupiny různé od 0. 
Nastavíte-li například hodnotu 1, bude se pak v subjektu, který má tuto 
hodnotu nastavenou, hledat sestava např. OB2EVLIST1.RDB. Jinými 
slovy - hledá se standardní název souboru sestavy evidenčního listu, 
za který se přidá číslo skupiny ev. listů. Tiskové sestavy si pak uložíte 
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pod příslušnými názvy, pak se budou již tisknout automaticky dle 
nastavení skupin. Pokud je zadána skupina evidenčních listů a smluv a 
požadovaný soubor v adresáři tiskových sestav neexistuje, použije se 
standardní soubor bez skupiny. 
 
Automatické nulování upomínek 
Pokud z programu tisknete upomínky a využíváte počítadlo vytištěných 
upomínek (tj, počítadlo, které se po každém vytištění upomínky zvýší o 
1), aby bylo jasné, kterou upomínku máte uživateli objektu poslat 
(první, druhou atd), můžete využívat automatického nulování počítadla 
upomínek v případě, kdy uživatel zaplatil všechny dluhy, protože po 
zaplacení všech dluhů se mu musí příště tisknout opět první upomínka 
na případné další dluhy. Aby program mohl vyhodnotit, zda uživatel 
zaplatil všechny dluhy, musí vědět, do kterého měsíce předpisu má 
zaplacení vyhodnocovat. Na záložce Konstanty je políčko s názvem 
Výchozí tolerance dluhu. Od aktuálního měsíce (podle data v počítači) 
program odečte počet měsíců zadaný v tomto políčku a do tohoto 
měsíce pak sleduje zaplacení všech dluhů. Pokud zjistí, že někdo 
zaplatil všechny své dluhy do tohoto měsíce, oznámí to a zeptá se, zda 
se má počítadlo upomínek vynulovat. Funkce na vyhodnocení nulování 
počítadla upomínek se spouští automaticky po spuštění těchto funkcí: 

 
Evidence příjmů: Hromadné proplacení předpisů - subjekt, všechno 
Evidence příjmů: Ruční proplacení předpisu 
Evidence předpisů plateb: Proplacení z konta 
Okno Celkový přehled předpisů uživatele objektu: Proplacení dluhu do 
pokladny 
 
Generování variabilního symbolu číselnou řadou 
Variabilní symbol osob je možné generovat číselnou řadou. Funkce se 
pro subjekt aktivuje zaškrnutím políčka Generovat VS řadou . Poté je 
třeba v definici číselných řad (Servis - Definice - Číselné řady) 
nadefinovat číselné řady, které se budou používat pro generování 
variabilních symbolů, řad může být více pro různé množiny objektů. 
Doplňkové předčíslí a číslo řady, které se má používat pro generování 
variabilních symbolů, se nastavuje v evidenci celků (políčka Číslo řady 
VS, Předpona VS na záložce Celek II). Více celků může používat 
stejné nastavení, tedy stejnou řadu a stejnou předponu. 
 
Párování plateb podle specifického symbolu 
Tato funkce umožňuje využívat podrobnější párování příchozích plateb 
i podle specifického symbolu. V podstatě jde o to, když určitou příchozí 
platbou chcete proplatit určitou složku nebo skupinu složek, můžete 
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k tomu využít tuto funkci. Využívá se k tomu políčko specifický symbol, 
který je uveden jak u příchozí platby, tak v definici druhů složek. Pokud 
chcete používat tuto funkci, musí být vždy vyplněno políčko specifický 
symbol, a to jak u příchozích plateb, tak u druhů složek. Je-li funkce 
zapnuta (zaškrtne se políčko Párovat platby podle SS ), je ještě nutné 
vyplnit tzv. Výchozí specifický symbol , který je používán u složek 
základního předpisu plateb. Nejlepší je funkci vysvětlit na konkrétním 
případě. 

 
Budeme používat např. tyto specifické symboly: 
 
10 Základní předpis (tento předpis představuje běžný předpis 

uživatele)  
11 Počáteční dluh  
20 Nedoplatek vyúčtování služeb  
30 Penále  

 
Specifický symbol 10 bude zadán u všech druhů složek, které 
představují běžný předpis uživatele (fond oprav, studená voda, teplá 
voda, společná elektřina atd.) a který neobsahuje mimořádné platby, 
jako jsou například nedoplatky z vyúčtování nebo penále. Tento 
specifický symbol (tedy 10), bude zadán i jako výchozí specifický 
symbol. 

 
Podrobný popis funkce: 

 
1)  Po spuštění funkce Hromadné proplacení předpisu program 
 prochází nespárované příjmy.  
2)  Pokud u platby není uveden žádný specifický symbol, zůstane 

platba nespárovaná.  
3)  Podle parametrů, které jsou zadány u příchozí platby, program 

vyhledá předpisy plateb, které by platbou měly být uhrazeny. 
Tzn. podle variabilního symbolu platby vyhledá předpisy osoby 
s tímto variabilním symbolem a pokud je u platby uveden 
měsíc a rok proplacení, resp. jen rok proplacení, vyhledá 
předpisy pouze uvedeného měsíce a roku, resp. jen 
uvedeného roku. Pokud není měsíc a rok proplacení uveden, 
jsou vyhledány všechny předpisy ještě nevyúčtovaného roku. 
Pokud mezi těmito předpisy není žádná složka, která obsahuje 
specifický symbol (různý od výchozího specifického symbolu) 
uvedený u příchozí platby, zůstane příchozí platba 
nespárovaná, protože penězi nebylo možné uhradit žádný 
předpis. V případě, že příchozí platba obsahuje výchozí 
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specifický symbol a není možné uhradit žádný předpis, jsou 
peníze převedeny na Konto osoby.  

4)  Pokud mezi vybranými předpisy (v bodě 3) je složka (nebo více 
složek), která obsahuje specifický symbol uvedený u příchozí 
platby, je tato složka uhrazena. Pokud částka uvedená u 
příchozí platby je vyšší než částka proplácené složky nebo 
proplácených složek, jsou přebytečné peníze uloženy na Konto 
dané osoby.  

5) Po spárování všech plateb dochází k proplácení předpisů 
z kont osob. Z kont osob program automaticky proplácí pouze 
složky, které mají nastavený Výchozí specifický symbol. Pokud 
žádný takový neproplacený předpis neexistuje, zůstanou 
peníze na kontě osoby. 

 
Nastavovat výchozí specifický symbol automaticky 
Zaškrntete-li tuto volbu, bude se při zadávání nových záznamů do 
evidence příjmů automaticky vyplňovat výchozí specifický symbol 
v případě, kdy nebude žádný vyplněn. Specifický symbol se bude 
automaticky vyplňovat i při importu příjmů ze Sysla v případě jeho 
nevyplnění. 

 
 

SIPO, Další nastavení 
 
Číslo organizace SIPO  
Číslo organizace, které se bude využívat při přenosu souborů SIPO. 
Toto číslo vám přidělí Česká pošta. 

Typ p řenosu SIPO 
Předpisy SIPO je možné generovat dvěma způsoby: 
 
Celý kmen: Každý měsíc se předává poště soubor, který obsahuje 
předpisy všech plátců SIPO. Z hlediska použití je tento způsob 
jednodušší, ovšem soubor musíte poště předat i v případě, kdy 
nenastala v předpisech plátců žádná změna. 
 
Změny: V souboru pro poštu se přenášejí pouze změny předpisu oproti 
kmeni SIPO, který eviduje Česká pošta. Tento způsob má tu výhodu, 
že v případě, kdy nenastala zádná změna v předpisech plátců SIPO, 
nemusíte soubor poště předávat. Při použití změn SIPO se využívá 
pomocná evidence Kmen SIPO (Servis – Definice – Kmen SIPO), ve 
které se pro každou organizaci SIPO eviduje aktuální kmen plátců. 
Oproti tomuto kmeni se pak hledají změny předpisů. 
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SIPO souhrnn ě 
Kód SIPO  
pokud chcete generovat všechny položky předpisu na jeden řádek 
souboru SIPO, zaškrtněte tuto volbu. V položce Kód SIPO pak vyberte 
kód, který se bude používat při generování souboru. Necháte-li políčko 
SIPO souhrnně nezaškrtnuté, bude pro každou položku předpisu 
vygenerován zvláštní řádek a jako kód se použije ten, který máte 
nastaven v definici složek. Složky se stejným kódem budou sloučeny 
do jednoho řádku. 
 
Pokud je nutné u některých osob provést výjimku v použitém kódu 
SIPO v generovaném souboru (osoba má např. dva byty, přičemž 
používá jen jedno spojovací číslo SIPO, v jednom bytě s kódem 13, 
v druhém 14), je možné tuto výjimku specifikovat v evidenci osob. 
Podle kódu SIPO se pak rozliší předpis pro oba objekty, protože 
spojovací číslo není v tomto případě již jednoznačné. Kód poplatku 
SIPO se bere v úvahu i při načítání zaplaceným plateb. Výjimky kódu 
poplatku je možné použít pouze, je-li zakšrtnuté SIPO souhrnn ě! 
 
SIPO z různých subjekt ů 
Pokud potřebujete generovat jeden soubor předpisů SIPO z předpisů 
osob, které se nacházejí v různých subjektech, zaškrtněte toto pole. 
V definici osob se pak objeví pole Číslo organizace SIPO. Pomocí 
tohoto políčka je pak možné specifikovat výjimky, do kterých souborů 
SIPO se mají předpisy osob generovat. 
 
Použítí této funkce bude nejlepší vysvětlit na konkrétním příkladu: 
 
V evidenci máte např. Subjekty A a B. Pro každý subjekt máte zvláštní 
smlouvu pro přenos souborů SIPO (čísla organizace SIPO), ale 
předpisy některých objektů ze subjektu B se musí generovat do 
souboru SIPO subjektu A a nesmějí se generovat do souboru SIPO 
subjektu B. Aby toto bylo možné, u subjektů A a B zaškrtněte pole 
SIPO z různých subjektů. V objektech subjektu B, jejichž předpisy se 
mají generovat do souboru SIPO subjektu A, potom u osob vyplňte 
kromě spojovacích čísel SIPO i číslo organizace SIPO subjektu A. U 
ostatních objektů nechte pole Číslo organizace SIPO prázdné (i u 
objektů ze subjektu A, jejichž předpisy se mají generovat do souboru 
SIPO subjektu A). Program totiž pracuje tak, že je-li toto pole prázdné, 
uvažuje se číslo organizace SIPO nastavené přímo v parametrech 
subjektu, není tedy nutné číslo organizace vyplňovat u každé osoby, 
čísla organizace SIPO stačí zadat jen u objektů, jejichž předpisy se 
mají generovat do souboru SIPO jiného subjektu. Až budete generovat 
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z předpisů plateb soubor SIPO, vyhledají se v aktuálním subjektu ty 
objekty, které mají prázdné číslo organizace (u osob) a objekty ze 
všech subjektů, u kterých je vyplněno shodné číslo orgranizace 
s číslem organizace vyplněným v parametrech aktuálního subjektu. 
Soubor SIPO se generuje v každém subjektu zvlášť. 
 
Při načítání plateb ze SIPO v evidenci příjmů se platby automaticky 
přiřadí do subjektů, ve kterých se nacházejí příslušné osoby vyhledané 
podle spojovacího čísla SIPO. Při načítání plateb SIPO musíte být 
v subjektu, kterému jsou platby určeny (podle čísla org. SIPO 
nastaveném v parametrech subjektu). 
 
Pokud je t řeba vygenerovat soubot SIPO z více subjekt ů do 
jednoho souboru (ze všech byt ů v subjektu), sta čí, když ve všech 
těchto subjektech vyplníte stejné číslo organizace a zaškrtnete 
pole SIPO z různých subjekt ů. 
 
SIPO na 2 účty 
Pokud chcete generovat soubory pro SIPO zvlášť ze složek typu 
Nájem a zvlášť z ostatních složek, zaškrněte toto pole. Poté se objeví 
pole pro zadání Čísla organizace SIPO (pro nájem), do kterého zadáte 
číslo, které jste získali od České pošty. Původní pole Číslo organizace 
SIPO je určeno pro SIPO generované z ostaních složek (ne nájem). 
Pokud je pole zašrtnuto, je také změněn systém generování souborů 
SIPO, kdy jsou postupně vytvořeny soubory pro SIPO ze složek typu 
nájem a z ostatních složek. Při načítání souborů se zaplacenými 
platbami je rovněž načítání rozdělěno na dva kroky, protože platby 
přicházejí ve dvou souborech. Při zaškrtnutí tohoto pole nelze zároveň 
použít volbu SIPO souhrnně, kódy SIPO je nutné nastavit u 
jednotlivých složek. 
 
Exportovat nedoplatky z vyú čtování 
Zaškrnete-li toto políčko, bude program zahrnovat nedoplatky 
z vyúčtování do souboru SIPO. Je ještě třeba zvolit měsíc, ve kterém 
se budou nedoplatky do SIPO exportovat. To se provádí v políčku 
Měsíc exportu nedoplatk ů, které se objeví v případě, mají-li být 
exportovány nedoplatky přes SIPO. Pro správnou funkci je ještě třeba 
v druzích složek založit složku s typem Vyúčtování, u které nastavíte 
kód poplatku SIPO, který se použije pro nedoplatky. Do souboru SIPO 
se nevyexportují nedoplatky osob, které splňují jednu z těchto 
podmínek: 
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- V měsíci, ve kterém se exportují nedoplatky, osoba již objekt neužívá. 
Osoby, kterým se z tohoto důvodu nedoplatky z vyúčtování do SIPO 
nevyexportovaly, je možné zjistit ze sestavy v evidenci předpisů plateb: 
Tisky – Nevyexportované nedoplatky p řes SIPO. 
 
- Osoba užívá více objektů se stejným spojovacím číslem SIPO. To je 
z toho důvodu, že pro nedoplatky z vyúčtování je možné nastavit pouze 
jeden kód poplatku SIPO, takže by pak ze souboru zaplacených plateb 
nebylo zřejmě, k jaké osobě platbu přiřadit. Na tuto skutečnost jste 
upozorněni při exportu souboru SIPO. Osoby, kterým se z tohoto 
důvodu nedoplatky z vyúčtování do SIPO nevyexportovaly, je možné 
zjistit ze sestavy v evidenci předpisů plateb: Tisky – Duplicitní 
spojovací čísla SIPO p ři exportu nedoplatk ů. 
 
Osoby, které splnily jednu z uvedených podmínek, musí nedoplatek 
z vyúčtování uhradit jiným způsobem, např. bankovním převodem. 
 
Nevypl ňovat kód OZ automaticky  
Od řijna 2005 se mění význam políčka kód OZ, které se zadává 
společně se spojovacím číslem SIPO. U nových spojovacích čísel 
vydaných od října 2005 se již kód OZ neudává. Program při zadávání 
spojovacího čísla kód OZ vyplňuje automaticky, protože kód OZ lze 
odvodit přímo ze spojovacího čísla SIPO. Pokud by automatické 
generování kódu OZ nepracovalo u nových spojovacích čísel správně 
(jelikož se nedá do budoucna s jistotou říci, jak se ze spojovacího čísla 
SIPO pozná, zda je nové či staré), zaškrtněte toto políčko. Tím se 
vypne automatické zadávání kódu OZ a je na uživateli, u kterých 
spojovacích čísel kód OZ vyplní a u kterých ne. U spojovacích čísel 
vydaných do září 2005 je kód OZ stále platný a používá se. 
 
Soubor plateb SIPO 
Tímto nastavením určíte, zda budete importovat soubor zaplacených 
plateb SIPO nebo soubor vyčleněných dluhů. 
 
Další nastavení: 
 
Jiná adresa na poštovní poukázce 
Pokud se zaškrtne toto políčko a vyplní se adresa a informace o 
bankovním účtu, budou se na poštovní poukázky A tisknout tyto údaje. 
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Konstanty 
Pokud budete počítat rozúčtování tepla podle plochy se zohledněním 
klimatické náročnosti jednotlivých měsíců, musíte zde zadat procenta 
klimatické náročnosti jednotlivých měsíců. 

 
Smluvní nájemné byty, 
Smluvní nájemné nebyty pokud používáte smluvní nájemné 

nadefinujte si zde výši tohoto 
nájemného. Hodnoty se budou 
používat jako výchozí údaje při 
zakládání nového objektu (kdykoliv je 
možné je u daného objektu změnit). 

 
Logo 

Na druhé záložce si můžete načíst logo příslušejícího subjektu, které 
může být vkládáno do různých tisků. Logo musí být ve formátu .BMP 
(bitmapa).  

 
Osoby 

Zde zaveďte do evidence osoby, které mají nějakou návaznost na 
aktuální subjekt. Zpravidla se zde uvádí kontakty na představenstvo. 

 
Jméno 
Příjmení 
Funkce 
Telefon 1,2,3 
Fax 
E-mail  kontaktní informace na příslušnou osobu 
Od data, Do data časové období v kterém byla daná osoba 

aktivní 
 
 

Sazby 

Pokud nechcete pro daný subjekt používat společné sazby nájemného 
definované v tabulce Sazby, zaškrtněte volbu Vlastní sazby na záložce 
Subjekt a zde si nadefinujte potřebné sazby. Pokud nastavení sazeb 
není postačující, je možné zadat sazby nájemného i pro jednotlivé 
celky. Více informací naleznete v kapitole Celky. 
 
Splatnost p ředpisu 

Nastavení parametrů pro stanovení dne splatnosti předpisu plateb. Je 
možné nastavit, že se parametry mohou od zvoleného měsíce a roku 
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měnit. Nastavuje se den splatnosti v měsíci (29 představuje poslední 
den v měsíci) a posun do předcházejících nebo následujících měsíců 
vůči období předpisu plateb. Splatnost lze případně nastavit i u každé 
osoby stejným způsobem (záložka Splatnost předpisu). 
 
Sazby penále 

Definice sazeb pro výpočet poplatku z prodlení. Lze nastavit různé 
sazby pro různá období. Zadává se datum platnosti nových sazeb, 
sazba za den prodlení, minimální poplatek za měsíc a tolerované dny 
po datu splatnosti, za které se ještě poplatek nepočítá. 
 

 
 

Firma 
V tomto dialogovém okně nastavujete všechny parametry, které 
charakterizují chování programu. Před zahájením práce s programem, 
je nutné pečlivě nastavit všechny údaje o vaší firmě a další parametry. 
V případě správcovské firmy, která provádí správu dalším subjektům 
se zde uvádějí údaje o správcovské firmě. Pokud program vlastní 
družstvo nebo společenství vlastníků, uvedou se zde údaje o družstvu 
či společenství. Stejné údaje budou uvedeny ještě jednou v tabulce 
Výběr subjektu. 
 

 

   44                    Domovník 

Firma 

Na první záložce vyplňte údaje o vaší firmě (název, adresa, IČO, DIČ, 
zapsán v), dále zde přepínáte období které zpracováváte. Pole Měsíc a 
Rok určují se kterým měsícem a rokem právě pracujete (pro něj se 
budou generovat přčedpisy, provádět zaúčtování atd.) 
 
Pokud chcete, aby vás program vždy při startu upozorňoval na blížící 
se termíny naplánovaných oprav a revizí, zadejte v poli Upozorňovat 
na blížící se termíny kladné číslo, které udává počet dnů před 
termínem plánované akce, kdy má program hlášení zobrazit. Pokud 
necháte pole nulové, program nebude hlášení zobrazovat. 
 
Používat program Crypta 
Používáte-li SIPO a máte-li na počítači funkční instalaci programu 
Crypta, může program Domovník pracovat přímo se šifrovanými 
soubory, které předáváte a které dostáváte od České pošty. Je-li toto 
pole zaškrtnuté, program po spuštění funkce exportu předpisů pro 
SIPO přímo vytvoří zašifrovaný soubor s předpisy SIPO. Stejně tak si 
načte zašifrovaný soubor se zaplacenými platbami, který rozšifruje a 
platby ihned načte do evidence příjmů. 
 

 
Logo 

Na druhé záložce si můžete načíst vaše logo, které může být vkládáno 
tisků. Logo musí být ve formátu .BMP (bitmapa). Stiskem tlačítka Zrušit 
logo můžete načtené logo vymazat. 
 
Poštovní poukázky B 
Zde zadejte aktuální ceny poštovného za poštovní poukázky typu B. 

 
Adresá ře 

Na poslední záložce jsou cesty k adresářům. 
 
Adresář pro archivaci adresář pro archivaci dat  
Adresář pro definice výstupních sestav 

zde jsou uloženy všechny definiční 
soubory pro tiskové sestavy 
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Sazby 
Pomocí této evidence si můžete nadefinovat různé sazby nájemného 
pro příslušné kategorie. Sazby nájemného zde nadefinované jsou 
společné pro všechny zpracovávané subjekty. Pokud chcete mít 
v příslušném subjektu vlastní sazby nájemného, zaškrtněte políčko 
Vlastní sazby  na záložce Subjekt v tabulce Zpracovávaných subjektů. 
Pokud se sazby nájemného liší i pro jednotlivé celky, můžete sazby 
zadat i k jednotlivým celkům (v rámci jednoho subjektu) – zaškrtněte 
políčko „Vlastní sazby“ na záložce Další údaje v databázi Celků. 

 
Datum  datum účinnosti daných sazeb 

 
Zadávají se sazby nájemného pro jednotlivé druhy objektů. Máte 
k dispozici 5 sazeb nájemného pro jednotlivé druhy objektů: 
 
Standardní byt (I) 
Standardní byt (II) 
Byt se sníženou kvalitou (II) 
Byt se sníženou kvalitou (III) 
Byt se sníženou kvalitou (IV) 
 
Římské číslo v závorce za druhem objektu představuje bývalou 
kategorii bytu. Jelikož dle zákona 107/2006 Sb. přechod ze zrušených 
kategorií bytů není pro bývalou II. kategorii jednoznačný (může se nově 
jednat jak o Standardní byt  nebo o Byt se sníženou kvalitou ), byl 
přidán další druh objektu. 

 
 

Sazby DPH 
Tato jednoduchá tabulka slouží k definici sazeb DPH. Používá se při 
zaúčtování složky, která má nastaveno, že se jedná o zdanitelné 
plnění. 

Od data  datum účinnosti sazeb 
Základní sazba 
Snížená sazba zde zadejte odpovídající sazby DPH dle 

aktuálního znění zákona 
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Uživatelé programu 
Tato tabulka slouží k uchování údajů o pracovnících, kteří jsou 
oprávněni pracovat s programem. Tyto údaje může program používat 
například při tisku různých sestav, kde se pak objeví jméno toho 
zaměstnance, který je v programu právě přihlášený. U každého 
záznamu je rovněž uvedeno uživatelské jméno, které definuje jeho 
přístupová práva k programu. 

 
Jméno 
Příjmení 
Titul 
Bydliště 
Rodné číslo 
Telefon domů 
Telefon do zaměstnání 
Stát    údaje o zaměstnanci 
Uživatelské jméno při přihlašování do programu zadáváte 

uživatelské jméno a heslo. Pokud 
k údajům o zaměstnanci zapíšete jeho 
uživatelské jméno, pod kterým se do 
programu přihlašuje, program při 
startu najde jeho údaje (jméno, telefon 
atd.) a v případě potřeby je bude 
používat. 

 
Na záložce Přístupy k subjekt ům je možné určit, k jakým subjektům 
má zvolený uživatel přístup. Není-li vyplněn žádný subjekt, má přístup 
ke všem subjektům, zadáte-li alespoň jeden subjekt, bude mít uživatel 
přístup jen k zadaným subjektům. 
 
Do evidence Uživatelé programu má p řístup jen uživatel s rolí 
Správce. 
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Definice 
 
Adresá ř 
Adresář je velmi důležitá tabulka. Jsou v ní informace o vašich 
obchodních partnerech. Z adresáře máte možnost vybírat při různých 
příležitostech jako je například při definování dodavatele určité služby, 
atd. 

 

 
 

V adresáři můžete mít uloženy dvě adresy (jednu adresu sídla a jednu 
adresu příjemce) pro každý záznam. Přepínání mezi oběma adresami 
provádíte stiskem příslušného tlačítka. Překopírování adresy sídla do 
adresy příjemce provedete tlačítkem Zapsat příjemce. 

 
Fyzická osoba 
IČO 
DIČ 
Rodné číslo 
Název 
Ulice 
Obec 
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Stát 
Číslo účtu 
Specifický symbol údaje o vašem obchodním partnerovi. 
Skupiny zde si můžete obchodního partnera zařadit do 

určité skupiny, podle kterých můžete adresář 
filtrovat.  

Kód firmy pokud máte jednu firmu, kterou potřebujete 
zapsat do adresáře vícekrát (má např. více 
poboček nebo bankovních účtů), můžete zde 
zapsat rozlišovací znak.  

Skupina kromě pevných skupin si můžete založit 
libovolný počet vašich vlastních skupin a 
adresář podle nich třídit a filtrovat. Vhodné 
rozdělení adresáře do skupin je důležité 
například při tisku samolepek. 

Tel1 
Tel2 
Tel3 
Fax 
e-mail 
WWW kontaktní spojení na partnera. Zde zapište 

údaje o telefonních a faxových číslech, 
elektronickou adresu či adresu na stránky 
WWW. 

Klíč Slouží zejména pro synchronizaci adresáře 
s jinýmy programy a představuje jednoznačný 
identifikátor záznamů. 

 
Osoby 

Na záložce osoby je možné zadat všechny osoby, které mají nějaký 
vztah k zadané firmě v adresáři. 

 
Od data 
Do data   platnost údajů pro tuto osobu 
Funkce funkce kterou osoba vykonává ve 

firmě 
 

Poznámky 

Na záložce poznámky si můžete o firmě zapsat libovolně dlouhý text. 
 
 
Skupiny v adresá ři 
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Jednotlivé záznamy v adresáři si můžete rozčlenit do vlastních 
nadefinovaných skupin a následně pomocí nich rychle filtrovat 
požadované záznamy (např. Domovník, Technik atd.). 

 
 
 

Skupiny dokument ů 
Zde si můžete založit skupiny, které budete využívat pro třídění 
v Evidenci dokumentů. Můžete tak vytvořit například skupinu doručené 
pošty, odeslané pošty, přijatých smluv apod. 

 
 

Obce a PSČ 
Tabulka slouží k uchování názvů obcí, jejich poštovních směrovacích 
čísel a telefonních předvoleb. Údaje je možné přebírat v adresáři při 
vyplňování adresy. 

 
 

Obce a části obcí 
Každý celek (dům) patří do určité obce a části obce. V této tabulce 
máte možnost nadefinovat si potřebné obce a jejich části a ty následně 
používat při zakládání celků. Název celku se bude tvořit z názvu části 
obce a z popisného čísla. Části obcí byste proto měli zadávat tak, aby 
bylo zajištěno, že v rámci jedné části nebudou dvě stejná popisná čísla. 

 
 

Typy vybavení 
V této tabulce máte možnost předdefinování nejčastějších typů 
vybavení používaných u celků či objektů. Pokud se vyskytuje stejné 
vybavení v několika objektech zároveň, můžete si zde vytvořit položku 
popisující daný typ a ten poté při zadávání vybavení konkrétního 

objektu, či celku, pomocí tlačítka  použít v novém záznamu. 
 
Název  název typu vybavení  
Typ   typ vybavení 
MJ   měrná jednotka daného typu vybavení 
Cena/MJ  cena za měrnou jednotku 
Cena montáže cena za montáž vybavení  
Opotřebení zadává se procento opotřebení  podle 

příslušné vyhlášky 
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Životnost zde vyplňte životnost vybavení v rocích podle 
příslušné vyhlášky. Stačí vyplnit jeden z údajů 
(Opotřebení nebo Životnost). 

Nájem po živ. částka měsíčního nájemného podle příslušné 
vyhlášky, které se budou používat po skončení 
doby životnosti. 

Částka v tomto poli se zobrazí vypočítaná měsíční 
splátka příslušného typu vybavení.  Částka se 
vypočte jako podíl součtu ceny za MJ + ceny 
montáže a životnosti vyjádřené v měsících 
nebo podle procenta opotřebení. 

Dodavatel název dodavatele daného typu vybavení. Je 
možné použít údajů z adresáře firem kliknutím 

na ikonu    
 
 

Druhy vybavení 
Tabulka slouží pro bližší specifikaci vybavení. U vybavení jednotlivých 
celků existuje položka Druh vybavení, která čerpá právě z této tabulky. 
Tato položka slouží jako třídicí klíč při generování pasportu domu. 

 
 

Druhy revizí 
Pokud evidujete revize celků či objektů, máte v této tabulce možnost 
předdefinovat si jednotlivé druhy revizí a ty následně používat při 
vytváření konkrétní revize celku či objektu. 

 
Název  pojmenování druhu revize 
Perioda zde nastavte periodicitu příslušné revize. 

Perioda se zadává ve formátu Roky.Měsíce. 
Např. 2,06 znamená dva roky a šest měsíců, 
2,60 by znamenalo dva roky a šedesát 
měsíců, ale v programu by toto zadání vedlo 
k chybě. Při výběru druhu revize v evidenci 
revizí se k datu poslední revize přičte perioda 
a výsledné datum se zapíše do data příští 
revize. 

Dodavatel odkaz do adresáře firem na firmu či osobu, 
která revizi zajišťuje 
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Druhy topení 
V této jednoduché tabulce si nadefinujte druhy topení jakými jsou 
vytápěny jednotlivé objekty. Při zadávání údajů u konkrétních objektů 
vám program poté nabídne druhy topení právě z této tabulky. Údaj 
slouží pro tisk pasportu domu nebo bytu. 
 
Druhy vztah ů 
V této tabulce si založte druhy vztahů. Při zadávání spolubydlících 
osob v daném objektu definujete také vztah spolubydlící osoby 
k uživateli bytu a program dá k výběru právě tyto vztahy. 

 
 

Druhy složek 
V definici druhů složek máte možnost (a zároveň musíte) vytvořit si 
různé složky (např. nájemné, záloha na TUV, záloha úklid atd.), které 
se vyskytují u objektů a z kterých se později generují předpisy plateb 
pro daný objekt a následně se generuje závěrečné vyúčtování. Před 
zahájením práce s programem si velmi dobře rozmyslete jaké druhy 
složek budete používat a jakým způsobem budou rozúčtovány 
zálohové platby. Definice druhů složek je klíčovým údajem pro celý 
program. 
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Název  název složky  
Dlouhý název pokud potřebujete delší název složky, než 

dovoluje předchozí pole, můžete jej zapsat do 
pole Dlouhý název. Program interně bude 
pracovat stále s polem Název, ale v tiscích je 
možné použít pole Dlouhý název (po patřičné 
úpravě výstupní sestavy – standardně není 
dodáváno). 

Typ složky  blíže specifikuje typ složky.  
Nájem  automaticky se bude počítat nájemné podle 

pravidel pro výpočet nájemného nebo se bude 
počítat smluvní nájemné. 

Záloha složka bude rozúčtována podle způsobu 
rozúčtování zadaného na záložce 
Rozúčtování. Všechny zálohové složky, které 
se budou následně rozúčtovávat musí mít typ 
složky Záloha. 

Penále/Úroky tato složka se bude generovat do předpisu 
plateb při výpočtu penále nebo úroků. Pokud 
budete generovat penále nebo úroky, musíte 
mít jako jeden z druhů složek Penále/Úroky. 

Vyúčtování tato složka se bude generovat do předpisu 
plateb při výpočtu závěrečného vyúčtování. 
Pokud budete generovat předpis pro 
vyúčtování musíte mít zadán jako jeden 
z druhů složek Vyúčtování. 

Fond zpravidla se používá pro označení fondu 
oprav. 

Jiná složka, která se nehodí do žádné z výše 
uvedených kategorií. Jedná se například o 
nevyúčtovávaný paušální poplatek. 

Záloha/Sazba MJ 
 složka bude rozúčtovaná podle způsobu 

rozúčtování zadaného na záložce 
Rozúčtování. Oproti typu složky Záloha však 
tento typ respektuje vývoj ceny za měrnou 
jednotku a pokud se v objektu vystřídá více 
uživatelů, spočítá jim náklady podle sazby, 
která platila v době, kdy uživatel objektu objekt 
skutečně užíval. Podrobnější informace jsou 
v kapitole Vyúčtování. 

DPH složka určena pro plátce DPH. Plátci DPH si 
musí založit složku s typem DPH pro základní 
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a sníženou sazbu včetně účtů pro zaúčtování 
DPH. Tato složka bude použita při výpočtu 
vyúčtování a při operacích, při kterých se 
generuje DPH. 

Zaokrouhlení tato složka je použita při výpočtu vyúčtování. 
K vyúčtování každé osoby bude po výpočtu 
vyúčtování připsán řádek, ve kterém bude 
uvedeno zaokrouhlení vyúčtování takové, aby 
výše celkového nedoplatku nebo přeplatku 
byla zaokrouhlena podle nastavení 
zaokrouhlení v definici subjektu. Používáte-li 
účetnictví Sysel C/S, nastavte ještě u této 
složky účet (Účet pro předpis), na který chcete 
zaúčtovat zaokrouhlení vyúčtování. 

  
Dodavatel odkaz do adresáře firem na dodavatele složky 

např. plynu. Zpravidla se používá u zálohových 
složek.  

Priorita u každé složky si můžete nastavit prioritu jakou 
má složka vzhledem k ostatním při úhradě 
složek. Pokud nebude platba k danému bytu 
dostačující na všechny složky bude program 
proplácet jednotlivé složky dle této nastavené 
priority. Nejvyšší priorita je nula, čím vyšší 
číslo, tím nižší priorita. Při proplácení předpisu 
se nejprve budou uhrazovat složky s nejvyšší 
prioritou nebo nejstarší v dosud 
nevyúčtovaném roce. 

Sazba DPH určuje typ DPH dané složky (pokud se jedná o 
zdanitelné plnění u plátců DPH) pro 
zaúčtování do účetnictví SYSEL C/S 

Účet pro předpis účet na který se zaúčtuje předpis z této složky 
do účetnictví SYSEL C/S (viz postupy 
účtování) 

Účet pro vyúčtování účet na který se zaúčtuje vyúčtování složky do 
účetnictví SYSEL C/S (viz postupy účtování) 

Účet pro DPH účet pro DPH dané složky při zaúčtování do 
účetnictví SYSEL C/S (viz postupy účtování) 

Kód SIPO je číselný kód pro složku používající se při 
platbách prostřednictvím systému SIPO.  

Sloupec v přehledu některé tisky jsou definovány tak, že v řádcích 
jsou jednotlivé vyúčtovávané objekty a ve 
sloupcích jednotlivé složky. Protože si však 
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složky definujete sami, program by nevěděl, 
kterou složku má vytisknout do kterého 
sloupce. Zde definujete, do kterého sloupce 
přehledu se vytiskne příslušná složka. Pokud 
zadáte nulu, složka se nevytiskne. Standardně 
je dodávána definice s deseti sloupci (pak 
nemá smysl zadávat sloupec větší než 10), na 
vyžádání dodáme sestavu se třinácti sloupci. 

 
Rozúčtování 

Zde si nastavte, jakým způsobem chcete rozúčtovávat složku. Složku 
je možné rozúčtovávat i několika způsoby (např. teplo 70% podle 
měřidla a 30% podle vytápěné plochy) – v tomto případě založíte 
v tabulce rozúčtování dva řádky. Pro všechny zálohové platby musí být 
stanoven způsob rozúčtování. Pokud byste způsob rozúčtování 
nezadali, zálohová složka by se nerozúčtovala. 

 
Typ rozúčtování způsob, jakým se složka bude rozúčtovávat. 

Pokud zadáte jako Typ rozúčtování - Měřidlo, 
měli byste tento druh složky zadat do políčka 
Měřená složka některého z měřidel 
zadávaných u objektu. 

 
Rovný díl celkové náklady se vydělí počtem objektů 
 
 
Podíl bytové jednotky  
 náklady budou rozpočetny v poměru podílu 

bytových jednotek 
Osoby náklady budou rozpočetny v poměru počtu 

osob v objektech 
Podlahová plocha  
 náklady budou rozpočetny v poměru 

podlahových ploch 
Vytápěná plocha náklady budou rozpočetny v poměru 

vytápěných ploch 
Měřidlo náklady budou rozpočetny v poměru odečtů na 

měřidle, ke kterému bude v definici měřidel 
přiřazena tato složka 

Komíny náklady budou rozpočetny v poměru počtu 
komínových vývodů v jednotlivých obhjektech 

Spoluvlastnický podíl  
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 áklady budou rozpočetny v poměru 
spoluvlastnických podílů 

Vytápěná plocha %  
 náklady budou rozpočetny v poměru 

vytápěných ploch se zohledněním klimatické 
náročnosti jednotlivých měsíců. Procenta 
klimatické náročnosti zadáváte v parametrech 
zpracovávaného subjektu. 

Pořizovací cena náklady budou rozpočetny v poměru 
pořizovacích cen objektů 

Plocha pro rozpočet TUV 
 náklady budou rozpočteny v poměru ploch pro 

TUV 
Započitatelná plocha 
 náklady budou rozpočteny v poměru 

započitatelných ploch 
 
Podíl složky [%] pokud je složka rozúčtovávána několika 

způsoby, zadejte zde podíl způsobu 
rozúčtování. Součet všech podílů rozúčtování 
jedné složky musí být 100%. 

Označení jakýkoliv text, kterým si specifikujete 
rozúčtování. 

 
Rozpočítání dle obecných koeficient ů 
Složky lze rozúčtovávat dle obecných koeficientů (například dle počtu 
zásuvek STA). Chcete-li použít tento způsob rozúčtování, nastavte jako 
způsob rozúčtování Měřidlo a do políčka Označení napište text, který 
se má zobrazit v sestavě vyúčtování ve sloupci Způsob rozúčtování. 
Hodnoty obecného koeficientu pro složku se zadávají v evidenci 
objektu na záložce Koeficienty pro rozúčtování. Ještě je třeba ve 
způsobu rozúčtování zaškrtnout políčko Jedná se o obecný koeficient. 

 
 

Druhy slev 
Pomocná tabulka do které je možné zadat různé druhy slev a jejich 
výši v procentech. Z těchto předdefinovaných slev můžete poté vybírat 
při zadávání slev u jednotlivých objektů. 
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Druhy ploch 
Jedná se o pomocnou tabulku v které si můžete nadefinovat nejčastěji 
používané typy ploch (místností). Např. pokud se v bytech často 
vyskytuje stejná kuchyň založíte si zde nový druh plochy, vyplníte 
známé údaje a později budete moci tento druh plochy použít při 
zavádění ploch v bytech. Po založení nebo editaci záznamu se zobrazí 
formulář který obsahuje dvě záložky.  

 
Plochy  

Zde nastavte veškeré parametry týkající se daného typu plochy. 
Program sám některá data předvyplní nebo vypočte.   

 
Název  název plochy 
Druh  specifikace typu plochy 
Podlahová plocha skutečná podlahová plocha místnosti 
Koeficient koeficient podlahové plochy pomocí něhož se 

ze skutečné podlahové plochy počítá plocha 
započitatelná 

Započitatelná plocha  
plocha místnosti z které se počítá nájemné 

Výška  výška místnosti v metrech 
Vytápěná plocha plocha z které program vychází při výpočtu 

spotřebovaného tepla.  
V případě otopného tělesa:  

Vytáp ěná plocha = Podlahová plocha * 
Koeficient sjednocení výšky * Koeficient 
otáp ěné místnosti  

V případě, že není otopné těleso:  
Vytáp ěná plocha = Podlahová plocha * 
Koeficient sjednocení výšky * 
(Koeficient neizol. potrubí + Koeficient 
otáp ěných st ěn) 

Otopné těleso pokud je místnost vytápěna otopným tělesem 
zaškrtněte tuto volbu a upraví se vám formulář 
pro místnost s otopným tělesem, tzn. že se 
zobrazí pole v kterém nadefinujete koeficient 
otápěné místnost. 

Koeficient sjednocení výšky  
tímto koeficientem se upravuje vytápěná 
plocha podle výšky (např. pokud se jedná o byt 
se zkoseným stropem zadáte zde příslušný 
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koeficient kterým se upraví vytápěná plocha 
bytu) 

Koeficient otápěné místnosti  
zde zvolte koeficient pomocí kterého se 
přepočítává velikost otápěné plochy (podle 
vyhlášky 245/95). 

Neizolované potrubí [m2]  
plocha neizolovaného potrubí kterým je 
místnost otápěna 

Koeficient neizol. potrubí  
koeficient, který vychází z plochy 
neizolovaného potrubí (viz vytápěná plocha). 
Koeficient neizol. potrubí = 
Neizolované potrubí * 0,05  – 
maximálně však 0,25. 

Otápěné stěny počet stěn, kterými je místnost vytápěna. 
Koeficient otápěných stěn  

koeficient, který vychází z počtu otápěných 
stěn (viz vytápěná plocha). 
 

Popis 

Na této záložce máte možnost zapsat si poznámka k typu plochy. 
 
 

Měřidla 
Tabulky měřidel slouží k evidenci všech existujících měřidel. Po 
spuštění je okno rozděleno na dvě části. V levé je zobrazen seznam 
objektů (bytů, nebytů) založených v subjektu a v pravé je seznam 
všech měřidel pro vybraný objekt. Evidence je rozdělena na dvě části. 
Na část popisující měřidlo a na část ve které se sledují odečty daného 
měřidla.  

 
Záznam 

Na této záložce vyplňte údaje popisující měřidlo. 
 
Typ měřidla udává, zda se jedná o měřidlo fakturační či 

rozpočtové (viz dále) 
Druh měřidla blíže specifikuje, o jaký druh měřidla se jedná 

(vodoměr, měřič tepla atd.) 
Objekt název objektu, ve kterém je měřidlo 

nainstalováno 
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Označení označení měřidla složené z názvu objektu pro 
který je měřidlo určeno, zkratky druhu měřidla 
a výrobního čísla 

Výrobní číslo výrobní číslo měřidla 
Rozsah rozsah měřidla. Je to vlastně hodnota, při které 

se měřidlo přetočí zpět do nuly. Je-li např. 
maximální hodnota, kterou je možné odečíst 
na vodoměru 9999,9999, zadejte jako rozsah 
měřidla 10000. Pokud měřidlo neměří 
průběžně, ale každý odečet je vztahován 
k počáteční nulové hodnotě (např. dílková 
měřidla tepla) zadejte jako rozsah nulu. 

Poslední odečet stav měřidla při posledním odečtu 
Umístění  zde zapisujte kde je měřidlo umístěno 
Fakturační měřidlo měřidlo umístěné na vstupním zařízení od 

dodavatele, na jehož základě fakturuje 
dodavatel odebrané množství (viz dále) 

Měřená složka zde se zadává typ složky, kterou měřidlo měří 
(např. vodoměr bude měřit typ složky Záloha 
na SV). Zadaný typ složky by měl mít alespoň 
jedno z rozúčtovacích kritérií zadáno Měřidlo. 
Rozpočet daného typu složky bude proveden 
podle měřidla, které je založeno u příslušného 
objektu. 

Zpětný chod tuto volbu zaškrtněte pouze v případě, že dané 
měřidlo pracuje se zpětným chodem tzn. že se 
při měření spotřeby měřený údaj odečítá od 
nastaveného stavu. 

MJ měrná jednotka v které udává měřidlo svůj 
stav 

Datum odečtu datum posledního odečtu na měřidlu. Údaj se 
automaticky přebírá z přehledu odečtů, 
podobně jako poslední odečet. 

Datum poslední revize 
datum k jakému byla naposledy provedena 
revize měřidla 

Datum příští revize datum kdy má být provedena revize měřidla 
Datum vyřazení  zde je možné zapsat si datum kdy bylo měřidlo 

vyřazeno z provozu 
Výkon 
Koeficient tyto údaje se používají pouze u dílkového 

tepla. Jsou to koeficienty, kterými se násobí 
odečtený počet dílků na odpařovacích 
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trubičkách. Těmito koeficienty upravíte odečet 
podle konstant měřidel, radiátorů, počtu článků 
radiátoru, zákrytu radiátoru a tepelného 
výkonu radiátoru. 

Koeficient polohy používá se pouze u měření tepla jako korekce 
odečteného počtu dílků podle polohy bytu. 
Sazby koeficientu je možné vybírat z tabulky, 
kde jsou předdefinovány doporučené hodnoty 
(můžete si je změnit). Koeficientem se násobí 
odečtený počet dílků. 

Koeficient světové strany 
Koeficient montáže 
Koeficient přestupu 
Koeficient zákrytu Další koeficienty, kterými je pronásobena 

spotřeba na měřiči tepla. 
 
 
 

Faktura ční/Rozpo čtové m ěřidlo - koeficient 
Pro některá měřidla (zpravidla se jedná o vodoměry) existuje tzv. patní 
měřidlo, na jehož základě dodavatel provádí fakturaci. Pak existují 
měřidla v jednotlivých objektech, podle kterých se provádí rozpočet 
dodávky. Součet odečtů měřidel v objektech zpravidla nesouhlasí 
s odečtem patního měřidla. Program umí spočítat koeficient, kterým 
upraví odečty měřidel v objektech tak, aby součet upravených odečtů 
byl shodný s patním měřidlem. Měřidla zakládaná u jednotlivých 
objektů budou mít nastaven Typ měřidla – Rozpočet. Chcete-li počítat 
koeficient, musíte v evidenci zadat ještě patní měřidlo, které bude mít 
Typ měřidla – Fakturační. U jednotlivých rozpočtových měřidel, musíte 
ještě zadat, ke kterému fakturačnímu měřidlu patří. Zadáte-li odečty 
jednotlivých měřidel (rozpočtových i fakturačního), můžete spustit pro 
fakturační měřidlo funkci Akce – Výpočet koeficientu. Funkce spočítá 
pro všechna rozpočtová měřidla náležející fakturačnímu měřidlu 
příslušný koeficient a upraví odečtenou spotřebu na Upravenou 
spotřebu.  
 
Doporu čení 
Pokud nepotřebujete počítat koeficient, nemusíte vůbec fakturační 
měřidlo zadávat a rozpočet provádět pouze podle skutečných odečtů 
rozpočtových měřidel. Celková spotřeba se stejně pro účely vyúčtování 
musí zadat do tabulky s náklady (viz dále) a údaj zadaný u 
fakturačního měřidla se stává pouze údajem evidenčním, který stejně 
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do výsledného vyúčtování nevstupuje. Výsledek bude úplně stejný a 
navíc si výrazně zjednodušíte práci, protože nebudete muset dvakrát 
zadávat celkovou spotřebu. Funkce s fakturačními měřidly byla do 
programu přidána na žádost některých uživatelů, kteří byli natolik 
ovlivněni zastaralými programy, že bez této funkce nemohli žít. 

 
Odečty 

Na této záložce se evidují jednotlivé odečty na měřidlech. Při založení 
nového záznamu se vám automaticky předvyplní jako datum odečtu 
dnešní datum a minulý stav se nastaví dle stavu posledního odečtu. 

 
Datum odečtu datum odečtu. Tento údaje je pouze 

informativní a udává den, kdy byl skutečně 
odečet proveden. 

Datum pro vyúčtování 
 datum, které se bude brát jako datum odečtu 

pro vlastní vyúčtování. Podrobnější rozbor je 
uveden v kapitole Vyúčtování. 

Minulý stav konečný stav měřidla minulého odečtu 
Odečet nově odečtený stav měřidla 
Koeficient koeficient kterým se přepočítává skutečný 

odečet (viz výše) 
Odhad odečtu pokud byl odečet stanoven odhadem (např. v 

nepřítomnosti uživatele bytu) zaškrtněte toto 
políčko  

Celková spotřeba skutečná spotřeba na měřidle od posledního 
odečtu 

Upravená spotřeba spotřeba která vznikne upravením celkové 
spotřeby pomocí koeficientu 

 
Odhad ode čtu 
Pokud nemáte možnost provést odečet měřidla, můžete si nechat 
programem provést odhad odečtu. Po spuštění funkce zadáte datum, 
ke kterému chcete spočítat odhad odečtu a program provede lineární 
extrapolaci z posledního známého odečtu tzn. přepočet z posledního 
známého stavu se zachováním průměrné spotřeby na den. Odhad 
můžete ještě nechat vynásobit koeficientem (např. pokud uživatel 
neumožní úmyslně provést odečet). 

 
Poznámka 

Záložka slouží k zapsání poznámky k danému měřidlu 
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Tisky 
Přehled ode čtů 

Tisková sestava zobrazí přehled odečtů vybraného měřidla pro zvolené 
období. Před tiskem se program dotáže na období pro které chcete 
vytisknout přehled odečtů.  

 
Přehled revizí 

Tento tisk vám podá informaci o tom, u kterého měřidla se blíží datum 
revize. Před tiskem se program dotáže na počet dní před plánovaným 
datem revize. Na sestavě budou vytištěny všechny měřidla, u kterých 
je naplánovaná revize na období nejbližších nastavených dnů. 

 
Přehled vy řazení 

Tisk obdobný předcházejícímu tisku. Pouze s tím rozdílem, že nyní se 
na tiskové sestavě objeví ty měřidla u nichž se blíží datum vyřazení. 
 
Formulá ře vým ěny me řidel 

Formuláře slouží jako podklady pro výměnu měřidel. Obsahují 
informace o stávajících měřidlech a je v nich místo pro zapsání údajů o 
nových měřidlech. Máte možnost vytisknout buď verzi (po objektech), 
ve které je každý byt vytištěn na samostatné stránce nebo verzi 
(souhrnný), ve které je záznam o jednom měřidle na jednom řádku 
v souhrnné sestavě. U obou verzí máte možnost volit, pro které typy 
měřidel se má formulář vytisknout: 
 

- Vodoměry: Vytisknou se všechny vodoměry SV a TUV. 
- Měřiče tepla: Vytisknou se všechny měřiče tepla. 
- Podle filtru: Vytiskne se jen druh měřidla zadaný ve filtru. 

 
TIP 
Jako měřidlo můžete zadat např. i knihu o použití prádelny apod. 
Rozpočítávaná složka (v našem příkladě prádelna) bude mít jako 
způsob rozúčtování měřidlo. Rozsah měřidla Kniha bude nula. Do 
odečtů se budou zadávat spotřebované hodiny či jiné jednotky. 
Program pak provede rozpočet celkových nákladů na prádelnu podle 
zadaných údajů o použití v odečtech. 
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Koeficienty topení 
Evidence koeficientů topení podle vyhlášky 245/95 používaných 
v druzích ploch. Pokud zvolíte u definice typu plochy, že je tato plocha 
vytápěna otopným tělesem, budete si moci vybrat jakým koeficientem 
se má přepočítávat otápěná plocha místnosti.  

 
Název popis koeficientu 
Koeficient hodnota koeficientu 
 
 

Vliv polohy místnosti 
Pro správné a spravedlivé rozúčtování dodávek tepla by měla být také 
zohledněna poloha bytu. Toho lze dosáhnout používáním tzv. 
korekčních součinitelů. Tím budou zohledněny různé tepelné ztráty 
jednotlivých bytů nebo nebytových prostor dle jejich polohy. Korekčními 
součiniteli na polohu bytu se pak násobí odečet měřidla spotřeby tepla.  
Tyto koeficienty nejsou pevně dané žádnou zákonnou úpravou a 
program proto umožňuje vlastní definici těchto koeficientů. 

 
Poloha specifikace polohy bytu (např. střední, nárožní 

atd.) 
Podlaží podlaží v kterém se byt nachází (např. 

přízemní, podstřešní, přízemní podskl.) 
Ochlazované stěny počet ochlazovaných stěn v objektu 
Sever zohledňuje korekční součinitel i vzhledem 

k orientaci objektu na sever  
Koeficient  zde zadejte výši korekčního součinitele 
 
 

Kódy SIPO 
Jsou poštou předdefinované a dané kódy pro platbu SIPO 
(Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva). Každý druh inkasní platby 
pomocí této služby má vlastní kód, který je třeba dodržovat. Při 
zadávání složky u bytu, můžete také u této složky nastavit příslušný 
kód SIPO a na základě toho vygenerovat soubor předpisů plateb pro 
Českou poštu. 

 
 

Definice m ěn 
Do této tabulky si založte všechny měny, které chcete v programu 
používat. Program vám pak umožní vybírat pouze z těchto měn. 
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Pomocí funkce Kurzy měn můžete definovat aktuální kurzy pro 
jednotlivé dny. 

 
Název měny doporučujeme používat standardní zkratky 

měn (USD, EUR atd.) 
Kurz v případech, kde se používá pevný kurz bude 

použit tento kurz 
Kurz vůči EURO v současné době již nemá význam, nechte zde 

hodnotu 0,00000. 
Zaokrouhlení zde se definuje, na kolik míst se má 

zaokrouhlovat výsledná částka. Kladná čísla 
udávají počet desetinných míst, záporná čísla 
počet míst před desetinnou čárkou. Korunové 
částky budete pravděpodobně zaokrouhlovat 
na desetníky, dolarové patrně necháte na 
jednotlivé centy. 

 
Příklad: 

Zaokrouhlení Před zaokrouhlením     Po zaokrouhlení 
 2  5115,46      5115,46 (bez zaokrouhlení) 
 1  5115,46      5115,50 (desetníky) 
 0  5115,46      5115,00 (koruny) 
-1  5115,46      5120,00 (desetikoruny) 
atd... 
 
 
 
 
 
 

Kurzy m ěn 
Tato tabulka slouží k definici kurzů jednotlivých používaných měn 
v daných dnech. Databázi je možné používat při vyplňování údajů o 
aktuálním denním kurzu příslušné měny. 
 
Kmen SIPO 
V této evidenci si program eviduje aktuální kmen plátců SIPO pro 
každou organizaci při použití generování změn SIPO. Když začínáte s 
programem pracovat (generovat změny), je nutné do této evidence 
zadat aktuální kmen SIPO, aby vyhledávání změn předpisů mohlo 
pracovat. Do evidence můžete záznamy vkládat buď ručně, nebo 
můžete nechat načíst kmen plátců SIPO ze souboru, který je možné si 
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vyžádat od České pošty. Je třeba si dát pozor na období prvního 
kmene plátců. Začínáte-li změny SIPO generovat např. od ledna 2005, 
musí být období kmene plátců maximálně prosinec 2004. Při načítání 
kmene plátců ze souboru by neměl vzniknout problém, protože správné 
období kmene je v souboru obsaženo. 
 
V tabulce je možné záznamy filtrovat podle období (měsíc, rok) nebo 
podle čísla organizace SIPO. 
 
Zadáváte-li záznamy do evidence ručně, program přednastaví položky 
Měsíc, Rok podle aktuálního účetního období. Dále přednastaví Číslo 
organizace podle toho, jaké číslo organizace je vyplněno v 
parametrech aktuálního subjektu. V případě souhrnného přenosu, se 
předvyplní i Kód poplatku. Spojovací číslo, Kód OZ a Předpis je již 
třeba vyplnit ručně. Pro bezchybnou práci doporučujeme aktuální kmen 
SIPO načíst ze souboru. 
 
 
Generování zm ěn SIPO 
Spustíte-li export předpisů pro SIPO a máte-li nastaven typ přenosu 
Změny, program pracuje podle následujícího postupu: 
 

• Zjistí se, zda v evidenci Kmen SIPO již pro danou organizaci a 
období generování změn existují nějaké záznamy. Pokud 
existují, jsou vymazány. To je z důvodu, aby bylo možné 
generování změn ve stejném období v případě potřeby spustit 
vícekrát za sebou. 

• Pro danou organizaci se v evidenci Kmen SIPO vyhledá 
nejaktuálnější (nejmladší) kmen plátců. Tento kmen se 
porovná s právě generovaným aktuálním stavem a vyhledají se 
všechny změny. 

• Vygeneruje se soubor se změnami SIPO. 
• Do kmene SIPO se uloží nový aktuální stav – období (měsíc, 

rok) záznamů nového kmene odpovídá období právě 
generovaných změn. 

 
Při generování změn se program navíc ptá, zda chcete generovat 
změny proti minulému měsíci nebo proti minulému exportu. Standardně 
se používá generování změn proti minulému měsíci. Generování změn 
proti minulému exportu se použije výjimečně v případě, kdy jste již 
poště odeslali soubor změn a ještě do toho samého měsíce chcete 
generovat další změny (při prvním exportu jste něco zapomněli). 
Důležité je, že pokud budete export proti minulému ex portu 
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opakovat, musíte pošt ě odeslat každý soubor, který vyexportujete. 
Jinak se nebude shodovat kmen SIPO, který zná pošta  a program 
Domovník.  
 

 
Sazby ČNB 
V této evidenci se evidují sazby ČNB potřebné pro výpočet úroků 
z prodlení. 
 
Datum od  Datum, od kterého sazba platí. 
 
Typ   Typ sazby, na výběr je Diskontní sazba a Repo sazba. 
 
Sazba  Sazba v % 
 

   66                    Domovník 

Archivace 
Archivace je jednou z nejdůležitějších činností. I když jsou data 
chráněna vysoce bezpečným SQL serverem, jedná se pouze o 
technické zařízení, kde přesto může dojít k porušení dat. Nehledě na 
to, že vám mohou počítač ukrást, počítač může vzplanout jasným 
plamenem či dojít k nějaké přírodní katastrofě. Pokud přijdete o vlastní 
program, v nejhorším případě si jej vyžádáte od dodavatelské firmy, ale 
vaše data vám nikdo nevrátí. Doufáme, že jsme vás předchozími 
větami dostatečně vyděsili a budete provádět archivaci často. 
 
Archivovat byste měli na výměnné médium, které si pečlivě uschováte 
(nejlépe do nehořlavého trezoru). Archivaci na pevný disk je možné 
považovat pouze za pracovní archivaci, ale v žádném případě za 
bezpečnostní (počítač zpravidla shoří i s diskem). 
 
Nastavení media, kam se bude archivovat (zip, jaz, pevný disk), se 
provádí v Servis - Nastavení - Firma - Adresáře. 

 
V případě zničení dat na počítači můžete provést obnovu dat. Tuto 
operaci však lze provést pouze na straně aplikačního serveru (viz část 
DOMOVNÍK – server). 

 
Jako název archivního souboru se generuje DOMOVNIK. Tento soubor 
má příponu .BAK. Následně je automaticky spuštěn program 
ARCHIVACE, který tento soubor zkomprimuje do formátu .LZH 
 
 

Hledání objektu 
Pomocí této funkce můžete najít objekt podle některého údaje uživatele 
objektu. Můžete hledat podle jména, příjmení, členského čísla, rodného 
čísla, variabilního symbolu nebo spojovacího čísla. Zapište známý údaj 
(údaje) a program sám najde objekt (objekty), kde se hledaný uživatel 
vyskytuje. Pokud na nalezeném objektu stisknete Enter, program se 
přepne do příslušného subjektu a otevře evidenci objektů a postaví se 
na nalezený objekt. 
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Kalkula čka 
V programu je zabudován účetní kalkulátor s páskou. Kalkulačku je 
možné vyvolat na každém řádku pro vstup čísel pomocí Alt+0 (0 na 
alfanumerické klávesnici). Výsledek je možné vložit do číselného pole 
po stisku tlačítka OK (Ctrl+Enter z klávesnice), pokud byla databáze 
v editačním režimu. Pásku si můžete uložit do souboru (typu .psk), 
později ze souboru načíst nebo ji můžete vytisknout. Kromě běžných 
matematických operací jako je sčítání, odčítání, násobení a dělení umí 
počítat procenta a daň z přidané hodnoty. Kalkulátor pracuje 
s obrácenou logikou, to znamená, že znaménko operátoru se zadává 
až za číslo, se kterým chcete operaci provést. Na horním vstupním 
řádku se zadává číslo, se kterým se má operace provést. Na spodním 
barevně odlišeném řádku je vždy aktuální mezivýsledek. Postup práce 
je následující: 

 
1.  Na horním řádku zapište číslo, se kterým chcete provést nějakou 

matematickou operaci. 
2. Stiskněte znaménko operátoru (+, - , * , / ). Číslo se zapíše na 

pásku a vykoná se zadaná matematická operace se stávajícím 
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mezivýsledkem (zadané číslo se např. přičte k mezivýsledku). 
Na začátku je mezivýsledek vždy nulový. 

3. Tento postup opakujte. Nakonec stiskněte rovnítko nebo Enter. 
Tím se zapíše výsledek na pásku a současný mezivýsledek se 
vynuluje. Nyní můžete začít opět od začátku. 

 

 
 

 

Počítání procent 

Procenta se počítají z čísla, které je v řádku mezivýsledku. Na 
vstupním řádku zapište číslo udávající počet procent, které chcete určit 
z mezivýsledku a stiskněte %. Výsledek se opět zapíše na vstupní 
řádek. Stiskem matematického operátoru s ním nyní můžete provést 
operaci s mezivýsledkem. 

 
Příklad: 
Chcete sečíst tři čísla, z výsledku vypočítat 15% a těchto 15% odečíst 
od součtu prvních tří čísel (počítáte procentní slevu). Zapište první číslo 
a stiskněte plus. Toto opakujte pro druhé a třetí číslo. Potom zapište na 
vstupním řádku 15  a stiskněte %. Na vstupním řádku se objeví 15% 
mezivýsledku. Nyní stiskněte mínus. Od mezivýsledku se odečte 
vypočítaných 15%. 
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Počítání DPH 

Počítání DPH je obdobné jako počítání procent. Po stisku tlačítka DPH 
(nebo D z klávesnice) se DPH spočítá z aktuálního mezivýsledku a 
objeví se na vstupním řádku. Nyní máte opět možnost přičíst nebo 
odečíst vypočítanou DPH od mezivýsledku. Před stiskem tlačítka DPH 
musíte mít správně nastaveny parametry DPH pomocí výběrových polí. 

 
Příklad: 
Chcete spočítat cenu včetně DPH z ceny bez DPH. Na vstupní řádek 
zapište cenu bez DPH a stiskněte plus. Zkontrolujte parametry výpočtu 
DPH (způsob musí být zdola) a stiskněte D a potom plus a nakonec 
Enter nebo rovnítko. 

 
Chcete spočítat základ daně z ceny včetně DPH. Na vstupní řádek 
zapište cenu včetně DPH a stiskněte plus. Nyní musí být způsob shora. 
Stiskněte D, mínus a Enter nebo rovnítko. 

 
 

Kopie subjektu 
Funkce vyexportuje data jen pouze jednoho subjektu do zadané 
databáze a následně exportovaná data zaarchivuje. To mohou využít 
firmy, které se zabývají správou více subjektů pro předávání dat 
jednotlivým subjektům.  
 
Po spuštění si vyberete subjekt, jehož data chcete exportovat, pak 
zadáte jméno databáze, do které chcete export provést (jestliže 
potřebujete pouze data předávat dál, nechte nabídnuté jméno 
DOMOVEXPORT). Program nejprve vybere data, která náleží 
vybranému subjektu, ta překopíruje do nové databáze a tu pak 
zaarchivuje. 
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Evidence 
 

Bloky celk ů 
 
Jednotlivé celky (domy) nemusí vždy fyzicky existovat samostatně, ale 
jsou součástí určitého bloku domů. V této evidenci si můžete sledovat 
jednotlivé bloky a k nim příslušející celky.  

 

 
 

Formulář se skládá ze dvou záložek. Na první jsou jednoduché editační 
pole Zkratka a Název sloužící k popisu bloku. Na záložce druhé si pak 
můžete přiřadit příslušné celky k vybranému bloku. Celky budete muset 
sloučit do bloků v případě, že některá faktura od určitého dodavatele 
chodí na několik celků. Např. panelový dům se třemi vchody má 
společný patní vodoměr, ale každý vchod tvoří samostatný subjekt 
(např. družstvo). Každý vchod založíte jako jeden celek, ale všechny tři 
celky (vchody) budete muset sloučit do jednoho bloku. 
 
 

Bloky objekt ů 
 
Obdobně jako vytváříte bloky celků, můžete vytvořit bloky objektů. 
Náklad pak můžete rozúčtovat pouze objektům patřícím do bloku. 
Zařazování objektů do bloků provádíte obdobně jako zařazování celků 
do bloků. 



   Domovník    71 

 

 
 

Celky (domy) 
 
Jedná se o evidenci všech celků (domů) které jsou ve správě 
vybraného subjektu. Při zakládání celků vyplňte pečlivě všechny 
potřebné údaje, neboť program z nich vychází např. v tiscích či výpočtu 
nájemného.  
 

 
 

Po založení nového záznamu se zobrazí formulářové okno pro definice 
nového celku. Skládá se z celkem sedmi záložek na kterých naleznete 
vše pro kompletní evidenci celku. Na prvních dvou jsou umístěny 
políčka související s popisem, cenami a dalšími specifikacemi celku. 
V programu je také možné sledovat naplánované revize a opravy pro 
příslušný celek či veškeré vybavení které je společné celku. 
 
Zbývající dvě záložky, Popis a Fotografie, jsou určeny jednak pro  
textovou poznámku k celku, nebo si na záložce Fotografie můžete 
přiložit fotografii celku. Fotografie musí být ve formátu .BMP (bitmapa). 
Stiskem tlačítka Zrušit obrázek můžete načtenou fotografii vymazat. 
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Celek I 
Číslo popisné klíčový údaj. Podle něj se vytváří název celku. 

V rámci části obce by neměly být stejná 
popisná čísla. 

Číslo orientační 
Ulice  nepovinné údaje dále specifikující celek. 
Obec část obce, kam celek patří. Údaj se vybírá 

z tabulky obcí a jejich částí. 
Název název celku vyplňuje program automaticky. Je 

složen z vybrané části obce a čísla popisného. 
Názvem je pak celek identifikován v dalším 
programu. Název si můžete změnit. 

Katastr  katastr do kterého je celek zapsán 
Parcela  parcela na které se celek nachází 
Rok výstavby rok kdy byl dům postaven 
Rok dožití  rok vypočtený na základě životnosti domu 
 
Smluvní nájem byt 
Smluvní nájem nebyt 

výše smluvního nájemného pro bytové a 
nebytové prostory. Při založení se částky se 
předvyplní z údajů nastavených u vybraného 
subjektu. 

Úprava nájmu podle polohy 
dle rozhodnutí obce je možné procentuelně 
usměrňovat výši nájemného. Pokud obec 
rozhodla o procentní úpravě nájemného 
v dané lokalitě, zapište tento údaj zde (s 
kladným (zvýšení nájmu) nebo záporným 
(snížení nájmu) znaménkem).  

Odhadní cena výše odhadu v Kč 
Pořizovací cena cena za kterou byl celek pořízen 
Evidenční číslo interní evidenční číslo domu. Pole můžete 

použít podle vlastního uvážení. 
Počet podlaží   
+ z toho podzemní celkový počet podlaží (včetně podzemních) 

počet podzemních podlaží  
Typ topení typ topení jaký je použit v domě. Různé druhy 

topení si můžete nadefinovat v Druzích topení. 
Památková péče zaškrtněte pokud je dům v památkové péči 
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Celek II 
Na této záložce naleznete doplňující informace k celku. 

 

 
 
 
Stavba udává převažující materiál z kterého je stavba 

postavena 
Výtah  určuje zda je v domě výtah 
Poloha  udává polohu domu 
Schodiště pokud je v domě schodiště vyberte zde jakého 

je typu 
Komunikace  vyberte typ příjezdové komunikace 
Plocha schodiště [m2] 
Plocha komunikace [m2]  

v těchto polích si můžete evidovat plochu 
schodiště či komunikace 

Domovník je-li pro daný dům určen domovník, zapište jej 
do tohoto pole. Příslušnou osobu můžete také 

vybrat z adresáře firem pomocí ikony  
Délka,Šířka,Výška rozměry domu 
Zastavěná plocha je plocha která je fyzicky zastavěna domem 
Obestavěná plocha plocha která je obestavěna domem 
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Plocha parcely je celková plocha parcely domu 
 

Vybavení 
Na záložce vybavení si zadejte veškeré vybavení vztahující se k celku. 
Můžete si sledovat velice detailně všechny parametry konkrétního 
vybavení. Pokud máte stejný, nebo velice podobný typ vybavení ve 
více domech, je výhodné si tyto typy vybavení nejdříve předdefinovat 
v typech vybavení a poté při zakládání konkrétního vybavení využívat 

tyto předdefinované typy pomocí ikony  
 

 
 
Název  název vybavení 
Typ 
Výrobní číslo bližší specifikace vybavení 
Cena/MJ  cena za měrnou jednotku 
MJ   měrná jednotka 
Množství   počet měrných jednotek konkrétního vybavení 
Cena montáže pokud jste za montáž vybavení museli zaplatit 

nějaký finanční obnos zapište jej zde 
Životnost  zde vyplňte životnost vybavení v rocích 
Datum pořízení datum kdy bylo vybavení pořízeno 
Datum vyřazení datum kdy bylo vybavení vyřazeno 
Datum revize datum kdy se má provést revize vybavení 
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Datum výměny datum kdy má být vybavení vyměněno 
Druh vybavení zde vyberte o jaký druh vybavení se jedná. 

Výběr můžete provést z předdefinovaných 
druhů vybavení v rozbalovací nabídce, či 

kliknutím na ikonu  Tento údaj slouží na 
třídění vybavení do určitých kategorií 
v pasportu domu. 

Dodavatel Jméno dodavatele který dodal příslušné 
vybavení. Je možné použít údajů z adresáře 

firem kliknutím na ikonu   . 
 

Ve spodní části formuláře je prostor pro delší textovou poznámku. 
 
 

Revize 
Tato záložka slouží k evidenci revizí spojených s provozem domu. 
Jednotlivé záznamy o revizi je možné pořídit ručně nebo s výhodou 
využít možnosti předdefinovat si nejběžnější revize v definici druhů 
revizí. V Nastavení – Firma si můžete nastavit aby vás program 
upozorňoval na blížící se revize.  

 

 
 

Název název revize. Kliknutím na ikonu  si můžete 
přenést předdefinovaná data z druhů revizí. 
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Datum poslední datum naposledy provedené revize 
Datum příští  datum naplánované příští revize 
Datum provedení datum kdy byla skutečně revize provedena 
Datum odstranění závad 

datum dokdy mají být veškeré zjištěné závady 
odstraněny 

Vybavení pokud se revize týká nějakého vybavení celku, 

vyberte položku pomocí ikony  z evidence 
vybavení  

Zjištěné závady zde si můžete zapsat libovolně dlouhý text 
detailně popisující veškeré zjištěné závady 

 
Postup při zadávání a plánování nových revizí 
1) V definici druhů revizí zadejte druh revize včetně periody. 
2) Nejprve je třeba zadat poslední provedenou revizi, aby 

program dokázal naplánovat další revizi: Přidejte nový záznam. 
Klikněte na ikonku pro výběr druhu revize a vyberte příslušný 
druh revize. Vyplňte pouze Datum provedení - datum, kdy byla 
provedena poslední revize. Záznam uložte. 

3) Přidejte nový záznam, klikněte na ikonku pro výběr druhu 
revize a vyberte příslušný druh revize. Automaticky se vyplní 
políčko Datum příští. Záznam uložte. 

 
Postup při provedení revize a naplánování další revize: 
1) Otevřete revizi, u které chcete zaznamenat, že byla provedena. 
2) Vyplňte Datum provedení, záznam uložte. 
3) Přidejte nový záznam, klikněte na ikonku pro výběr druhu 

revize a vyberte příslušný druh revize. Automaticky se vyplní 
políčko Datum příští. Záznam uložte. 

 
Další revizi může program naplánovat plně automaticky tak, že při 
vyplnění políčka Datum provedení a uložení záznamu se program 
zeptá, zda má provést automatické vygenerování příští revize. Pokud 
zvolíte Ano, příští revize bude vygenerována automaticky. Pokud 
zvolíte Ne, můžete pak revizi naplánovat ručně dle výše uvedeného 
postupu. 

 
Opravy 
Chcete-li evidovat opravy domu či jeho zařízení, můžete za tímto 
účelem využít tuto záložku. V Nastavení – Firma si můžete nastavit aby 
vás program upozorňoval na blížící se opravy.  
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Číslo 
Název  číslo a název opravy 
Druh Rozlišení druhu opravy (slouží k filtrování při 

tisku naplánovaných oprav 
Datum nahl. záv. Datum nahlášení závady 
Kdo nahlásil závadu Nepovinný údaj, kdo nahlásil závadu, lze 

vybrat z evidenci bytů a osob 
Datum plánované datum na kdy je oprava naplánovaná 
Priorita  zde si nastavte prioritu opravy  
Plánovaný dodavatel  
Skuteční dodavatel jméno naplánovaného dodavatele a 

dodavatele který opravu skutečně provedl 
Datum uskutečnění datum kdy byla oprava provedena 
Cena  cena za opravu 
Typ specifikuje typ opravy. Můžete si zde vybrat 

zda se jedná o Běžnou opravu, Mimořádnou 
opravu  či Investiční akci 

 
Opravu lze rovněž napojit na určitou revizi, aby bylo zřejmé, pokud 
z některých revizí vyplynula nutnost provést opravu. K tomu slouží 
tlačítka v dolní části formuláře. 
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Ve spodní části formuláře je prostor pro delší textovou poznámku. 
 

Akce 
Zde umístěné funkce můžete použít pokud budete potřebovat vytvořit 
kopii celku. To může být výhodné když zakládáte úplně nebo téměř 
totožný dům jaký již máte v databázi založený. Celek můžete 
zkopírovat i do jiného subjektu – funkce se vás po jejím spuštění zeptá 
do kterého subjektu má kopii provést. 
 
Kopie celku 

Tato funkce vytvoří přesnou kopii aktuálního celku včetně vybavení, 
revizí a oprav. 

 
Kopie celku s objekty 

Funkce zkopíruje rovněž všechny objekty kopírovaného celku včetně 
vybavení, složek, měřidel, revizí, ploch a slev. Funkce nekopíruje 
pouze osoby.  

 
Tisky 
V menu tisky naleznete celou řadu tisků. V podmenu každého tisku 
(kromě tisku Pasport domu) si můžete dále vybrat ze tří typů tisků: 
 

Vybraný celek na tiskovou sestavu se budou brát údaje 
pouze ze záznamu (celku) na kterém je právě 
umístěn kurzor 

Celky vybraného subjektu 
 na tiskové sestavě se objeví údaje ze všech 

celků aktuálně zpracovávaného subjektu 
Všechny celky při volbě tohoto typu tiskové sestavy se do 

tisku dostanou veškeré celky zpracovávané 
programem DOMOVNÍK 

 
Pasport domu 

Máte-li zadány všechny potřebné údaje o celku, můžete si tímto tiskem 
nechat vytisknout pasport domu. 

 
 

Přehled naplánovaných revizí 

Vytiskne sestavu s přehledem všech revizí naplánovaných na 
nejbližších několik, vámi zadaných, dnů. Před tiskem se vás program 
zeptá na počet dnů před plánovaným datem revize a do sestavy budou 
zahrnuty pouze revize u nichž se blíží datum revize. 
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Objednávky naplánovaných revizí 

Tato sestava vám vytiskne objednávky dodavatelům na všechny 
nejbližší naplánované revize. Program se vás zeptá na počet dnů před 
plánovaným datem revize, obdobně jako minulý tisk. 

 
Přehled odstran ění závad revizí 

Na sestavě se zobrazí přehled revizí u kterých již došlo k odstranění 
závady. 

 
Přehled naplánovaných oprav 

Objednávky naplánovaných oprav 

Tyto dvě tiskové sestavy jsou obdobné jako tisky revizí. Pouze s tím 
rozdílem, že nyní se vše týká oprav. 

 
Sazby nájemného 
Pokud je třeba zadat sazby nájemného pro jednotlivé celky (protože 
v jednom subjektu máte celky, které se nacházejí v různých lokalitách, 
ve kterých platí jiný přírůstek regulovaného nájemného), je možné 
sazby zadat i pro jednotlivé celky. Na záložce Další údaje  zaškrtněte 
políčko Vlastní sazby a sazby zadejte na záložce Sazby . Pro zadávání 
sazeb platí stejná pravidla jako při zadávání obecných sazeb 
nájemného (Servis – Nastavení – Sazby). 
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Objekty (byty, nebyty) 
 
Tato evidence je určena k evidenci všech objektů (bytů a nebytových 
prostor). Každý objekt je přiřazen k domu, ke kterému fyzicky skutečně 
patří.  

 

 
 

V levé části okna potom můžete využít tzv. rychlého filtru, pomocí 
něhož se vám rychle vyfiltrují všechny objekty vybraného celku. U 
každého objektu se potom sleduje nepřeberné množství potřebných 
informací specifikujících konkrétní objekt. Je možné zaznamenávat 
téměř vše, od čísla a názvu bytu až po naplánované revize, vybavení 
bytu, umístění měřidel, definici ploch bytu či složek které mají byt 
v pravidelných měsíčních intervalech uhrazovány.  

 
Podrobně si tuto evidenci popíšeme v následujících odstavcích. Po 
otevření záznamového formuláře se před vámi rozvine velice detailní 
evidence bytu. Vše co potřebujete sledovat u každého bytu naleznete 
na některé z devíti záložek. První dvě slouží k popisu vlastního objektu. 
Na ostatních se nacházejí podružné evidence. Jedná se např. o 
evidenci osob, které byt obývají či obývali, evidenci vybavení bytu, 
měřidel atd. 
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Objekt 
Zde na této záložce naleznete veškeré informace které se vztahují 
celkově k objektu. Program sám předvyplní údaje zjistitelné z jiných 
tabulek a evidencí. Proto je vhodné si nejdříve nastavit program 
pomocí Průvodce počátečním nastavením, nebo přímo v daných 
tabulkách. 

 

 
 

Celek název celku ke kterému byt patří. Při zadání 
prvního objektu budete muset vybrat celek 

pomocí tlačítka . Při zadávání dalšího 
objektu se již předvyplní dříve použitý celek. 

Číslo objektu zde zapište číslo objektu. Pokud je v domě 
více objektů než 9, zadávejte čísla ve formátu 
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01, 02 atd. Objekty se pak budou řadit správně 
podle čísla. 

Evidenční číslo interní číslo objektu. Políčko můžete použít 
podle vlastního uvážení. 

Nový byt  zaškrtněte je-li byt nový 
Patro  patro na kterém je objekt 
Název objektu je název objektu složený z názvu celku a čísla 

bytu. Program tuto hodnotu vyplní sám. 
Doporučujeme ponechat název objektu tak, jak 
jej navrhl program. Z názvu je pak dobře 
patrné, ke kterému celku (domu) objekt patří. 
Názvem bude objekt identifikován dále 
v programu. 

Typ topení máte-li v definicích druhů topení vytvořené 
druhy topení, můžete si z tohoto seznamu 
vybrat ten druh topení který se v daném bytě 
vyskytuje. 

Účet pro předpis účet pro zaúčtování předpisu (strana MD) do 
podvojného účetnictví SYSEL C/S  

Typ objektu  volné pole pro vlastní specifikaci typu bytu 
Druh druh bytu (Standardní byt nebo Byt se 

sníženou kvalitou) či označení, zda se jedná o 
nebytovou nebo společnou prostoru 

 
Typ nájmu udává typ nájemného použitý pro konkrétní 

byt. Dle této volby, program sám předvyplní 
sazbu nájemného za metr čtverečný.  

 Regulované 
Věcně usměrňované  

při těchto typech nájemného se sazby za m2 
převezmou z tabulky sazeb nájemného a to ze 
společných sazeb nebo ze sazeb 
nadefinovaných u vybraného subjektu, 
případně celku. To, z které tabulky se použijí 
hodnoty, závisí na nastavení příslušného 
parametru u vybraného subjektu nebo celku. 

Smluvní pro smluvní nájemné program převezme 
částku smluvního nájemného zapsaného u 
celku, ke kterému byt patří. 

Sazba Kč/m2 sazba v Kč za metr čtverečný. Částka je 
závislá na volbě typu nájemného. 

Druh pro koeficient podle tohoto pole se počítá podíl plochy 
nájemních bytů, bytů obývaných členem 
družstva, bytů obývaných vlastníkem a 
nebytových prostor. Podle těchto čtyř podílů se 
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v účetnictví generuje daňové přiznání a 
generují se závěrkové operace. 

Podíl bytové jednotky 
podíl bytové jednotky daného objektu 

Komínové vývody počet komínových vývodů, podle kterých je 
možné rozpočítat náklady na kominické práce. 

 
Koupelna 
Záchod 
Výtah zde nastavte umístění záchodu a koupelny a 

také zda používá či nepoužívá výtah 
Pořizovací cena pořizovací cena (nebo reprodukční pořizovací 

cena) objektu. 
Podlahová plocha je celková podlahová plocha bytu 
Započitatelná plocha  

je celková plocha, podle které se počítá 
nájemné. 

Vytápěná plocha je celková plocha, podle které se rozpočítávají 
náklady na teplo. Vytápěná plocha jednotlivých 
místností se počítá na záložce Plochy podle 
mnoha dalších kritérií. 

Plocha pro TUV je celková plocha, podle které se rozpočítávají 
náklady na teplou vodu. Zda se má plocha 
započíst do plochy pro TUV se definuje na 
záložce Plochy. 

 
Hodnoty udávající jednotlivé velikosti plochy, program sám spočítá 
podle nadefinovaných ploch na záložce Plochy a nelze je vyplňovat 
ručně. 

 
Datum od 
Datum do určení od kdy do kdy platí údaje pro daný 

objekt. Pokud se objekt např. rozdělí na dva, 
ukončíte u původního platnost údajů zápisem 
Datum do a u dvou nově vytvořených záznamů 
zahájíte platnost zápisem do pole Datum od. 

Celkem složky celková částka za složky 
 

Osoby 
Záložka Osoby je přidružená evidence osob užívajících objekt. Je to 
přehled, který poskytuje informaci o tom, kdo a v jakém časovém 
období používal byt. Pokud existují nějací spolubydlící, můžete je zadat 
na záložce Spolubydlící. 
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Druh osoby vyberte zda se jedná o fyzickou nebo 

právnickou osobu či člena společenství 
Typ osoby touto specifikací určujete zda osoba je 

nájemník, vlastník nebo vlastník, který byt 
zároveň užívá. Uživatel objektu (nájemník-
uživatel, vlastník-uživatel, nebydlící nájemník-
uživatel a nebydlící vlastník-uživatel) může být 
v jednom časovém úseku pouze jeden, neboť 
na něj se generují předpisy plateb, jeho jméno 
se tiskne na poštovní poukázky apod. Naopak 
vlastníků objektu (vlastník) může být libovolný 
počet. Nebydlící nájemníci a vlastníci se 
nezapočítávají do počtu osob a používají se 
např. jako uživatelé garáží (neboť v garáži 
zpravidla bydlí auto). Na uživatele se však 
generuje předpis plateb a závěrečné 
vyúčtování. 
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Příjmení (Název)   
Jméno 
Rodné číslo (IČO) údaje o osobě. Máte-li osobu již zavedenou 

v adresáři, můžete ji z tohoto adresáře vybrat 

po kliknutí na tlačítko . U fyzické osoby 
vyplňujete příjmení, jméno a popřípadě rodné 
číslo, u právnické osoby název a IČO. 

Platba způsob platby složek. Při způsobu složenkou 
se pro uživatele objektu bude tisknout poštovní 
poukázka typu A (viz. Předpisy plateb). Při 
způsobu SIPO se bude generovat soubor pro 
SIPO. 

Číslo smlouvy číslo nájemní smlouvy  
Platí od 
Platí do časové období, pro které platí výše uvedné 

údaje 
Datum výpovědi den ke kterému dostala daná osoba výpověď 
Penalizace určuje zda penalizovat osobu v případě 

nesplácení složek 
Bankovní účet 
Konstantní symbol 
Specif. symbol údaje, které se použijí při vracení přeplatku při 

vyúčtování. Evidence hromadných příkazů má 
funkci pro převod přeplatků z loňského 
vyúčtování. Tato funkce používá právě tyto 
údaje při generování příkazu do banky. Platba 
musí být nastavena na Převodem. 

Počet osob je celkový počet osob obývajících objekt. Je to 
součet sploubydlích a vlastního uživatele 
objektu. 

Měna   měna pro platbu složek 
Variabilní symbol variabilní symbol pro párování příchozích 

plateb. Chcete-li využít všech vlastností 
programu, musíte donutit uživatele bytu, aby 
používali správné variabilní symboly neboť 
jedině pak se správně spáruje příchozí platba 
s příslušným uživatelem objektu. Aby bylo 
možné rozlišit platby a dluhy uživatelů, kteří 
měli objekt po sobě (např. při stěhování), 
doporučujeme přidělit každému jiný variabilní 
symbol. Pokud ponecháte novému uživateli 
původní variabilní symbol, musíte zajistit, aby 
po starém uživateli nezůstaly žádné dluhy, 
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neboť platby nového uživatele by program 
přiřadil dluhům starého uživatele. 

 
Pokud v domě existuje společenství vlastníků, jehož jeden člen je 
zbytek původního družstva, zadejte ve společenství vlastníků u objektů 
patřících družstvu stejný variabilní symbol. V družstvu pak zadáte u 
těchto objektů variabilní symboly jednotlivých nájemníků (viz kapitola 
Společenství vlastníků a družstvo) 

 
Spojovací číslo SIPO 
Kód OZ jsou čísla přes které se provádí platba SIPO 

zprostředkovaná Českou poštou 
Konto u každého uživatele objektu máte konto 

z kterého budou, v případě že nepřišla 
dostatečná úhrada, hrazeny předpisy plateb. 
Naopak pokud by po zaplacení všech předpisů 
ještě nějaký finanční obnos přebýval, přičte se 
poté do tohoto konta pro pozdější použití. Tím 
je umožněno, aby uživatel objektu např. 
zaplatil na celý rok dopředu a při měsíční 
úhradě předpisů plateb se příslušná částka 
pouze odečte z konta. Konto dále slouží 
k ručnímu proplácení starých dluhů. Blíže je 
tato problematika vysvětlena v kapitole Příjmy 
a Předpisy plateb. 

Upomínka zobrazuje kolikátá upomínka byla uživateli 
objektu vytištěna. 

Poslední penále datum, ke kterému bylo naposled počítáno 
penále. 

Počáteční stav FO počáteční stav konta fondu oprav pro danou 
osobu k datu zahájení práce s programem 
Domovník. Funkce, která tiskne přehled 
čerpání fondu oprav na jednotlivé uživatele 
objektů bere jako počáteční stav právě tuto 
hodnotu. K té pak přičítá platby do fondu oprav 
a odečítá čerpání z fondu oprav. 

 
 

Ve spodní části formulářového okna je prostor pro další textovou 
poznámku. 
 
Ruční zadání po čtu osob 
Pokud potřebujete pro účely závěrečného vyúčtování zadat průměrný 
počet osob ručně (například nemáte přesné údaje o tom, od kdy do kdy 
bydleli spolubydlící v bytě nebo je nechcete do programu zadávat), 
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stiskněte na záložce Osoby klávesu + (plus) na numerické klávesnici. 
Do okna pak zadejte průměrný počet osob. Program si zapamatuje 
příznak, že byl počet osob ručně zadán a až bude dělat vyúčtování, 
bude brát tuto hodnotu. Případně zadané spolubydlící i vlastního 
uživatele objektu bude ignorovat. Pokud chcete příznak ruční změny 
zrušit, musíte si záznam otevřít do editace a spustit funkci Akce – 
Zrušení ručního zadání počtu osob. 
 
Částka záruky, Typ záruky, M ěna záruky, Platnost záruky 

Evidenční údaje týkající se kaucí. Pohyb kaucí se eviduje na záložce 
Pohyb záruky . 
 
U družstevních bytů je dále možné evidovat žádosti o převod bytu do 
vlastnictví. Políčka jsou jen evidenční a nevstupují do žádných výpočtů. 
Seznam žádostí o převod je možné zobrazit na tiskové sestavě 
Převody objektů do vlastnictví - Seznam uživatelů (Definice objektů - 
Tisky - Převody objektů do vlastnictví - Seznam uživatelů). 
 
Spolubydlící 

Jak již bylo řečeno, tato druhá záložka slouží k evidenci spolubydlících 
osob. Kromě jména, příjmení a rodného čísla je možné dále 
specifikovat v jakém příbuzenském či jiném vztahu je daná osoba 
k nájemníkovi a opět také platnost spolubydlícího z hlediska časového. 
 
Je-li některý byt ve vlastnictví více osob, např. manželů, a potřebujete, 
aby se na evidenčním listě v hlavičce tiskli oba, je možné u spolubydlící 
osoby, která se má rovněž tisknout do hlavičky evidenčního listu, 
zaškrtnout políčko Spolunájemce / Spol. člen / Spoluvlastník . Tato 
spolubydlící osoba se pak bude tisknout v hlavičce. Stejná filozofie je 
použita u všech typů evidenčních listů (nájemní, družstevní, ve 
vlastnictví) a u nájemních smluv. 
 
Historie konta 
Historie konta obsahuje údaje: datum, číslo dokladu, částka, původní 
měna a kurz přepočtu. Přijdou-li nějaké peníze na konto, vytvoří se 
v historii nový záznam, do kterého se zapíší všechny známé údaje – 
datum platby, číslo dokladu a částka. Přijdou-li peníze na konto 
z evidence Příjmy od uživatelů objektů, zapíší se do historie konta 
údaje přímo z evidence příjmů (datum, číslo dokladu), včetně původní 
měny a přepočítacího kurzu (částka v evidenci příjmů mohla být v jiné 
měně). Částka, která přišla na konto, může být nižší, jelikož část peněz 
mohla být použita na proplacení předpisů. Pokud jste převedli na konto 
peníze z proplacení předpisu plateb, do historie konta se zapíší údaje 
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z proplacení předpisu. Znamená to, že p ři přesunu pen ěz na konto a 
z konta nejdojde nikdy ke ztrát ě údajů datum a číslo dokladu . Při 
proplácení z konta program nejprve používá nejstarší záznamy 
v historii konta. Byly-li použity všechny peníze z konta, historie konta je 
prázdná. Obsah konta lze vynulovat v menu Akce – Vynulování 
obsahu konta . 
 
Historie spojovacích čísel SIPO 
Do této evidence si program automaticky zakládá již nepoužívaná čísla 
SIPO dané osoby. Tato evidence je zde proto, aby správně pracoval 
import zaplacených plateb SIPO v případě, když si osoba změní 
spojovací číslo. V souboru zaplacených plateb je totiž v následujícím 
měsíci po změně spojovacího čísla obsaženo ještě staré spojovací 
číslo, přičemž u osoby je již vyplněno nové spojovací číslo. Platba by 
se tudíž nenačetla. Aby došlo k uložení starého spojovacího čísla do 
historie, musíte k tomu použít funkci Akce – Zm ěna spojovacího čísla 
SIPO. 
 
Společný zástupce 
Chcete-li zvolit společného zástupce, můžete společným zástupcem 
zvolit buď hlavní osobu nebo některou ze spolubydlících osob. 
Nastavení se provede zaškrtnutím políčka Společný zástupce buď 
v osobě na záložce Další údaje II nebo ve spolubydlící osobě. Volitelně 
je možné přidat i platnost. Společný zástupce se pak bude zobrazovat 
na sestavě evidenčního listu, na prezenční listině. Seznam všech 
společných zástupců lze zobrazit v evidenci objektů v menu Tisky - 
Seznamy - Seznam společných zástupců. 
 
Splátkové kalendá ře 
Pokud se rozhodnete některému uživateli bytu dluh na předpisu rozložit 
do více splátek a chcete mít přehled, jak probíhá splácení dluhu, je 
možné využít funkci pro splátkové kalendáře. Funkce pracuje tak, že si 
v evidenci Osoby na záložce Splátkové kalendáře založíte nový 
splátkový kalendář. Zvolíte mu nějaké označení a po uložení stisknete 
tlačítko Vygenerovat splátkový kalendář. Zvolíte období předpisů 
plateb, které mají vstoupit do splátkového kalendáře. Pak se zobrazí 
seznam všech nezaplacených předpisů plateb pro zvolené odobí. 
V tomto seznamu máte možnost ještě odstranit složky, které do 
splátkového kalendáře nemají vstupovat. Po výběru složek zvolíte 
složku, pod kterou se mají složky zapsat do předpisu plateb (mělo by 
se jednat o složku například s názvem Splátkový kalendář typu Jiná – 
tu založíte v Servis – Druhy složek). Zvolíte výši měsíční splátky a 
počáteční měsíc splácení. Po odsouhlasení těchto údajů se do 
předpisu plateb vygenerují splátky a dlužné předpisy plateb, které jsou 
vázány na vygenerovaný splátkový kalendář, jsou uhrazeny platbou se 
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speciálním příznakem. V předpise plateb jsou pak tyto předpisy plateb 
označeny modrou barvou. Splátky jsou v předpise plateb označeny 
zelenou barvou. Abyste rozlišili, které příchozí platby jsou platby 
běžného předpisu a platby splátek, doporučujeme pro párování plateb 
s předpisy používat specifický symbol plateb (více o tomto režimu 
proplácení najdete v nápovědě k programu Domovník v evidenci Výběr 
subjektu, sekce Párování plateb podle specifického symbolu). Když 
dojde ke kompletnímu doplacení splátkového kalendáře, tedy 
k vyrovnání dluhu, kterého se splátkový kalendář týkal, tak v tomto 
splátkovém kalendáři spustíte funkci Zrušit splátkový kalendář, čímž 
dojde k odstranění splátek z předpisu plateb a přesunu úhrad na 
předpisy, na které byl splátkový kalendář vygenerován. Splátkový 
kalendář je možné zrušit i při jeho ne zcela kompletním zaplacení, 
k přesunu úhrad dojde rovněž.  

 
Chcete-li splátky přenášet prostřednictvím SIPO, je to možné. V tomto 
případě se musí v druhu složky pro splátkový kalendář nastavit kód 
poplatku SIPO, pod kterým se budou splátky přenášet (musí být 
rozdílný od kódů poplatku, které se používají pro přenost standardního 
předpisu plateb). Dále je třeba v nastavení SIPO v subjektu zaškrtnout 
políčko Exportovat splátky do SIPO.  

 
K vyhodnocení splátkových kalendářů slouží sestavy v evidenci objektů 
Tisky – Splátkové kalendáře, kde si můžete zobrazit seznam všech 
splátkových kalendářů, splátkových kalendářů, které mají některé 
splátky neuhrazené v době splatnosti a splátkových kalendářů, které 
mají splacené všechny splátky a které je třeba převést do předpisu 
plateb. 
 
Žaloby 
Evidence slouží k evidenci žalob. V případě žaloby přidáte nový 
záznam a definujete, které období předpisu vstupuje do žaloby, 
vyplníte žalovaný dluh a další náklady spojené s žalobou. Dále je 
možné evidovat informace k exekuci. 

 
V případě, že existuje dluh, který nemá být navržen k žalobě, je třeba 
použít evidenci na záložce Výjimky žalob. Zadá se období předpisu a 
tzv. důvod nezajištění, který definuje důvod, proč dluh nemá být 
žalován. Tento důvod se vybírá z číselníku, který se nastavujte v menu 
Servis - Definice. 

 
Pro vyhodnocení žalob slouží tiskové sestavy v evidenci objektů 
v menu Tisky - Žaloby. 
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Přehled nezajištěných dluh: Sestava dlužníků, která obsahuje seznam 
dluhů, na které ještě nebyla vystavena buď žaloba nebo na dluh není 
navázána výjimka žaloby. Sestava zobrazuje i datum vzniku první 
pohledávky a délku pohledávky vyjádřenou v letech. 
Přehled žalob: Sestava s přehledem všech žalob shrnující všechny 
důležité informace týkajících se žalob. 
 
Doúčtování p ředpisu 
Přidáte-li do evidence novou osobu, která má ale počátek platnosti již 
ve dříve zaúčtovaných předpisech plateb, je možné pomocí této funkce 
doúčtovat předpis plateb za staré zaúčtované měsíce. Informace o 
dodatečném doúčtování předpisu se přenese při zaúčtování měsíce, 
který se teprve bude účtovat. Provedete to tak, že zadáte tuto novou 
osobu a pomocí funkce v evidenci objektů v menu Akce – Předpis 
plateb pro objekt, vygenerujete zpět předpis do měsíců, do kterých je 
potřeba. Pak otevřete evidenci osoby a přepnete se na záložku 
Doúčtování předpisu. Vložíte nový záznam, kde zadáte období 
předpisů, které chcete doúčtovat a zadáte měsíc, ve kterém se má 
informace přenést do účetnictví Sysel CS. To musí být měsíc, který se 
teprve bude zaúčtovávat. Funkce souvisí s funkcí Storno předpisu, 
která byla již obsažena v předchozím upgradu. Ta naopak slouží 
k přenesení informace do účetnictví v případě, kdy byl nějaký předpis 
zpětně stornován. Kombinací obou funkcí dokážete do účetnictví Sysel 
přenést informace o pozdě zaevidované změně uživatele objektu tak, 
abyste nemuseli provádět zaúčtování předpisu do předchozích měsíců. 
 
Sazby penále 
Má-li osoba jiné sazby pro výpočet poplatku z prodlení než jsou 
nastaveny pro celý subjekt, nastaví se na této záložce. Je třeba 
zaškrtnout i políčko Vlastní sazby penále. 
 
Smluvní úrok 
Pokud se pro osobu počítá úrok z prodlení a je-li dohodnutý smluvní 
úrok, zadá se roční úroková sazba na této záložce. Úroková sazba 
může mít omezenou platnost a může se tak měnit i v čase. Není-li 
k datu splatnosti předpisu platná žádná smluvní úroková sazba, použijí 
se pro stanovení úrokové sazby sazby ČNB. 
 
Poplatek a úrok z prodlení 
Od 1.1.2014 se mění pravidla pro výpočet poplatku a úroku z prodlení. 
V programu došlo ke zobecnění způsobu zadávání parametrů výpočtu 
a nyní lze zadávat různé způsoby penalizace pro různé typy složek 
(nájem, záloha, atd.). Způsob výpočtu se navíc může měnit v čase. 
Dosud bylo možné všechny složky penalizovat stejným způsobem, 
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který se v čase neměnil. Po instalaci verze 2.26 program automaticky 
převedl stávají způsob zadání do nového systému. Způsob penalizace 
se nyní zadává v evidenci osoby na záložce Penalizace. Chcete-li 
například nastavit, že složky typu nájem budete od 1.1.2014 
penalizovat úrokem z prodlení a složky typu záloha poplatkem 
z prodlení, budete postupovat následovně. Nejprve je třeba od 
1.1.2014 zrušit penalizaci všech složek (které se dosud penalizovaly 
jedním způsobem), což provedete tak, že na záložce Penalizace 
přidáte nový záznam s platností od 1.1.2014 a pro všechny složky 
nastavíte způsob penalizace Nepenalizovat. Dále přidáte nové 
záznamy pro složky typu nájem a záloha s platností od 1.1.2014 
s odpovídajícím způsobem penalizace. Dále můžete nastavit způsob 
penalizace pro ostatní typy složek (jiná, vyúčtování, atd.). Tyto operace 
lze provádět i hromadně pro vyfiltrované objeky v evidenci objektů 
v menu Akce - Hromadné změny a funkce - Hromadné nastavení 
způsobu penalizace. Níže je uveden příklad nastavení penalizace, 
pokud se dosud prováděl pro všechny složky výpočet poplatku 
z prodlení a od 1.1.2014 chcete ze složek typu Nájem počítat úrok 
z prodlení a ze složek typu Záloha a Jiná poplatek z prodlení:  
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Je upraven i způsob zadávání sazeb pro penalizaci, a to jak pro 
poplatek z prodlení, tak i pro úrok z prodlení. Výchozí sazby pro 
výpočet poplatku z prodlení se zadávají v nastavení subjektu na 
záložce Sazby penále. Sazby penále se mohou v čase měnit, protože 
od 1.1.2014 dochází také ke změně. Pokud je třeba zadat pro nějakou 
osobu jiné sazby než výchozí sazby zadané u subjektu, zadají se 
sazby přímo v evidenci osoby na záložce Sazby penále. Ještě je třeba 
zaškrtnout políčko Vlastní sazby penále. V případě úroku z prodlení se 
úroková sazba stanovuje na základě sazeb ČNB, ovšem je možné 
nastavit i smluvní úrok. Ten se nastavuje u každé osoby na záložce 
Smluvní úrok. Lze zadat s určitou platností, výše smluvního úroku se 
tak může v čase také měnit. V období, ve kterém není platný žádný 
smluvní úrok, se stanovuje úroková sazba dle sazeb ČNB.  

 
Úprava se týká i vlastního zobrazení a vygenerování výpočtu poplatku 
a úroku z prodlení. Výpočet byl sloučen do jedné funkce, na tiskové 
sestavě se zobrazuje zvlášť poplatek a zvlášť úrok. K zápisu do 
předpisu dochází rovněž současně. 
 
Plochy 
Každá, ať bytová či nebytová jednotka, se skládá z jedné či více ploch 
(místností). Každou z nich lze popsat řadou parametrů. A to můžete 
provést právě zde na této záložce. Jako i v jiných evidencích i zde 
existuje možnost nadefinovat si vzorové plochy, nejčastěji se 
vyskytující, a ty následně používat při vlastní definici konkrétní plochy 
bytu. 
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Název název plochy. Chcete-li si vybrat z již 

předdefinovaných typů ploch můžete tak učinit 

kliknutím na ikonu  nebo Ctrl+V nebo do 
názvu napsat začátek názvu plochy a stisknout 
Enter. Objeví se tabulky s Typy ploch a tam 
budou vyfiltrovány záznamy začínající 
napsanými písmeny. 

Druh specifikuje zda se jedná o obytnou, vedlejší či 
jinou místnost 

Podlahová plocha skutečná podlahová plocha místnosti 
Koeficient koeficient podlahové plochy pomocí něhož se 

ze skutečné podlahové plochy počítá plocha 
započitatelná 

Započitatelná plocha 
 plocha místnosti z které se počítá nájemné 

Výška  výška místnosti v metrech 
Plocha pro TUV určuje, zda plocha patří do podlahové plochy, 

podle které se rozpočítávají náklady na TUV. 
 Plocha pro TUV = Podlahová plocha 

* {0 nebo 1 podle zaškrtnutí pole} 
Vytápěná plocha plocha z které program vychází při výpočtu 

spotřebovaného tepla.  
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V případě otopného tělesa:  
Vytáp ěná plocha = Podlahová plocha * 
Koeficient sjednocení výšky * Koeficient 
otáp ěné místnosti  

V případě, že není otopné těleso:  
Vytáp ěná plocha = Podlahová plocha * 
Koeficient sjednocení výšky * 
(Koeficient neizol. potrubí + Koeficient 
otáp ěných st ěn) 

Otopné těleso 
pokud je místnost vytápěna otopným tělesem 
zaškrtněte tuto volbu a upraví se vám formulář pro 
místnost s otopným tělesem, tzn. že se zobrazí pole 
v kterém nadefinujete koeficient otápěné místnosti. 

Koeficient sjednocení výšky 
tímto koeficientem se upravuje vytápěná plocha podle 
výšky (např. pokud se jedná o byt se zkoseným 
stropem zadáte zde příslušný koeficient kterým se 
upraví vytápěná plocha bytu) 

Koeficient otápěné místnosti 
zde zvolte koeficient pomocí kterého se přepočítává 
velikost otápěné plochy (podle vyhlášky 245/95). 

Neizolované potrubí [m2] 
plocha neizolovaného potrubí kterým je místnost 
otápěna 

Koeficient neizol. potrubí 
koeficient, který vychází z plochy neizolovaného 
potrubí (viz vytápěná plocha).  
Koeficient neizol. potrubí = Neizolované 
potrubí * 0,05 – maximáln ě však 0,25. 

Otápěné stěny 
 počet stěn, kterými je místnost vytápěna. 

Koeficient otápěných stěn 
koeficient, který vychází z počtu otápěných stěn (viz 
vytápěná plocha). 

 
Popis 

Zde si můžete zapsat libovolnou textovou poznámku k vybrané ploše.  
 

Slevy 
Chcete-li uplatnit nějaké slevy při výpočtu nájemného zadejte je na této 
záložce. Používáte-li některý druh slevy častěji, je výhodné si ho 
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nejprve předdefinovat v definicích druhů slev a poté vybrat kliknutím na 

ikonu . 
 

 
 
Text  název slevy 
Sleva [%] výše slevy v procentech 
Platí od 
Platí do časová platnost slevy 

 
 

Vybavení 
Na záložce Vybavení se nachází přehled veškerého vybavení patřícího 
k bytu. Jedná se např. o kuchyňskou linku, sporák, vestavěnou skříň 
atd. Pokud vyplníte veškeré potřebné údaje, program sám spočítá 
měsíční splátku pronájmu vybavení a tuto zahrne do předpisu 
nájemného.  
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Název název vybavení. Chcete-li si vybrat 
z předdefinovaných typů vybavení můžete tak 

učinit kliknutím na ikonu  nebo Ctrl+V nebo 
do názvu napsat začátek názvu plochy a 
stisknout Enter. Objeví se tabulka s Typy 
vybavení a tam budou vyfiltrovány záznamy 
začínající napsanými písmeny. 

Typ   bližší specifikace typu vybavení 
Výrobní číslo výrobní číslo vybavení 
Množství  počet kusů v bytě 
MJ   měrná jednotka vybavení 
Cena/MJ  cena za měrnou jednotku 
Cena montáže náklady spojené s montáží vybavení 
Opotřebení zadává se procento opotřebení  podle 

vyhlášky 
Životnost zde vyplňte životnost vybavení v rocích podle 

vyhlášky. Stačí vyplnit jeden z údajů 
(Opotřebení nebo Životnost). 

Nájem po živ. částka měsíčního nájemného podle vyhlášky, 
které se budou používat po skončení doby 
životnosti. 
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Částka v tomto poli se zobrazí vypočítaná měsíční 
splátka příslušného typu vybavení.  Částka se 
vypočte jako podíl součtu ceny za MJ + ceny 
montáže a životnosti vyjádřené v měsících 
nebo podle procenta opotřebení. 

Datum pořízení 
Datum vyřazení den kdy bylo vybavení pořízeno a kdy bylo 

vyřazeno 
Datum revize den kdy má být provedena revize na vybavení 
Datum výměny den kdy bylo vybavení vyměněno za jiný kus 
Dodavatel název dodavatel který dodal vybavení. Máte-li 

takového dodavatel již zavedeného v adresáři 

firem, můžete si jej kliknutím na ikonu  
z této databáze vybrat. 

 
Ve spodní části je opět místo pro napsání libovolné poznámky. 

 
Měřidla 
Jednou z dalších důležitých záložek v definici objektů, je záložka 
Měřidla. V každém bytě se vždy nachází nějaké měřidlo u kterého je 
třeba sledovat jeho stav, revizi a co měří. A právě k tomu je určena tato 
přidružená evidence. 
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Druh měřidla blíže specifikuje, o jaký druh měřidla se jedná 
Označení označení měřidla složené z názvu objektu pro 

který je měřidlo určeno a zkratky druhu měřidla 
Výrobní číslo výrobní číslo měřidla 
Umístění  zde zapisujte kde je měřidlo umístěno 
MJ měrná jednotka v které udává měřidlo svůj 

stav 
Zpětný chod tuto volbu zaškrtněte pouze v případě, že dané 

měřidlo pracuje se zpětným chodem tzn. že se 
při měření spotřeby měřený údaj odečítá od 
nastaveného stavu. 

Poslední odečet stav měřidla při posledním odečtu 
Datum odečtu datum posledního odečtu na měřidlu. Údaj se 

automaticky přebírá z přehledu odečtů, 
podobně jako poslední odečet. 

Datum poslední revize 
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datum k jakému byla naposledy provedena 
revize měřidla 

Datum příští revize datum kdy má být provedena revize měřidla 
Datum vyřazení  zde je možné zapsat si datum kdy bylo měřidlo 

vyřazeno z provozu 
Fakturační měřidlo měřidlo umístěné na vstupním zařízení od 

dodavatele, na jehož základě fakturuje 
dodavatel odebrané množství (viz popis 
v kapitole Měřidla) 

Měřená složka zde se zadává typ složky, kterou měřidlo měří 
(např. vodoměr bude pravděpodobně měřit typ 
složky Záloha na SV). Zadaný typ složky by 
měl mít alespoň jedno z rozúčtovacích kritérií 
zadáno Měřidlo. Rozpočet daného typu složky 
bude proveden podle měřidla, které je 
založeno u příslušného objektu. 

Měřená složka II používá se pouze pro TUV, kde je nutné 
rozpočítat podle údajů jednoho měřidla 
náklady na studenou vodu a náklady na její 
ohřev. Do typů složek založíte dvě složky TUV 
voda a TUV ohřev s příslušnými parametry. 
Zde pak zadáte tyto dvě složky jako měřené 
složky. 

Rozsah rozsah měřidla. Je to vlastně hodnota, při které 
se měřidlo přetočí zpět do nuly. Je-li např. 
maximální hodnota, kterou je možné odečíst 
na vodoměru 9999,9999, zadejte jako rozsah 
měřidla 10000. Pokud měřidlo neměří 
průběžně, ale každý odečet je vztahován 
k počáteční nulové hodnotě (např. dílková 
měřidla tepla) zadejte jako rozsah nulu. 

Výkon 
Koeficient tyto údaje se používají pouze u dílkového 

tepla. Jsou to koeficienty, kterými se násobí 
odečtený počet dílků na odpařovacích 
trubičkách. Těmito koeficienty upravíte odečet 
podle konstant měřidel, radiátorů, počtu článků 
radiátoru, zákrytu radiátoru a tepelného 
výkonu radiátoru. 

Koeficient polohy používá se pouze u měření tepla jako korekce 
odečteného počtu dílků podle polohy bytu. 
Sazby koeficientu je možné vybírat z tabulky, 
kde jsou předdefinovány doporučené hodnoty 
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(můžete si je změnit). Koeficientem se násobí 
odečtený počet dílků. 

Koeficient světové strany 
Koeficient montáže 
Koeficient přestupu 
Koeficient zákrytu Další koeficienty, kterými je 

pronásobena spotřeba na měřiči tepla. 
 
 
 
 

Složky 
Na této záložce si zaveďte veškeré složky k úhradě spjaté s objektem. 
Z těchto záznamů se bude každý měsíc generovat předpis plateb do 
tabulky Předpisy plateb. 

 

 
 

Text název složky. Kliknutím na ikonu  vyberte 
příslušnou složku z Definice druhů složek. 

Částka částka, která bude měsíčně předepisována 
Perioda údaj stanovuje s jakou periodou se bude generovat 

předpis. 
Směrné číslo 

používá se pro zadání koeficientu při rozúčtování vody 
pokud nejsou instalovány vodoměry. Pokud použijete 
tuto položku, nelze již použít položku Bonus, protože 
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podle zadaného směrného čísla se vypočítá příslušná 
hodnota pro pole Bonus a tato hodnota se dále 
používá ve výpočtech. Pole Bonus se počítá podle 
následujícího vzorce:  
Bonus = – (Sm ěrné číslo – 1) * 100.  
Pokud např. zadáte Směrné číslo 7, zapíše do políčka 
Bonus hodnota – (7 – 1) * 100 = –600. Hodnotou 
směrného čísla se násobí množství jednotek podle 
kterých se provádí rozpočet složky. Např. pokud 
rozpočítáváte vodu podle osob, vynásobí se 
v jednotlivých objektech počet osob směrným číslem a 
teprve tento součin se použije pro rozpočet nákladů. 

Bonus [%] procentní bonus/malus při vyúčtování složky. Kladným 
číslem se označuje bonus (sleva) a záporným malus 
(přirážka). Tímto číslem se upraví množství, které se 
bude rozpočítávat.  

 
Příklad: 
Složka odvoz odpadu se rozpočítává podle počtu osob. V objektu bydlí 
4 osoby. Protože tento objekt produkuje nadměrné množství odpadu, 
rozhodli jste se, že mu dáte přirážku 10%. Do pole Bonus zadáte –10 
(mínus deset). Program při závěrečném rozúčtování upraví počet osob 
(to je vlastně množství, podle kterého se rozúčtovávají náklady) o 10% 
na 4,4 osoby. 

 
Platí od 
Platí do časové období platnosti složky. Pokud je období 

zasahující do zpracovávaného měsíce, bude částka při 
generování předpisu příslušně krácena. 

 
Pevná částka Je-li toto pole zaškrtnuté, nebude se složka 
přepočítávat při použítí funkcí Výpočet složky, Výpočet složek s typem 
výpočtu a Hromadné generování složek. 
 
TIP 
Složky je sice možné zadávat jednotlivě ručně, ale daleko výhodněji je 
možné je generovat hromadně – viz dále Hromadné generování 
složek. 

 
Revize 
Veškeré revize bytu a jeho součástí evidujete zde. Opět platí, že máte-
li určité revize společné pro více bytů či celků ušetříte si práci a čas 
pokud si je předdefinujete v Definicích druhů revizí.  
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Název název revize. Kliknutím na tlačítko  si 
můžete přenést předdefinovaná data z druhů 
revizí. 

Datum poslední datum naposledy provedené revize 
Datum příští  datum naplánované příští revize 
Datum provedení datum kdy byla skutečně revize provedena 
Datum odstranění závad 

datum dokdy mají být veškeré zjištěné závady 
odstraněny 

Vybavení pokud se revize týká nějakého vybavení 

objektu, vyberte položku pomocí tlačítka  
z evidence vybavení 

Zjištěné závady zde si můžete zapsat libovolně dlouhý text 
detailně popisující veškeré zjištěné závady 

 
Postup při zadávání a plánování nových revizí 
1) V definici druhů revizí zadejte druh revize včetně periody. 
2) Nejprve je třeba zadat poslední provedenou revizi, aby 

program dokázal naplánovat další revizi: Přidejte nový záznam. 
Klikněte na ikonku pro výběr druhu revize a vyberte příslušný 
druh revize. Vyplňte pouze Datum provedení - datum, kdy byla 
provedena poslední revize. Záznam uložte. 

3) Přidejte nový záznam, klikněte na ikonku pro výběr druhu 
revize a vyberte příslušný druh revize. Automaticky se vyplní 
políčko Datum příští. Záznam uložte. 
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Postup při provedení revize a naplánování další revize: 
1) Otevřete revizi, u které chcete zaznamenat, že byla provedena. 
2) Vyplňte Datum provedení, záznam uložte. 
3) Přidejte nový záznam, klikněte na ikonku pro výběr druhu 

revize a vyberte příslušný druh revize. Automaticky se vyplní 
políčko Datum příští. Záznam uložte. 

 
Další revizi může program naplánovat plně automaticky tak, že při 
vyplnění políčka Datum provedení a uložení záznamu se program 
zeptá, zda má provést automatické vygenerování příští revize. Pokud 
zvolíte Ano, příští revize bude vygenerována automaticky. Pokud 
zvolíte Ne, můžete pak revizi naplánovat ručně dle výše uvedeného 
postupu. 
 
Koeficienty pro rozú čtování 
Složky lze rozúčtovávat dle obecných koeficientů (například dle počtu 
zásuvek STA). Chcete-li použít tento způsob rozúčtování, nastavte jako 
způsob rozúčtování složky Měřidlo a do políčka Označení napište text, 
který se má zobrazit v sestavě vyúčtování ve sloupci Způsob 
rozúčtování. Ještě je třeba zaškrtnout ve způsobu rozúčtování políčko 
Jedná se o obecný koeficient. 

 
Akce 
 

Předpis plateb pro objekt 

Tato funkce vygeneruje to tabulky Předpisy plateb pro aktuálně 
vybraný (jeden) objekt předpisy plateb za aktuální účetní období. 
Předpisy se generují z aktuálních částek jednotlivých složek plateb. 
Vygenerování předpisů pro všechny objekty daného subjektu 
(družstva, společenství) se provádí přímo z tabulky Předpisů plateb. 
 
Hromadné generování složek 

Pokud potřebujete k určitému datu hromadně vygenerovat novou 
sazbu určité složky použijte tuto funkci. Používá se např. při změně 
sazeb nájmu, při úpravě částky za zálohové platby apod. Po spuštění 
funkce budete muset nejprve vybrat kterou složku chcete upravovat (z 
definice druhů složek). Dále musíte zadat způsob výpočtu nové částky 
složky. Ta může být spočítána podle následujících kritérií: 
 

Pevná částka jako nová částka se vezme částka uvedená 
v poli Sazba/koeficient 
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Přičtení k částce složky, která platila doposud se přičte 
částka uvedená v poli Sazba/koeficient 

Koeficient částka složky, která platila doposud se 
vynásobí částkou uvedenou v poli 
Sazba/koeficient 

Osoby částka uvedená v poli Sazba/koeficient se 
vynásobí počtem osob, které byt obývají ve dni 
Platí od data 

Podlahová plocha částka uvedená v poli Sazba/koeficient se 
vynásobí podlahovou plochou objektu 

Započtená plocha částka uvedená v poli Sazba/koeficient se 
vynásobí započtenou plochou objektu 

Vytápěná plocha částka uvedená v poli Sazba/koeficient se 
vynásobí vytápěnou plochou objektu 

Nájemné nová částka se spočítá podle způsobu výpočtu 
nájemného 

Minulé vyúčtování jako nová částka se vezme částka, která vyšla 
pro danou složku při vyúčtování v minulém 
roce vydělená dvanácti (sazba na 1 měsíc) 

Komíny částka uvedená v poli Sazba/koeficient se 
vynásobí počtem komínových vývodů 
zadaných u objektu 

Podíl bytové jednotky  
částka uvedená v poli Sazba/koeficient se 
vynásobí podílem bytové jednotky zadané u 
objektu 

Pořizovací cena částka uvedená v poli Sazba/koeficient se 
vynásobí pořizovací cenou zadanou u objektu 

Plocha pro TUV částka uvedená v poli Sazba/koeficient se 
vynásobí plochou pro TUV objektu 

Odečty měřidla program zjistí průměrnou spotřebu daného 
objektu ze zadaného období posledního 
známého odečtu měřidla a tu vynásobí 
zadanou sazbou za měrnou jednotku. Z této 
částky vypočítá platbu podle dané periody 
předepisování složky. 

Předpokládané náklady 
 Tyto způsoby generování složky fungují tak, že 

po zadání předpokládaných ročních nákladů 
dané složky se tento náklad rozpočítá mezi 
jednotlivé objekty podle vybraného kritéria. 
Oproti předchozím způsobům, kdy jste 
zadávali sazbu na měrnou jednotku, si 
program tuto sazbu spočítá sám z celkových 
předpokládaných nákladů. 



   Domovník    105 

 

 
V poli Sazba/koeficient se zadává buď vlastní sazba nebo koeficient 
podle způsobu výpočtu (viz výše). V poli Platí od data zadejte od kdy 
nová složka platí. Funkce se nejprve pokusí najít odpovídající složku, 
která platí dosud. Pak vytvoří nový řádek na záložce Složky. Do políčka 
Platí od zapíše datum Platí do data, pole Platí do nechá prázdné a do 
pole Částka zapíše vypočítanou novou částku složky. Pokud program 
našel starou složku, překopíruje sazbu pole Bonus do nové složky. Do 
pole Platí do staré složky zapíše den i 1 menší než je zadán v poli Platí 
od data. Tím je zapsána nová sazba dané složky a zároveň ukončena 
platnost staré sazby. Pokud program nenašel starou složku, oznámí to 
uživateli, neboť neví, zda má být rovněž vyplněno i pole Bonus. Pokud 
toto pole nepoužíváte hlášení klidně ignorujte. 
 
Pokud potřebujete vypočítat novou sazbu složky pouze pro daný 
objekt, použijte tuto funkci přímo na záložce Složky daného objektu. 
 
Označování a odzna čování objekt ů 

Pokud potřebujete vyfiltrovat pouze určité objekty, na které není možné 
použít nějakou z filtračních podmínek, můžete si vámi vybrané objekty 
ručně označit. Označení resp. odznačení objektu se provede klávesou 
Ins. Odznačený objekt je zobrazen šedým písmem. Hromadně lze 
označit či odznačit všechny objekty funkcí Akce – Označování objektů. 
Po označení vámi vybraných objektů, lze ve filtru vybrat podmínku 
Označené. Tuto funkce použijete např. pokud chcete hromadně 
generovat složky jen speciálně vybraným objektům. 
 
 
Tisky 
Tisky vztahující se k vybranému, případně všem objektům. Naleznete 
zde tisk pasportu bytu, evidenčního listu bytu, nájemní smlouvy a 
spoustu dalších formulářů a tisků revizí. U tisků revizí můžete zadat 
počet měsíců před plánovaným datem revize. Program pak vytiskne 
všechny naplánované revize ode dneška do zadaného počtu měsíců. 
Zadáte-li jako počet měsíců nulu, program vytiskne všechny 
naplánované revize. Více informací k některým tiskům naleznete 
v nápovědě k programu. 

 
Deregulace nájemného 
V programu Domovník je deregulace nájemného řešena tímto 
způsobem: 
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Kategorie byt ů 
Nový zákon 107/2006 Sb. již nepřejal rozdělení bytů do I. – IV. 
kategorie. Nyní je dělení pouze „Standardní byt“ a „Byt se sníženou 
kvalitou“. Aby byl přechod na nové dělení bytů po nainstalování nové 
verze programu co nejjednodušší (aby uživatel nemusel otvírat každý 
byt a znovu vybírat druh bytu), je to provedeno následujícím 
způsobem. Přechod je názorně vidět na následující tabulce: 

 
Políčko Druh objektu : 
 
Původní verze  Nová verze 
I. kategorie   Standardní byt I 
II. kategorie   Byt se sníž. kvalitou II 
III. kategorie   Byt se sníž. kvalitou III 
IV. kategorie   Byt se sníž. kvalitou IV 
-    Standardní byt II 
 

Bývalá kategorie bytu přejde bez zásahu uživatele na nové označení 
podle uvedené tabulky. Ve skutečnosti dělení na jakési kategorie 
zůstalo i nadále, protože stejně budou i nadále 4 různé sazby 
nájemného za m2 podlahové plochy bytu. V tabulce je vidět, že se 
objevil i nový druh objektu „Standardní byt II“. To je z toho důvodu, že 
není jednoznačné, zda byt bývalé II. kategorie je dle nového dělení 
„Standardní byt“ nebo „Byt se sníženou kvalitou“. Záleží to na vybavení 
bytu. Při konzultacích s uživateli programu bylo častější, že bývalá II. 
kategorie je dle nového dělení „Byt se sníženou kvalitou“, stává se tedy 
automaticky z bytu II. kategorie byt se sníženou kvalitou. Pokud je to 
třeba jinak, změňte druh objektu na „Standardní byt II“. 

 
Sazby nájemného 
Sazby nájemného se zadávají obdobným způsobem jako dříve. Sazby 
nájemného je možné zadat jako obecné sazby, které používají všechny 
byty zadané v programu, na úroveň subjektu a nově i na úroveň celku. 
Může se totiž stát, že vlivem podrobnějšího dělení oblastí budete mít 
v jednom subjektu celky, které se nacházejí v oblastech s různou 
sazbou nájemného. 

 
Valorizace nájemného 
Při valorizaci nájemného postupujte takto: Zadáte nové vypočítané 
sazby nájemného do příslušné evidence sazeb (obecné nastavení, 
subjekt, celek). Pak můžete okamžitě spustit tisk formuláře 
s oznámením o zvýšení nájemného. Dalším krokem je spuštění funkce 
Aktualizace sazeb nájemného, která zapíše nové sazby nájemného do 
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jednotlivých bytů a na závěr výpočet složky nájemného od data, ke 
kterému se nájemné valorizuje. 

 
Pokud došlo k tomu, že již u někoho nechcete do nájmu započítávat 
nájemné za vybavení bytu nebo slevu z nájmu, je třeba tyto položky 
ukončit - u vybavení provést vyřazení vybavení zapsáním data 
vyřazení a u slevy z nájmu zapsáním data platnosti slevy. 
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Příjmy  
 
Tato evidence vám poskytne ucelený přehled o jednotlivých příjmech 
od uživatelů bytů. Příjmy se mohou importovat ze souboru SIPO nebo 
je možné zadávat příjmy ručně. Pokud používáte zároveň s programem 
DOMOVNÍK také účetní program SYSEL C/S, můžete v menu Akce 
spustit Import dat ze Sysla. a naimportovat tak příjmy z účetnictví. 
Evidence dále slouží ke spárování příchozích plateb s předpisy plateb. 

 

 
 
Datum platby datum kdy byla daná platba uskutečněna 
Číslo dokladu číslo dokladu jakým pod jakým byla platba 

provedena 
Variabilní symbol 
Specifický symbol symboly platby. V případě příjmu ze SIPO je 

v políčku Specifický symbol příslušný kód 
SIPO. POZOR!!!  Veškeré platby se budou 
párovat s předpisem podle variabilního 
symbolu. Pokud chcete využívat funkce 
automatického spárování plateb s předpisy, je 
nutné donutit uživatele objektů používat 
správný variabilní symbol. 

Částka částka platby v dané měně 
Měsíc 
Rok měsíc a rok, do kterého se má připárovat 

proplacení (bližší výklad je uveden dále). 
Text libovolný text kterým si chcete popsat 

konkrétní příjem. U položek které byly 
importovány z předpisů SIPO, zde program 
sám předvyplní text ve formátu: SIPO: datum 
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kde část datum představuje datum 
uskutečnění platby převzatý z příslušného 
importního souboru pro SIPO od České pošty 
a.s. 

Označení do tohoto políčka si můžete zapsat bližší 
označení přijaté platby 

Měna udává měnu v které je příjem uskutečněn 
Spárováno zde si program sleduje, zda byl záznam 

zaúčtován – tzn. buď spárován s příslušným 
předpisem nebo přesunut na konto objektu. 

 
Akce 
 

Import dat ze Sysla 

Pomocí této funkce je možné načíst příjmy od uživatelů bytů z účetní 
databáze SYSEL C/S. Díky tomu nemusíte zadávat hodnoty zvlášť do 
účetnictví a zvlášť do evidence družstva. Po spuštění funkce se objeví 
okno, kde zadáte období od kdy do kdy se mají načítat příchozí platby. 
Potom pomocí tlačítka > (po jednom) nebo >> (všechny) vyberete 
bankovní účet (účty) a/nebo pokladnu (pokladny), kam přicházejí 
platby. Bankovní účty a/nebo pokladny se při výběru přesunou z okna 
Bankovní účty (Pokladny) k dispozici do okna Bankovní účty 
(Pokladny) zahrnuté do importu. Program si bude nadále pamatovat, 
které účty (pokladny) jste naposled použili pro import, takže je příště již 
nemusíte vybírat. Funkce projde pro zadané období vybrané účty 
(pokladny) a veškeré příjmy zapsané v účetnictví zapíše do tabulky 
Příjmy od uživatelů bytů. 
 
Dále můžete zvolit zda a jak se mají vyplňovat pole Měsíc a Rok. 
 

Nenastavovat do polí Měsíc a Rok se zapíší nuly. 
Použít datum dokladu mínus  

od data importované platby (zapsané 
v bankovním výpisu nebi v pokladně 
v účetnictví) se odečte zadaný počet měsíců (v 
případě zadání záporného počtu měsíců se 
přičte) a měsíc a rok výsledného data se 
zapíše do polí Měsíc a Rok. Pokud tedy 
uživatelé objektů platí v tom měsíci, na který 
byl generován předpis, zadáte zde nulu a 
k příchozím platbém se zapíše mesíc a rok 
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platby a tato platba bude připárována do 
tohoto období (viz dále). 

Použít rok a měsíc k importovaným platbám se zapíše zadaný 
měsíc a rok. 

 
Pokud máte v Definici subjektů zaškrtnuto pole Platby předpisů 
fakturami, ořízne se při načítání z variabilního symbolu platby kód 
období, který byl přidán k variabilnímu symbolu uživatele objektu při 
generování faktury. 
 
 
Pokud máte v Definici subjektů zaškrtnuto pole Platby předpisů 
fakturami, ořízne se při načítání z variabilního symbolu platby kód 
období, který byl přidán k variabilnímu symbolu uživatele objektu při 
generování faktury. 

 
Import souboru zaplacených plateb SIPO 

Pokud máte uzavřenou mandátní smlouvu s Českou poštou o 
obstarávání inkasních plateb pomocí systému SIPO, můžete si do 
programu DOMOVNÍK importovat zaplacené platby dodané poštou 
v příslušném souboru. Pokud zvolíte v menu Akce volbu Import 
předpisů SIPO, vyzve vás program k výběru souboru ZA*.* a po výběru 
souboru program importuje zaplacené platby. Do polí Měsíc a Rok se 
zapisují údaje o období, za které platba přišla. Zvolíte-li Import plateb 
SIPO – subjekt, bude se spojovací číslo SIPO hledat pouze 
v aktuálním subjektu, zvolíte-li Import plateb SIPO – vše, bude se 
spojovací číslo SIPO hledat ve všech subjektech. 
 
Načtení plateb ze souboru vy členěných dluh ů SIPO 

Funkce slouží k načtení plateb ze souboru vyčleněných dluhů. Na 
rozdíl od načítání souboru zaplacených plateb, je při načítání dluhů 
třeba dbát na to, aby bylo nastavené správné účetní období. Účetní 
období musí odpovídat m ěsíci a roku, pro který na čítáte dluhy. 
Máte-li nap říklad soubor dluh ů pro období 10/2005, musíte 
nastavit ú četní období 10/2005. To je velice d ůležité, jinak nebude 
import pracovat správn ě. Pokud v měsíci neexistuje žádný dluh, tj. 
nedostali jste soubor dlužníků, spustíte tuto funkci také a na otázku, 
zda existuje soubor dluhů, odpovíde Ne, načtou se platby všem 
plátcům SIPO. V případě, že dluhy nastaly, odpovíte na otázku Ano a 
zadáte cestu k souboru dlužníků. Po načtení souboru se založí platby 
těm plátcům SIPO, pro které nebyl v souboru dlužníků nalezen dluh. 
Po načtení souboru dlužníků je výsledek stejný jako při načítání 
souboru zaplacených plateb. 
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Používáte-li program Crypta, více informací o šifrování a dešifrování 
souborů SIPO v programu Domovník naleznete v kapitole Šifrování a 
dešifrování soubor ů SIPO. 

 
Import plateb z TXT 

Funkce načte platby z textového souboru v následujícím formátu: 
 
Číslo dokladu v textovém vyjádření max. 10 míst 
Datum  ve formátu dd.mm.rrrr (např. 21.4.2001) 
Částka desetinná místa jsou oddělena čárkou (např. 

2541,50) 
Variabilní symbol v textovém tvaru max. 10 míst 
Specifický symbol v textovém tvaru max. 10 míst 
Text   v textovém tvaru max. 30 míst 
Označení  v textovém tvaru max. 30 míst 
Měna  v textovém tvaru max. 3 místa (např. CZK) 
Druh  0 = převodem, 1 = pokladna, 2 = SIPO 
 

Jednotlivá pole mají proměnnou délku a jsou oddělena středníky nebo 
znakem | . Prázdné pole musí obsahovat alespoň jednu mezeru. 

 
Příklad jedné věty: 

 
00023;21.4.2001;2541,50;160301; ;Novák Josef; ;CZK; 0 

 
Toto je možné použít k načtení dat z externího účetnictví, pokud jej 
naučíte exportovat platby v tomto formátu. Jednodušší je však použít 
přímý import dat ze Sysla. 
 
Import plateb z PP A-V 

Funkce provede načtení plateb provedených prostřednictvím 
poštovních poukázek A-V. Jedná se o nadstandardní službu České 
pošty. Po spuštění funkce vás program požádá o zadání cesty 
k souboru se zaplacenými platbami. Při importu máte následující 
možnosti: 

 
Subjekt: Provede se import plateb ze souboru, všechny platby budou 
načteny do aktuálního subjektu. 

 
Vše: Tato možnost je vhodná v případě, kdy máte ve správě více 
subjektů, ale všechny platby obdržíte v jediném souboru. Program 
potom příjmy přesune do příslušných subjektů, pro hledání subjektu je 
použit variabilní symbol platby. DŮLEŽITÉ: Pokud budete používat 
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tento režim, musí být variabilní osoby jedine čný v rámci celé 
evidence. Bude-li se stejný variabilní symbol osoby  vyskytovat ve 
více subjektech, nebude potom možné p říjem jednozna čné 
přiřadit do správného subjektu.  
 

 
Hromadné proplacení p ředpis ů  

Funkce provede hromadné přiřazení plateb k předpisům v tabulce 
Předpisy plateb. Párování probíhá podle variabilního symbolu. Pomocí 
polí Měsíc a Rok můžete stanovit do kterého období se má platba 
připárovat: 
 
1. Měsíc = MM a Rok = RRRR 
Nejprve se pokusí proplatit zadaný měsíc MM a rok RRRR a pokud 
něco zbyde, přesune přebytek na konto uživatele objektu. Tím můžete 
přesně určit období, do kterého se má platba zapsat. 
 
2. Měsíc = 0 a Rok = RRRR 
Pokusí se proplatit předpisy od nejstaršího neproplaceného měsíce 
roku RRRR. Tím můžete určit rok (a to i uzavřený – srovnejte se 
způsobem 3.), do kterého se má platba zapsat. 
 
3. Měsíc = 0 a Rok = 0 
Pokusí se proplatit předpisy od nejstaršího neproplaceného měsíce 
ještě neuzavřeného roku (viz pole Rok vyúčtování v definici 
zpracovávaných subjektů) – proplacení proběhne jen pro roky pozdější, 
než je zadáno v tomto poli. 
 
Ve všech případech se v rámci propláceného měsíce uhrazují 
jednotlivé předpisy podle priority složek (nula je nejvyšší priorita). 
Pokud je platba větší, než je předpis, zapíše se přeplatek na konto 
příslušného uživatele objektu. Platbu, kterou bylo provedeno uhrazení 
předpisu nebo která byla přesunuta na konto objektu, se označí v poli 
Zaúčtováno. U plateb, které se nepodařilo spárovat podle variabilního 
symbolu, zůstane pole Zaúčtováno nezaškrtnuté a můžete si je 
vyfiltrovat pomocí filtru. Platby můžete párovat buď jen pro aktuálně 
vybraný subjekt nebo pro všechny subjekty, které máte ve správě 
najednou. 
 
DŮLEŽITÉ:  Nedoporučujeme kombinovat způsob 1.a způsob 3. Může 
se tak stát, že příchozí platbu spárujete způsobem 3. do nejstaršího 
neproplaceného měsíce (například ledna) a následnou platbu budete 
směřovat způsobem 1. rovněž do ledna. Lednový předpis je již 
proplacen a proto se peníze zapíší na konto uživatele objektu. 
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Rozhodněte se, zda budete každou příchozí platbu označovat do 
kterého měsíce se má připárovat nebo zda označení nebudete 
provádět (Měsíc a Rok zůstanou nulové) a program bude vždy 
proplácet nejstarší dluhy. 

 
Ruční proplacení p ředpis ů  

Platby, které se nepodařilo automaticky spárovat pomocí variabilního 
symbolu, můžete přiřadit k určitému objektu ručně. Funkci spusťte na 
platbě, která není dosud spárována. Pak budete muset vybrat objekt, 
ke kterému platba patří. Pak proběhnou akce popsané v předchozím 
odstavci. Ruční proplacení je také možno spustit kliknutím na ikonu 

 
 

Přesun na konto 

Touto funkcí je možné přesunout aktuální platbu na konto příslušného 
objektu (podle variabilního symbolu).  

 
Zaúčtování plateb SIPO 

Platby, které jste naimportovali ze souboru SIPO můžete přímo 
zaúčtovat do účetnictví SYSEL C/S. Tato funkce vezme záznamy pro 
aktuální měsíc a zapíše je do deníku účetnictví. Účet MD musíte zadat 
ve vstupním dialogu, účet DAL se zapíše podle nastavení u objektu 
(objekt se hledá podle variabilního symbolu). 
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Platby 
 
V této evidenci naleznete veškeré platby dodavatelům za jejich 
poskytnuté služby. Jednotlivé záznamy o platbách můžete pořizovat 
ručně, nebo si je nechat přenést z účetního programu SYSEL C/S. 
Platby je možné uskutečňovat na celý blok, celek a nebo i konkrétně na 
každý objekt. Podle zde zapsaných plateb proběhne rozúčtování 
nákladů na jednotlivé složky a objekty. 

 

 
 
Datum vystavení 
Číslo dokladu údaje o dokladu 
Platba na  specifikuje na co je platba uskutečněna. Platba 

(tj. přijatá faktura) může být směrována na 
objekt, celek nebo celý blok (tzn. několik 
celků). V závislosti na této volbě se vám také 
otevře příslušná evidence při určování názvu. 

Název název celku, bloku či objektu. Kliknutím na 

tlačítko  se otevře příslušná evidence, ze 
které si vyberte celek, blok nebo objekt. Tím 
určíte pro který cíl se bude platba 
rozúčtovávat. 

Platba složky vyberte za jaký typ složky se platbou 
uskutečňuje. Tím určíte, která složka se bude 
platbou rozúčtovávat. 
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Od data 
Do data období, za které je platba účtována. Tento údaj 

slouží se stanovení poměrné částky, která se 
použije pro vyúčtování. Zadáte-li např. platbu 
za období od 15.4.2000 do 15.4.2001 a budete 
provádět vyúčtování za rok 2000, použije se 
pouze poměrná část za období od 15.4.2000 
do 31.12.2000 a zbytek se ponechá pro 
vyúčtování příštího roku.  
 
Pokud používáte jako typ složky Záloha / 
Sazba MJ je nezbytné zadávat od kdy do kdy 
platí zadaná sazba na MJ. Pokud necháte Od 
data a Do data stejné datum, program bere 
platnost po celý vyúčtovávaný rok. Pro různé 
sazby na MJ nesmíte zadat překrývající se 
období! Další informace najdete v kapitole 
Druhy složek. 

Text    
Poznámka libovolné texty určené pro bližší upřesnění 

platby. Pokud chcete na zapsanou platbu 
vytisknout příkaz k úhradě, musíte vybrat 
název dodavatele pomocí tlačítka pro výběr 
z adresáře. Program pak při generování 
příkazu k úhradě vezme číslo účtu zapsané 
v adresáři pro daného dodavatele. Generování 
příkazů k úhradě na dodavatelské faktury však 
doporučujeme provádět z účetnictví. Tam máte 
výrazně více možností včetně elektronického 
styku s bankami. Funkci v Domovníkovi 
použijte jen tehdy, že nemáte účetní systém 
SYSEL C/S. 

Cena/MJ cena za měrnou jednotku. Nutno vyplnit pokud 
je typ složky Záloha / Sazba MJ! 

MJ   měrná jednotka 
Množství  počet měrných jednotek 
Cena  celková cena platby 
Měna  měna platby 
Druh  způsob platby (faktura, pokladna) 
DPH nezaškrtnuté pole označuje základ DPH a 

zaškrtnuté pole vlastní DPH, pokud se jedná o 
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zdanitelné plnění. Toto má význam pouze u 
plátců DPH. 

Akce 
 

Import plateb z ú četnictví 

Funkce načte přijaté faktury za zadané období, které byly zapsány do 
evidence v účetnictví SYSEL C/S. Při použití této funkce nemusíte 
zadávat přijaté faktury jednou do účetnictví pro účetní účely a jednou 
do evidence pro rozúčtování plateb. Po provedeném importu dat 
budete muset ještě doplnit následující údaje: Platba na, Název, Platba 
složky a v případě, že celá platba se netýká daného roku ještě Od data 
a Do data. Tyto údaje se nezadávají do účetní evidence, neboť jsou 
specifické pouze pro účely rozúčtování plateb na objekty a složky. 

 
Import plateb z TXT 

Funkce načte platby z textového souboru v následujícím formátu: 
 
Číslo dokladu v textovém vyjádření max. 10 míst 
Vystaveno  ve formátu dd.mm.rrrr (např. 21.4.2001) 
Od data  ve formátu dd.mm.rrrr (např. 21.4.2001) 
Do data  ve formátu dd.mm.rrrr (např. 21.4.2001) 
Jednotková cena desetinná místa jsou oddělena čárkou (např. 

2541,50) 
Množství desetinná místa jsou oddělena čárkou (např. 

2541,50) 
Měrná jednotka v textovém tvaru max. 3 místa (např. kWh) 
Částka desetinná místa jsou oddělena čárkou (např. 

2541,50) 
Text   v textovém tvaru max. 30 míst 
Poznámka  v textovém tvaru max. 30 míst 
Měna  v textovém tvaru max. 3 místa (např. CZK) 
Druh  0 = faktura, 1 = pokladna 
DPH  T = řádek je DPH, F = řádek není DPH 
 

Jednotlivá pole mají proměnnou délku a jsou oddělena středníky nebo 
znakem | . Prázdné pole musí obsahovat alespoň jednu mezeru. 

 
Příklad jedné věty: 
00023;21.4.2001;15.2.2001;15.8.2001;25,50;28654;GJ; 7
30677;Teplo; ;CZK;0;F   
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Toto je možné použít k načtení dat z externího účetnictví, pokud jej 
naučíte exportovat platby v tomto formátu. Jednodušší je však použít 
přímý import dat ze Sysla. 
Kontrola existence složek u objekt ů 
Tato funkce zjistí, zda jste vybrali při zadávání plateb dodavatelům jen 
ty typy složek, které jsou předepisovány u jednotlivých objektů v daném 
subjektu (družstvu apod.). Pokud byste měli v platbách dodavatelům 
zadánu nějakou složku, které není nikomu předepsána, její náklady by 
zůstaly nerozúčtovány. 
 

 
Tisky 
 

Přehled plateb podle složek 

Tato tisková sestava vám poskytne pohled na platby dodavatelům 
členěných do skupiny dle složek. 
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Předpisy plateb 
 
Evidence předpisů plateb podává ucelený přehled o všech předpisech 
pro konkrétní objekt. Všechny předpisy se v databázi uchovávají a vy 
tak máte možnost prohlížet si předpisy i zpětně. Záznamy se nepořizují 
ručně, ale generuje je program sám. Akci vygenerování předpisů plateb 
můžete spustit jednak přímo v této evidenci, nebo v akcích v evidenci 
objektů. Pomocí výběrového pole na nástrojové liště vlevo si můžete 
vyfiltrovat předpisy pouze jedné složky, dále můžete vyfiltrovat předpisy 
jen určitého měsíce nebo roku (pokud necháte měsíc nulový, zobrazí 
se všechny měsíce daného roku). Kliknutím na strom domů a bytů 
v levé části můžete vyfiltrovat předpisy pouze jednoho domu nebo bytu. 

 

 
 

 
Akce 
 

Výpo čet předpis ů 

Vypočítá všechny předpisy plateb pro všechny objekty vybraného 
subjektu (družstva, společenství). Předpisy se vypočítají pro zvolené 
účetní období. Toto účetní období je zobrazeno na hlavním panelu 
programu. Pokud chcete změnit účetní období, můžete tak učinit 
v menu Servis-Nastavení-Firma na záložce firma. Předpisy se generují 
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podle zadaných složek u jednotlivých objektů. Není-li platnost složky po 
celý měsíc, použije se jen poměrná část složky. 
 

Zaúčtování p ředpis ů 

Pokud máte napojen program DOMOVNÍK na účetní systém SYSEL 
C/S, vygeneruje tato funkce doklad do deníku podvojného účetnictví. 
Aby DOMOVNÍK vygeneroval doklad do správné účetní databáze je 
třeba tuto databázi správně nastavit v parametrech subjektu. 

 
Pokud jsou vygenerované předpisy správné a je nastavena účetní 
databáze, otevře se stejné dialogové okno pro zaúčtování jaké je 
v podvojném účetnictví SYSEL C/S. Zde si vyberte typ dokladu 
z účetnictví, kam chcete předpis zaúčtovat, popřípadě upravte další 
údaje a spusťte funkci. Pokud by se objevil na některé straně účetního 
předpisu nulový účet zaúčtování se neprovede. Toto můžete s výhodou 
použít např. pokud nechcete některou složku zaúčtovat, ačkoliv jste na 
ni vygenerovali předpisy. V tomto případě zadáte v definici druhů 
složek jako účet pro zaúčtování nulu. 

  
Typ dokladu typ dokladu pro zaúčtování do podvojného 

účetnictví. Zobrazí se ty typy dokladu které 
jsou vytvořeny v příslušném účetnictví.  

Číslo dokladu další volné číslo dokladu příslušné 
k vybranému typu dokladu. Program si sám 
toto číslo zjistí a nabídne jej k použití. 

Datum zaúčtování datum kdy bylo zaúčtování provedeno 
Účetní období účetní období do kterého doklad spadá 
Text položek  text pro popis dokladu 
 

Export p ředpis ů do TXT 

Tato akce provede export předpisů do textového souboru. Po spuštění 
akce vás program vyzve k zadání adresáře a názvu souboru do 
kterého se mají zapsat exportované předpisy. V zobrazeném 
dialogovém okně je přednastaven název souboru skládající se z roku a 
měsíce pro který se předpis vytváří. Pokud nemáte účetnictví SYSEL 
C/S můžete požádat autory vašeho účetnictví, aby do programu 
zabudovali možnost importu tohoto textového souboru. 

 
Formát souboru: 
Jednotlivá pole jsou oddělována znakem Tab (09H) 
 
Datum  datum zaúčtování 
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Saldo MD  párovací saldoznak pro účet MD 
Saldo DAL  párovací saldoznak pro účet DAL 
Účet MD  účet na straně MD 
Účet DAL  účet na straně DAL 
Částka  desetinná místa jsou oddělena částkou 
 

Příklad jedné věty: 
1.4.2001 1603 311000 324000 1360,00 

 
Export p ředpis ů pro SIPO 

Pokud jsou nastaveny veškeré potřebné údaje týkající se plateb SIPO, 
program po spuštění této akce vygeneruje příslušné soubory pro 
Českou poštu. Před generováním souborů se program zeptá na cestu, 
kam má soubory uložit. Generování můžete provést buď pro aktuální 
subjekt (družstvo, společenství), ze všech subjektů do jednoho souboru 
(všechno) nebo se vytvoří postupně všechny soubory pro každý 
subjekt (subjekty). Nastavení parametrů exportu SIPO se provádí 
v nastavení subjektu. Pokud generujete změny SIPO, více informací 
najdete v kapitole Kmen SIPO. 
 
Používáte-li program Crypta, více informací o šifrování a dešifrování 
souborů SIPO v programu Domovník naleznete v kapitole Šifrovaní a 
dešifrování souborů SIPO. 

 
Proplacení z konta 

Tato funkce slouží k úhradě starých předpisů z již uzavřených roků. 
Vyberte si předpis, který chcete uhradit a spusťte tuto funkci. Pokud 
bude na kontě příslušného objektu dostatečná částka, provede se 
proplacení vybraného předpisu. Na konto je možné dostat částku z 
tabulky Příjmy od uživatelů bytů pomocí funkce Přesun na konto. 
 
Vrácení na konto 
Pokud chcete vrátit peníze z již zaplaceného předpisu, použijte tuto 
funkci. Zpravidla se používá, chcete-li smazat již proplacený předpis. 
V tomto případě musíte nejprve vrátit peníze na konto a teprve pak 
můžete předpis smazat. Můžete si také označit několik řádků (držte Ctrl 
a myší označujte řádky předpisu). Vrácení na konto se pak provede pro 
označené řádky. 
 

 
Ruční zadání p ředpisu 

Aby bylo možné ručně vytvořit starý předpis (zejména se tato funkce 
používá při zadávání počátečních údajů, kdy je třeba do programu 
zadat i staré dluhy), použijte tuto funkci. Po jejím spuštění budete 
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muset zadat pro který objekt, kterou složku, měsíc a rok se má předpis 
vytvořit. Pokud potřebujte ručně opravit již vygenerovaný předpis máte 
jedinou možnost starý předpis smazat a ručně vytvořit nový. 

 
 

Předpis vyú čtování 

Funkce vygeneruje pro každý objekt předpis nedoplatků vyúčtování 
podle vyúčtování za minulý rok. Předpis se vygeneruje do aktuálního 
účetního měsíce a roku. Pro zdárný průběh generování vyúčtování 
musíte mít jednu složku v tabulce Druhy složek s typem Vyúčtování, 
neboť právě na ni se předpis vygeneruje. Dalším samozřejmým 
předpokladem je mít provedeno vyúčtování za minulý rok. Generování 
předpisu můžete provádět buď pouze pro aktuální subjekt nebo pro 
všechny subjekty ve vaší správě. 
 
Přehled proplacení 

Zobrazí přehled toho jak byl konkrétní předpis proplácen. 
V zobrazeném formuláři je ihned vidět na kolikrát, kdy a jakým číslem 
dokladu se předpis proplácel. 
 
Generování da ňových doklad ů ze zaplacených záloh 

Tato funkce se týká pouze plátců DPH a slouží k vytvoření daňových 
dokladů ze zaplacených záloh do účetnictví Sysel C/S. Po spuštění si 
vyberete období, za které chcete daňové doklady exportovat. Po 
úspěšném vytvoření daňových dokladů v účetnictví se u do proplacení 
předpisů zapíše datum a čas, kdy bylo vytvoření daňových dokladů 
provedeno. Od roku 2006 se tato funkce nepoužívá. 
 
Celkové dluhy 

Tato funkce slouží k rychlému zobrazení všech dluhů vybraného 
uživatele objektu. Zobrazí se všechny dluhy do aktuálního účetního 
období. 
 
Celkový p řehled p ředpis ů uživatele objektu 

Tato funkce slouží k rychlémů zobrazení předpisů plateb, jejich 
proplacení a dluhů. Zobrazí se předpisy do aktuálního účetního období. 
 
Storno p ředpisu 
Funkce slouží pro stornovaní předpisu plateb. Použije se v případě, 
kdy nechcete již zasahovat do již vygenerovaných a zaúčtovaných 
předpisů a se zpožděním zjistíte, že již nějaká osoba objekt nepoužívá 
a neměl jí být vystaven a zaúčtován předpis plateb. Před spuštěním 
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funkce je třeba označit kterýkoliv předpis osoby, pro kterou chcete 
provést storno. Pak zadáváte období předpisu, které chcete stornovat a 
poté vybíráte měsíc, do kterého se má zapsat informace o stornu. To 
by měl být následující měsíc. Poté budou vybrané předpisy označeny 
jako stornované a do cílového měsíce pro zápis storna bude zápornou 
částkou pro jednotlivé složky zapsáno, jaká částka se stornuje. 
Používáte-li účetnictví Sysel CS, bude informace o stornu přenesena 
do deníku v rámci běžného zaúčtování předpisu plateb. Chcete-li 
storno zrušit, je třeba použít funkci v evidenci Osoby v menu Akce - 
Zrušení storna předpisu 

 
Tisky 
 

Podrobný p řehled p ředpis ů a proplacení 

Zkrácený p řehled p ředpis ů a proplacení 

Zkrácený p řehled p ředpis ů a proplacení za období 

 

Tato tisková sestava vám podá podrobný či zkrácený přehled předpisů 
a jejich proplacení ve vybraném subjektu za celý rok nebo za vybrané 
období. 
 
Přehled p ředpis ů za rok 
Přehled p ředpis ů za poslední dva m ěsíce 
Sestavy vytisknou pouze přehled předepsaných předpisů buď za celý 
rok nebo pouze za poslední dva měsíce. 

 
Předpis pro podsubjekt 

Pokud je v rámci společenství vlastníků zbytek družstva, vytiskne se 
touto funkcí předpis pro platbu na byty patřící družstvu. Blíže viz 
kapitola Společenství vlastníků a družstvo. 
 
Přehled čerpání složky 
Pro každý objekt se vytiskne přehled čerpání vybrané složky po 
jednotlivých platbách. U každé platby program vytiskne poměrnou část 
(podle způsobu rozúčtování složky) na každý objekt. Zpravidla se tento 
tisk používá pro přehled čerpání z fondu oprav, ale je možné jej 
zobecnit na libovolnou složku. 

 
Přehled dlužník ů 

Máte-li nějaké neuhrazené předpisy, můžete si tímto tiskem nechat 
zobrazit detailní seznam všech dlužníků včetně částky kterou dluží. 
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Před tiskem pouze zadejte kolik měsíců zpět chcete ještě tolerovat a 
nezačleňovat tak tyto dlužníky do seznamu. 

 
Upomínky 

Vytiskne upomínku pro všechny dlužníky včetně dlužné částky. Před 
tiskem je třeba zadat kolik měsíců nazpět má program akceptovat 
dlužné částky a netisknout těmto osobám upomínku. 
 

 
Poštovní poukázky A – objekty 

Poštovní poukázky A – subjekt 

Poštovní poukázky A – všechno 

Vytisknou se poštovní poukázky typu A na vygenerovaný předpis 
plateb pro účetní měsíc a rok a to buď pouze pro vyfiltrované objekty 
nebo celý subjekt nebo pro všechny zpracovávané subjekty.  
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Vyúčtování 
 
V této tabulce se vypočítá vyúčtování zálohově placených složek pro 
daný rok. Nejprve si nastavte jako účetní rok ten rok, pro který chcete 
počítat vyúčtování. Vyúčtování se pak spustí pomocí funkce Akce – 
Výpočet vyúčtování. Vyúčtování můžete provést jen pro aktuálně 
vybraný subjekt, pro všechny subjekty, které máte ve vaší správě 
najednou nebo pro několik vybraných subjektů. Pokud máte definovaný 
blok celků (domů) a každý celek patří jinému subjektu (např. družstvu), 
je nutné provést vyúčtování pro všechny subjekty, které patří do 
jednoho bloku najednou. Proto je možné spustit vyúčtování pouze pro 
aktuální subjekt jen v případě, že tento subjekt nevlastní domy, které 
by byly v bloku s domy jiného subjektu. Pokud jsou v bloku domy 
různých subjektů, musíte spustit vyúčtování s výběrem subjektů a 
vybrat všechny subjekty, které mají domy v onom bloku. Vyúčtování 
všech subjektů bude fungovat vždy, ale v tomto případě musíte mít 
zadány všechny údaje pro všechny subjekty v okamžiku při spuštění 
vyúčtování, což nemusí být vždy splnitelné. 
 
Program sečte náklady pro jednotlivé typy složek, které jsou evidovány 
v tabulce Platby dodavatelům a rozdělí je v poměru pro jednotlivé 
objekty podle způsobu rozúčtování, který je zadán u jednotlivých typů 
složek. Výsledkem celé akce je tabulka, kde pro každý objekt a každou 
jeho složku se vygeneruje jeden řádek, kde se zobrazí celkové náklady 
na složku, celkem zaplacené zálohy a rozdíl, což je buď přeplatek nebo 
nedoplatek  

 
Zadáte-li jako Typ složky v definicích druhů složek Záloha/Sazba MJ, 
bude program respektovat vývoj měrné jednotky rozúčtovávané složky 
a  období, kdy v objektu bydlel ten který uživatel. Byla-li např. cena za 
měrnou jednotku v první polovině roku 10,- Kč a ve druhé polovině roku 
15,- Kč, budou se počítat náklady uživateli, který by bydlel v objektu 
v první polovině roku v sazbě 10,- Kč/MJ a uživateli, který by bydlel ve 
druhé polovině roku v sazbě 15,- Kč/MJ. Pokud použijete jako Typ 
složky Záloha, zprůměruje se sazba za měrnou jednotku a oběma 
uživatelům se započítají náklady v průměrné ceně 12,50/MJ. 
 
Pokud však budete používat jako Typ složky Záloha/Sazba MJ, 
MUSÍTE bezpodmínečně dodržovat následující pravidla: 

 
1. U každého nákladu musíte zadat za které období je. Pokud 

zadáte do políček Od – Do stejné datum, program počítá, 
že je období po celý vyúčtovávaný rok. 
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2. U každého nákladu musíte zadat sazbu za měrnou 
jednotku. 

3. Období nákladů s různými měrnými jednotkami se nesmí 
překrývat. 

 
Jestliže tato pravidla nedodržíte, vyúčtování vyjde špatně! 

 

 
 

Pokud je platba dodavatelům zadána s obdobím, které přesahuje 
vyúčtovávaný rok, použije se pouze poměrná část platby. Rovněž u 
odečtů měřidel se použije pouze poměrná část pro daný rok. Je proto 
nutné mít zadány odečty tak, aby pokrývaly celé vyúčtovávané období. 
Např. pokud děláte odečty vodoměrů 15. ledna a chcete vyúčtovat rok 
2000, musíte mít zapsán odečet 15.1.1999, 15.1.2000 a i 15.1.2001. 
Pokud by odečet z 15.1.1999 chyběl, program by nevěděl kolik 
jednotek má použít za období od 1.1.2000 do 15.1.2000. Program 
v našem příkladě použije do 15.1.2000 poměrnou část z období od 
15.1.1999 do 15.1.2000 a pro zbytek roku použije poměrnou část 
z období od 15.1.2000 do 15.1.2001. 

 
Pomocí zadání roku vyúčtování vlevo na nástrojové liště si můžete 
vyfiltrovat určitý rok, pro který bylo provedeno vyúčtování. Pokud 
chcete vyfiltrovat objekty, které patří jen určitému vlastníkovi (např. je 
v domě společenství vlastníků, jehož jeden člen je družstvo, které 
vlastní několik bytů a vy potřebujete vytisknout vyúčtování jen pro byty, 
které vlastní družstvo) vyberte pomocí tlačítka Výběr vlastníka 
požadovaný záznam z adresáře. Upozorňujeme, že v evidenci osob u 
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objektů je nutné vybírat vlastníky také pomocí tlačítka pro výběr 
z adresáře. Je tak se nastaví příslušné vazby a program může 
vyfiltrovat ve vyúčtování objekty patřící požadovanému vlastníkovi. 
Pokud byste vlastníka v osobách zapisovali ručně přímo do 
jednotlivých políček, vazby se nenastaví a filtr nebude fungovat. Pokud 
potřebujete zrušit filtr na vlastníky, umístěte kurzor do pole s názvem 
vlastníka a stiskněte Ctrl+Del. 

 
V tiscích si pak můžete vytisknout přehledy vyúčtování tříděné buď po 
jednotlivých objektech nebo podle typů složek. 
 
Důležité: 
Před spušt ěním výpo čtu vyú čtování je nutné si v definici Druhy 
složek založit složku s typem Vyú čtování. K vyú čtování každé 
osoby bude po výpo čtu vyú čtování p řipsán řádek, ve kterém bude 
uvedeno zaokrouhlení vyú čtování takové, aby výše celkového 
nedoplatku nebo p řeplatku byla zaokrouhlena podle nastavení 
zaokrouhlení v definici subjektu. Používáte-li ú četnictví Sysel C/S, 
nastavte ješt ě u této složky ú čet (Účet pro p ředpis), na který 
chcete zaú čtovat zaokrouhlení vyú čtování. 
 
Pokud je t řeba dodate čně vypo čítat zaokrouhlení vyú čtování, 
provedete to funkcí Akce – Zaokrouhlení p řeplatk ů/nedoplatk ů ve 
vyú čtování.  
 
 
Akce 
 
Export p řeplatk ů do ú četnictví 

Funkce převede přeplatky jednotlivých uživatelů objektů do účetnictví, 
kde je zapíše do evidence závazků. Odtud je možné na ně 
komfortnějším způsobem generovat příkazy k úhradě (rovněž i 
elektronickým způsobem) apod. 
 
Převod p řeplatku na konto 

Pokud má některý uživatel objektu přeplatek, není nutné mu jej vracet, 
ale je možné jej přesunout na jeho konto a následně použít na úhradu 
starých dluhů nebo i nových předpisů plateb. Ve vyúčtování si najeďte 
na libovolný řádek vyúčtování pro požadovaného uživatele objektu a 
spusťte tuto funkci. Pokud má uživatel přeplatek, převede se tento 
přeplatek na jeho konto. 
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Převod p řeplatku na konto - subjekt 

Tato funkce spustí hromadný převod přeplatku na konto pro všechny 
objekty v celém subjektu. Pokud tedy chcete převést přeplatky 
z vyúčtování všem uživatelům, můžete použít tuto funkci. 
DŮLEŽITÉ: Převod p řeplatku na konto je obtížn ě návratná funkce, 
proto si p řed spušt ěním této funkce dob ře rozmyslete, zda ji 
opravdu chcete použít. 
 
Zaúčtování zú čtování náklad ů 

Tato funkce vytvoří doklad v účetnictví SYSEL C/S, ve kterém zúčtuje 
vypočítané náklady jednotlivých složek vůči zaplaceným zálohám (viz 
Postupy účtování). 
 
Zaúčtování p řeplatk ů a nedoplatk ů 

Funkce provede zaúčtování přeplatků a nedoplatků z vyúčtování pro 
jednotlivé složky a osoby do účetnictví SYSEL C/S – dojde 
k vynulování účtů záloh a převedení přeplatků a nedoplatků na účet 
311. 
Důležité:  V d ůsledku zaokrouhlování částek v deníku ú četnictví 
na halé ře může dojít k tomu, že p ři kontrole saldoú čtů v účetnictví 
nebudou salda úpln ě srovnána (rozdíl bude nap ř. 0,01 Kč). To je 
dáno tím, že vyú čtování v Domovníkovi je spo čítáno s v ětší 
přesností (na 4 desetinná místa, aby bylo možné prové st zp ětně 
sou čet náklad ů na jednotlivé byty a dostat se k celkovým 
náklad ům) než je možné zaú čtovat do deníku ú četnictví, ve kterém 
je možné ú čtovat na 2 desetinná místa. V d ůsleku toho se pak liší 
sou čty p ři kontrole saldoú čtů. Při kontrole saldoú čtů můžete tyto 
drobné rozdíly odfiltrovat nebo je vyrovnat interní m dokladem 
(funkce v kontrole saldoú čtů). 
 
Export p řeplatk ů na poukázky B 

Funkce vytvoří soubor s přeplatky z vyúčtování, na základě kterého 
Česká pošta vytvoří a rozešle poukázky B. 
 
Při exportu přeplatků na poukázky B je třeba vyplnit tyto údaje 
v parametrech subjektu: 
Číslo odesílatele, číslo účtu, kód banky, specifický symbol, konstatní 
symbol 
 
Pokud máte nějaké osoby přetažené z adresáře firem, bude u těchto 
osob použita adresa zadaná v adresáři. Není-li osoba přetažena 
z adresáře, na poukázce bude použita adresa celku, ve kterém se daný 
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objekt (resp. osoba) nachází, což je asi běžnější situace. Při přetahu 
z adresáře je nutné dodržet tato pravidla: 
 
Pokud adresa obsahuje popisné číslo a orientační číslo, musí tato čísla 
být uvedena v ulici ve formátu: 
 
Ulice CO/CP 
 
kde CO je číslo orientační, CP je číslo popisné. Důležité je rovněž 
zachovat znak /. Není-li v adrese uvedeno číslo orientační, musí být 
adresa ve formátu: 
 
Ulice CP 
 
Tato pravidla je velmi d ůležité dodržet, protože v exportovaném 
souboru je popisné a orienta ční číslo odd ěleno. Nedodržíte-li tato 
pravidla, program nebude schopen zjitit správné pop isné a 
orienta ční číslo domu. 
 
 
Kontrola vyú čtování z hlediska vyhlášky 

Touto funkcí je možné zkontrolovat rozúčtování tepelné energie na 
vytápění, zda odpovídá vyhlášce č. 372/2001, která stanovuje pravidla 
pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění. Funkci lze 
použít v případě, kdy je rozúčtování tepla rozdělěno na základní 
složku, která se rozúčtovává podle vytápěné plochy, a na spotřební 
složku, která je rozúčtována podle měřičů tepla. Funkce spočítá 
celkové náklady na 1 m2 celkové vytápěné plochy a zjistí, zda se 
náklady na 1 m2 u jednotlivých objektů neliší o více než o zadané 
procento (přednastaveno 40 %, kolik určuje uvedená vyhláška) oproti 
celkovým nákladům na 1 m2 celkové vytápěné plochy. Výsledkem je 
tisková sestava, na které je zobrazen seznam objektů, u kterých došlo 
k překročení uvedené podmínky. 
 
Pokud došlo v n ěkterém objektu k p řekro čení dovolených hranic, 
máte možnost po uzav ření sestavy spustit automatickou korekci. 
Po spušt ění korekce se ke všem byt ům dogeneruje ješt ě jeden 
řádek složky Teplo, která upravuje náklady tak, aby nedošlo 
k překro čení povolených hranic. Jako zp ůsob rozú čtování tohoto 
řádku je uveden text „Korekce“. 
 
Zrušení nevýznamých dluh ů v předpisech 

Funkce vystornuje dluhy v předpisech plateb, které vznikly některou ze 
situací (sestava Kontrola vyú čtování zálohových složek ): 
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Předpis > Náklady > Zaplaceno 
 
nebo 
 
Předpis > Zaplaceno > Náklady 
 
Jedná se o dluhy na zálohových složkách, které nebudou uživatelem 
objektů již nikdy uhrazeny, jelikož celkové náklady byly nižší než 
předpis a zároveň vznikl dluh. Tyto předpisy jsou fiktivně uhrazeny, aby 
již nevstupovaly do sestav, které počítají dluhy. Jako číslo dokladu je 
použit text „INTERNAL“. Tyto fiktivní platby mají ještě další příznak, 
který fiktivní platbu identifikuje. Tuto funkci doporu čujeme spustit 
ihned po provedení vyú čtování.  
 
 
Generování da ňových doklad ů 

Funkce se týká jen plátců DPH a vygeneruje do účetnictví Sysel C/S 
daňové doklady za vyúčtování, které se funkcemi účetnictví pak 
zaúčtují.  Máte možnost vytvořit daňový doklad buď pro všechny 
objekty najednou nebo jen pro jednoho uživatele. 
 
Započítat p řeplatek p ředpisu do vyú čtování 
Tato funkce slouží pro započítání přeplatků předpisů plateb do 
vyúčtování služeb. Standardně program pracuje tak, že pokud má 
někdo přeplacený předpis, umisťují se tyto přeplacené peníze buď do 
dalšího měsíce, případně na konto osoby. Pokud ovšem chcete tyto 
přeplacené peníze zahrnout do vyúčtování služeb a upravit tak 
výsledek vyúčtování, je možné použít tuto funkci. Po spuštění funkce 
program vyhodnotí, kolik která osoba v nastaveném účetním roce 
přeplatila a nabídne tabulku, která pro jednotlivé osoby zobrazí 
navržený přeplatek předpisu plateb, který je možné zahrnout do 
vyúčtování. Pokud pro některou navrženou osobu nechcete přeplatek 
do vyúčtování zahrnout, jednoduše ji z tabulky vymažete tlačítkem '-'. 
Až budou v seznamu jen osoby, kterým chcete přeplatek předpisu do 
vyúčtování zahrnout, je ještě třeba vybrat složku, do které se tento 
přeplatek předpisu zapíše do tabulky vyúčtování. Musí se jednat o 
složku typu Jiná. Složky tohoto typu se nabízejí ve výběrovém políčku. 
Doporučujeme použít složku s názvem například Přeplatek předpisu, 
aby z tabulky vyúčtování bylo zřejmé, o co se jedná. (Pokud složku 
ještě nemáte založenou, založte ji nejprve v menu Servis - Druhy 
složek. Důležitý je pouze název složky a složka musí mít typ Jiná. Na 
obsahu ostatních políček v nastavení druhu složky nezáleží.) Po stisku 
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tlačítka Zapsat přeplatek do vyúčtování se do tabulky vyúčtování zapíší 
řádky, které budou napojeny na nastavený typ složky, přičemž ve 
sloupci Zaplaceno bude suma celkového přeplatku předpisu. Zároveň 
z proplacení předpisu a konta budou tyto peníze odstraněny (ne 
nevratně). V sestavách vyúčtování pak bude tato složka zahrnuta mezi 
ostatními složkami, takže bude ovlivňovat výsledek vyúčtování. Pokud 
se dodatečně rozhodnete, že některému uživateli bytu nechcete 
přeplatek předpisu do vyúčtování zahrnout, ale je již ve vyúčtování 
zapsán, stačí jednoduše záznam se složkou Přeplatek předpisu 
z tabulky vyúčtování vymazat a peníze se vrátí zpět na konto osoby a 
budou použity na úhradu předpisu standardním způsobem. Důležitý je 
také fakt, že tuto funkci je možné spustit ještě před výpočtem 
vyúčtování, tedy hned na začátku následujícího roku. Při výpočtu 
vyúčtování není složka s přeplatkem předpisu z vyúčtování vymazána. 

 
DŮLEŽITÉ: Pokud jste si náhodou upravili sestavy s vyúčtováním tak, 
že je do výsledku vyúčtování zahrnuté i konto osoby, a chcete využívat 
tuto funkci, je bezpodmínečně nutné ze sestavy odstranit započítávání 
konta do výsledku vyúčtování, případně je třeba se vrátit ke standardní 
sestavě vyúčtování, ve které konto do vyúčtování zahrnuté není. Jinak 
v případě, že konto bude nenulové, bude sestava zobrazovat 
nesprávné výsledky.  

 
Přeplatky předpisů, které jsou zahrnuté do vyúčtování, je možné 
zobrazit v sestavě Tisky - Přeplatky předpisu zahrnuté do vyúčtování. 
 
Editovat p řeplatek p ředpisu zahrnutý do vyú čtování 
Pokud chcete upravit přeplatky předpisu zahrnuté do vyúčtování, je 
třeba to provést až po zapsání přeplatků předpisu do vyúčtování touto 
funkcí. Chcete-li tedy někomu vrátit méně než bylo vyhodnoceno funkcí 
Započítat přeplatek předpisu do vyúčtování, nechte nejprve zapsat celý 
přeplatek předpisu a pak spusťte tuto funkci. To uděláte tak, že 
v tabulce vyúčtování označíte řádek se zapsaným přeplatkem (má 
hnědý podklad). Zobrazí se tabulka, ve které budou zobrazeny platby, 
které byly započítány do vyúčtování. Editace vám umožní pouze 
mazání řádků proplacení, které nechcete do vyúčtování zahrnout. 
Pokud vymažete nějaký řádek, jsou peníze tohoto řádku připsány na 
konto osoby. Přidávat nebo upravovat obsah položek není možné. 
 
Tisky 
 
V tiscích si pak můžete vytisknout přehledy vyúčtování tříděné buď po 
jednotlivých objektech nebo podle typů složek, můžete si tisknout 
přehled čerpání z fondu oprav podle jednotlivých uživatelů objektů 
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(v případě, že máte zadán způsob rozúčtování u složky Fond oprav). 
Dále můžete tisknout výplatnice pro vracení přeplatků v hotovosti a 
poštovní poukázky pro zaplacení nedoplatků. 
 

Příkazy k úhrad ě 
 
Tato funkce slouží k tisku hromadných příkazů k úhradě. Do databáze 
si můžete založit čísla účtů, variabilní a konstantní symboly, kam 
provádíte často platby. Pak stačí jen vyplnit částky a hromadný příkaz 
vytisknout. Druhá část funkce slouží k vytištění hromadného příkazu na 
nezaplacené platby dodavatelům. 

 

 
 
Název libovolný text popisující kam půjde platba. Text 

se objeví pouze na obrazovce. 
Číslo účtu 
Variabilní symbol 
Konstantní symbol 
Specifický symbol parametry platby. 
Částka proplácená částka. Pokud necháte částku 

nulovou, nevytiskne se tento řádek na příkazu 
k úhradě. 

 
Po zadání všech požadovaných řádků příkazu stiskněte tlačítko Tisk. 
Všechny řádky s nenulovou částkou se vytisknou na příkaz. Dalšími 
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tlačítky můžete hromadně vynulovat všechny částky nebo vybrat 
z definice bankovních účtů ten, ze kterého se má platba provést. Na 
nástrojové liště rovněž můžete zadat datum splatnosti. 
Akce 
Převod p řeplatk ů vyú čtování 

Tato funkce převede částky přeplatků z loňského vyúčtování na 
hromadný příkaz. Číslo účtu, konstantní a specifický symbol čerpá 
z evidence uživatelů bytů, variabilní symbol z evidence objektů. 

 
Převod plateb z evidence plateb dodavatel ům 

Stisknete-li tlačítko s ikonou plateb dodavatelům, objeví se tato 
evidence, kde bude nastaven filtr na dosud nezaplacené položky. Nyní 
vyberte položky, které chcete proplatit. Výběr se provádí tak, že 
stisknete Ctrl, držíte jej a levým tlačítkem myši označujete jednotlivé 
řádky. Po označení všech požadovaných řádků stiskněte tlačítko 
Použít. Do tabulky hromadných příkazů se překopírují označené řádky. 
Nyní vytiskněte příkaz k úhradě standardním způsobem. Po této akci 
máte tabulku hromadných příkazů přepnutu na automaticky 
generované řádky z přijatých faktur. Pokud se potřebujete přepnout na 
ručně zadávané položky, zvolte v menu Akce - Ruční zadání. 

 
Aby se převedlo číslo účtu dodavatele, je nutné v tabulce plateb 
dodavatelům vybrat dodavatele pomocí tlačítka pro výběr z adresáře. 
Jako konstantní symbol se na všechny řádky vyplní 0308. Pokud by 
měla některá platba jiný konstantní symbol, musíte jej ručně přepsat. 
Na dodavatelské faktury však doporučujeme používat funkce účetního 
systému SYSEL C/S, kde máte výrazně více možností včetně 
elektronického styku s bankami. Tuto možnost přímo v Domovníkovi 
berte jen jako nouzové řešení, když nemáte účetní systém. 
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Evidence dokument ů 
 
V této evidenci můžete evidovat veškerou dokumentaci pro svojí práci. 
Můžete zde zapisovat došlou poštu, odeslanou poštu, smlouvy a další. 
 

 
 

Číslo pořadové číslo dokumentu. 
Skupina dokumentů pomocí této položky si můžete dokumenty 

roztřídit do skupin a následně podle těchto 
skupin filtrovat. 

Téma téma dokumentu. Vzhledem k tomu, že podle 
této položky je možné nastavovat filtr, 
doporučujeme používat krátké a výstižné 
označení. 

Datum přijetí datum přijetí dokumentu. 
Vyřídit do datum do kdy se má vyřídit dokument (např. 

odpovědět na došlý dopis). 
Datum vyřízení datum, kdy byl dokument skutečně vyřízen. 
Název/Příjmení 
Jméno 
Ulice 
Obec 
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PSČ 
Stát údaje o partnerovi, který se váže k dokumentu 

(např. odesílatel nebo adresát dopisu). Adresu 
je možné převádět z adresáře pomocí tlačítka 
Adresa. 

Soubor odkaz na soubor např. s uloženým dopisem. 

Pokud kliknete na tlačítko , otevře se Word 
a v něm příslušný dokument. Pomocí tlačítka 

 můžete do políčka zapsat cestu a název 
souboru. 

Skupina 1 až 3 pomocí těchto políček si můžete záznamy třídit 
do dalších tří skupin a dále podle těchto skupin 
nastavovat filtr. 

 
Evidence slouží zejména k uchovávání záznamů o přijaté a odeslané 
poště. Pomocí filtru si můžete vybrat např. záznamy, které musíte 
vyřídit dnes (nebo v daném intervalu dnů). 
 
Evidence je přímo propojená s programem Word (máte-li jej na počítači 
nainstalován). Pokud zapíšete přijatý dopis, můžete ihned na něj 

napsat odpověď. Stiskněte tlačítko , zadejte jméno dokumentu a 
pak se otevře Word, ve kterém můžete napsat odpověď. Po ukončení 
Wordu se automaticky vygeneruje nový záznam v evidenci dokumentů, 
kde bude přiřazen odpovědní dokument. 
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Správa hlasování 
 
Program umožňuje evidovat a vyhodnocovat hlasování na schůzích 
družstev, společenstvích vlastníků apod. Doporučený postup práce 
s evidencí je následující: 
 

1. Založte nový záznam v evidenci správy hlasování a vyplňte 
potřebné údaje. 

2. Vygenerujte hlasující členy pomocí funkce Načíst hlasující 
(nebo stiskem tlačítka). 

3. Přesuňte se do tabulky hlasujících a pro každého zvolte jak 
hlasoval. To provedete buď tlačítky na horní liště nebo stiskem 
příslušného písmene (A = pro, N = proti, Z = zdržel se, E = 
nepřítomen). 

4. Proveďte vyhodnocení hlasování pomocí funkce Vyhodnocení 
hlasování (nebo stiskem tlačítka). 

 

 
 

 
 
 
Datum hlasování datum, kdy proběhlo hlasování 
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Velikost hlasu „váha“ hlasu. Každý hlasující může mít buď 
jeden hlas (rovný díl) nebo je velikost hlasu 
určena jeho spoluvlastnickým podílem. 

Hlasováno o poznámka o čem bylo hlasováno. 
Hlasů pro 
Hlasů proti 
Hlasů se zdrželo 
Nepřítomno hlasů vyhodnocení hlasování. Pokud nepoužijete 

funkce pro vyhodnocení hlasování, můžete 
údaje zapsat do těchto polí ručně. Funkce 
Vyhodnocení hlasování však podle zadaných 
údajů o jednotlivých hlasujících zapíše do 
těchto polí výsledné údaje. 

Poměr pro přijetí poměr hlasů pro a proti, pro schválení 
hlasování. Program vyplňuje poměr 0,5, což 
znamená, že pro schálení je nutná 
nadpoloviční většina hlasujících. Pokud např. 
požadujete pro schválení 3/5 většinu 
hlasujících, zadejte do poměru pro přijetí 0,6. 

Výsledek hlasování zde program zapíše výsledek po vyhodnocení 
hlasování. 

 
Akce 
 
Načíst hlasující 
Funkce načte aktuální uživatele objektů ke dni hlasování (pole Datum 
hlasování). Podle vyplnění pole Velikost hlasu jim zapíše jako velikost 
hlasu buď 1 nebo hodnotu spoluvlastnického podílu. Do pole Hlasování 
zapíše všem Nepřítomen. 
 
Vyhodnocení hlasování 
Funkce sečte všechny hlasy pro, proti, ty, co se zdrželi hlasování a 
nepřítomné hlasující a výsledky zapíše do hlavního záznamu a 
následně vyhodnotí celé hlasování. 
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Přehledy 

 
Volitelný p řehled 
 
Pokud si nadefinujete nějaký dotaz SQL v definicích přehledu, můžete 
si jej pomocí této volby spustit. Příslušný dotaz vyberte v rozbalovací 
nabídce v levém horním rohu a následně jej spusťte kliknutím na ikonu 

. 
 
 

Definice p řehledu SQL 
 
Program umožňuje nadefinovat si vlastní dotaz SQL nad jakoukoliv 
tabulkou nebo více tabulkami. Dotazy se ukládají do této databáze a 
pomocí funkce Volitelný přehled je možné zobrazit výsledek dotazu. Ke 
psaní dotazů je nutná znalost jazyka SQL, takže nepředpokládáme, že 
by si je definoval každý uživatel. Naše firma je však připravena 
nadefinovat případným zájemcům libovolný možný dotaz. Jako příklad 
dodáváme několik dotazů, které mohou sloužit jednak jako vzor pro ty, 
kdo by si chtěli dotazy psát sami a jednak jako ukázka možností 
dotazů. 
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Při definování dotazu potupujte následovně: 

 
1. Na záložce Přehled založte nový záznam a do políčka Název 

definice zadejte název dotazu. 
2. Do políčka Poznámka si můžete zapsat libovolný text popisující 

dotaz. 
3. Nyní zbývá již jenom definovat vlastní dotaz. Zájemcům 

poskytneme popis struktury jednotlivých tabulek s názvy polí. 
Bez znalosti názvů polí není možné SQL dotazy psát. 

 

Po stisku tlačítka SQL  se objeví tabulka odpovídající dotazu. 
 
 

Volitelný p řehled 
 
Tato funkce slouží k zobrazení dotazu SQL, který si můžete 
nadefinovat v menu Přehledy - Definice. Nejprve ve výběrovém poli 
zvolte, který dotaz chcete provést. Potom stiskněte tlačítko Otevři 
přehled.  Z databáze se vyberou záznamy, vyhovující dotazu, 
popřípadě se provedou další akce a tabulka se zobrazí. Pokud si 
chcete výsledek prohlédnout nebo vytisknout, stiskněte tlačítko Náhled 
respektive Tisk. 
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Postupy účtování 
V programu je použit následující účtovací postup pro zaúčtování 
předpis plateb a následného vyúčtování: 

 
ooo – analytika příslušného objektu 
sss – analytika příslušné služby 
bbb – analytika příslušné banky 
 

Předpis plateb   311ooo  324sss 
Generuje se automaticky v tabulce Předpisy plateb pomocí funkce 
Zaúčtování předpisů. Účet MD se zadává v evidenci objektů, účet DAL 
v evidenci typů složek. 

 
Proplacení plateb  221bbb  311ooo 
Provádí se funkcemi v účetnictví podle příchodu jednotlivých plateb 
buď z bankovních výpisů nebo z pokladny. Platby je možné importovat 
do Domovníka do tabulky Příjmy od uživatelů bytů. 

 
Přijatá faktura   315sss  321 
Provádí se funkcemi v účetnictví v evidenci přijatých faktur. Přijaté 
faktury je možné importovat do Domovníka do tabulky Platby 
dodavatelům. 

 
Proplacení faktury  321  221bbb 
Provádí se funkcemi v účetnictví podle jednotlivých plateb buď 
z bankovních výpisů nebo z pokladny. 

 
Zúčtování náklad ů  324sss  315sss 
Provede funkce ve Vyúčtování – Zaúčtování - Zúčtování nákladů. 
 
Přeplatky a nedoplatky 311ooo  324sss 
Pro každou zálohovou složku a každou osobu provede zaúčtování 
rozdílu Náklady – Předepsáno. 
Provede se rovněž zaúčtování zaokrouhlení vyúčtování. 
Provede funkce ve Vyúčtování – Zaúčtování – Přeplatky a nedoplatky. 
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Společenství vlastník ů a družstvo 
Pokud máte ve správě dům, kde je založeno společenství vlastníků, 
kde však několik objektů vlastní původní družstvo postupujte 
následovně: 

 
Založte si dva subjekty – Společenství vlastníků a Družstvo. Ve 
společenství založíte celý dům se všemi jeho objekty (společenství je 
má ve správě). U objektů, které patří družstvu, založíte jako osobu 
s typem Vlastník-uživatel ono družstvo. Pozor!!!  Je bezpodmínečně 
nutné vybrat název družstva z adresáře pomocí tlačítka pro výběr 
adresy. Pokud byste pouze napsali název družstva do políčka Název, 
program by nevěděl, které objekty patří družstvu. Pro správné 
rozúčtování musíte zadat spolubydlící (program musí vědět počet 
obyvatelů objektu). Variabilní symboly o objektů patřících družstvu 
budou patrně stejné, neboť družstvo bude platit hromadně jednou 
částkou za všechny objekty. Do složek těchto objektů zadejte ty složky, 
které si nárokujete od družstva. 

 
V subjektu Družstvo si založíte pouze ty objekty, které užívají osoby, 
od kterých bude družstvo něco vybírat. Může se tak stát, že kromě 
objektů vlastněných družstvem budete muset založit i objekty patřící 
společenství, pokud osoba užívající tento objekt bude družstvu platit 
poplatek např. za správu svých členských podílů. Variabilní symboly by 
měly být různé, aby se platba správně spárovala. Do složek objektů 
družstva si zadejte ty složky, které požadujete od uživatelů těchto 
objektů.  

 
V tomto případě budete mít několik objektů založených v programu 
dvakrát. Je to proto, že pokaždé se na něm vytváří jiný předpis pro jiný 
subjekt a probíhá jiné vyúčtování. Pro zkopírování domů s jejich 
objekty můžete s výhodou použít funkci v definicích celků Kopie celku 
nebo Kopie celku s objekty. 

 
Když vygenerujete předpisy ve společenství, můžete vytisknout 
Předpis pro podsubjekt. V adresáři vyberete příslušné družstvo (proto 
jste museli zadávat název družstva „přetahem“ z adresáře) a program 
pak vytiskne podrobný předpis pro objekty patřící družstvu. 

 
Další postup je již standardní jako při zpracování „normálního“ domu. 
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Šifrování a dešifrování soubor ů SIPO 
Používáte-li SIPO a máte-li na počítači nainstalován program Crypta 
pro šifrování a dešifrování souborů, může program Domovník pracovat 
přímo se šifrovanými soubory, které předáváte a které dostáváte od 
České pošty. Pro správnou činnost této funkce je nutné, aby byl 
program Crypta nainstalován a plně funkční, včetně nastavení všech 
nutných certifikátů. Šifrování a dešifrování souborů provádí stále 
program Crypta, program Domovník si jej pouze spouští. Nastavení 
programu Crypta a načtení certifikátů se tedy nevyhnete. 
 
Chcete-li tuto funkci využít, zaškrtněte v Nastavení firmy políčko 
Používat program Crypta. 
 
Nastavení parametr ů pro šifrování a dešifrování 
 
Při každém generování předpisů SIPO a načítání plateb se před 
šifrováním nebo dešifrováním objeví okno, ve kterém nastavujete 
parametry pro spuštění programu Crypta. Domovník si tyto parametry 
uloží a při příštím šifrování nebo dešifrování z programu Domovník již 
v podstatě zadáte jen heslo, které se z bezpečnostních důvodů 
neukládá, a spustíte vlastní export nebo import. 
 
Cesta k programu CryptaCmd 
Do tohoto pole se zadává cesta k programu CryptaCmd.exe, který 
provádí vlastní šifrování a dešifrování. Při prvním spuštění šifrování 
nebo dešifrování z Domovníka je nastavena cesta 
(C:\CryptaV2\CryptaCmd.exe), na kterou se program Crypta 
standardně instaluje. Máte-li tedy Cryptu nainstalovanou standardním 
způsobem, nemusíte toto nastavení již měnit. Pokud máte program 
CryptaCmd.exe na jiné cestě, stiskněte tlačítko Procházet a soubor 
CryptaCmd.exe vyberte ručně. 
 
Certifikát adresáta 
Zde se zadává název certifikátu adresáta, pro kterého je šifrovaný 
soubor určen. Který certifikát máte použít, vám sdělí Česká pošta. 
Název certifikátu odpovídá přímo názvu souboru s certifikátem. Po 
stisku tlačítka Procházet vyberete příslušný certifikát. Měl by se vám 
otevřít adresář s certifikáty, který je standardně 
C:\CryptaV2\_data\certs\. Máte-li certifikáty na jiné cestě, vyberete 
tento adresář ručně včetně vybraného certifikátu. Vybíráte-li certifikát 
s použitím tlačítka Procházet, název certifikátu se automaticky vyplní 
do uvozovek, což je nutné pro zdárný průběh šifrování! Chcete-li vyplnit 
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více adresátů (což není standardní operace při použití SIPO), názvy 
certifikátů se píší do uvozovek a oddělují se mezerou. Ve verzi Crypta 
2 se certifikát adresáta pro šifrování souborů SIPO jmenuje "SIPO 
CENTRUM.crt". Soubor je možné stáhnout z webových stránek České 
pošty. Soubor je třeba uložit do adresáře C:\CryptaV2\_data\certs\ a 
poté jej vybrat tlačítkem Procházet. 
 
Název výstupního souboru 
Do tohoto pole se zadává název souboru, do kterého se mají soubory 
SIPO zašifrovat. Program automaticky předvyplní název souboru podle 
čísla organizace SIPO, které je nastaveno u subjektu, ze kterého 
export pro SIPO spouštíte. Název souboru je tedy například 
ZM123456.ENC, kde 123456 je číslo organizace SIPO. Tento název si 
můžete změnit na jiný, pokud je to nutné. 
 
Název profilu a heslo 
Jedná se o přihlašovací údaje do programu Crypta. 
 
Export p ředpis ů pro SIPO 
Je-li povoleno použití programu Crypta, program pracuje tak, že ty 
soubory, které se vytvoří při spuštění funkce Export p ředpis ů pro 
SIPO, jsou ihned zašifrovány do souboru s názvem, který se zadá před 
šifrováním. Spustíte-li tedy např. funkci Export p ředpis ů pro SIPO – 
subjekt , vytvoří a zašifrují se soubory SIPO vytvořené pro aktuální 
subjekt. Spustíte-li ale funkci Export p ředpis ů pro SIPO – subjekty , 
postupně se vytvoří soubory SIPO pro všechny subjekty, které 
používají SIPO, a ty se zašifrují do jednoho souboru. 
 
 
Import plateb ze SIPO 
Je-li povoleno použití programu Crypta, při načítání plateb vyberete 
přímo zašifrovaný soubor s platbami SIPO. Soubor s platbami se 
rozšifruje a platby se ihned načtou do evidence příjmů. Při importu 
můžete použít následující volby. 
 
Import plateb ze SIPO – subjekt 
Soubor s platbami se rozšifruje a pak se použijí jen ty soubory s 
platbami, které jsou určeny pro aktuální subjekt. Obsahuje-li tedy 
šifrovaný soubor i soubory s platbami, které jsou určené pro jiné 
subjekty, načtou se jen platby do aktuálního subjektu, ostatní soubory 
se ignorují. Spojovací čísla SIPO se rovněž hledají jen v aktuálním 
subjektu, ze kterého funkci spouštíte. 
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Import plateb ze SIPO – vše 
Je stejné jako Import plateb ze SIPO – subjekt  s tím rozdílem, že 
spojovací čísla SIPO se hledají ve všech subjektech. 
 
Import plateb ze SIPO – subjekty (Crypta)  
Soubor s platbami se rozšifruje a pak se postupně načtou platby do 
všech subjektů. Jedná se v podstatě o funkci Import plateb ze SIPO – 
subjekt , načtení se ovšem provede v cyklu postupně pro subjekty, 
které mají v šifrovaném souboru své soubory s platbami. Tuto funkci 
budete tedy využívat v případě, kdy máte ve správě více subjektů, 
které používají SIPO, ale soubory s platbami různých organizací se 
předávají v jediném šifrovaném souboru. 
 
Načtení plateb z dluh ů SIPO 
Při načítání plateb ze šifrovaného souboru vyčleněných dluhů pracujete 
obdobně jako při načítání souboru zaplacených plateb. Při importu 
souboru je třeba postupovat podle pokynů programu. 
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Funkce programu DOMOVNÍK 
 

@FIRMA 

Funkce vrací text, který byl zapsán v dialogu Nastavení 
(Servis/Nastavení/Firma) v záložce FIRMA jako název firmy. Výsledek 
je typu text. 

 
@ULICE 

Funkce vrací text, který byl zapsán v dialogu Nastavení 
(Servis/Nastavení/Firma) v záložce FIRMA  jako ulice sídla firmy. 
Výsledek je typu text. 

 
@OBEC 

Funkce vrací text, který byl zapsán v dialogu Nastavení 
(Servis/Nastavení/Firma) v záložce FIRMA jako obec sídla  firmy. 
Výsledek je typu text. 

 
@PSC 

Funkce vrací text, který byl zapsán v dialogu Nastavení 
(Servis/Nastavení/Firma) v záložce FIRMA jako PSČ sídla firmy. 
Výsledek je typu text. 

 
@ICO 

Funkce vrací text, který byl zapsán v dialogu Nastavení 
(Servis/Nastavení/Firma) v záložce FIRMA jako IČO firmy. Výsledek je 
typu text. 

 
@DIC 

Funkce vrací text, který byl zapsán v dialogu Nastavení 
(Servis/Nastavení/Firma) v záložce FIRMA jako DIČ firmy. Výsledek je 
typu text. 

 
@DATUM 
Funkce vrací dnešní datum. Výsledek je typu datum. 
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@VYRIZUJE 

Funkce vrací jméno zaměstnance přihlášeného do programu tak, jak 
byl zadán v dialogu Přihlášený zaměstnanec. Výsledek je typu text. 

 
@VYRIZUJEJMENO 

Funkce vrací jméno zaměstnance přihlášeného do programu tak, jak je 
zadáno v tabulce osobní oddělení (Servis/nastavení/Osobní oddělení). 
Výsledek je typu text. 

 
@VYRIZUJEPRIJMENI 

Funkce vrací příjmení zaměstnance přihlášeného do programu tak, jak 
je zadáno v tabulce osobní oddělení (Servis/nastavení/Osobní 
oddělení). Výsledek je typu text. 

 
@VYRIZUJETITUL 

Funkce vrací titul zaměstnance přihlášeného do programu tak, jak je 
zadán v tabulce osobní oddělení (Servis/nastavení/Osobní oddělení). 
Výsledek je typu text. 

 
@VYRIZUJEULICE 

Funkce vrací ulici bydliště zaměstnance přihlášeného do programu tak, 
jak je zadána v tabulce osobní oddělení (Servis/nastavení/Osobní 
oddělení). Výsledek je typu text. 

 
@VYRIZUJEOBEC 

Funkce vrací obec bydliště zaměstnance přihlášeného do programu 
tak, jak je zadána v tabulce osobní oddělení (Servis/nastavení/Osobní 
oddělení). Výsledek je typu text. 

 
@VYRIZUJEPSC 

Funkce vrací PSČ bydliště zaměstnance přihlášeného do programu 
tak, jak je zadáno v tabulce osobní oddělení (Servis/nastavení/Osobní 
oddělení). Výsledek je typu text. 
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@VYRIZUJESTAT 

Funkce vrací stát bydliště zaměstnance přihlášeného do programu tak, 
jak je zadán v tabulce osobní oddělení (Servis/nastavení/Osobní 
oddělení). Výsledek je typu text. 
 
@VYRIZUJETELDOMU 

Funkce vrací domácí telefonní číslo zaměstnance přihlášeného do 
programu tak, jak je zadáno v tabulce osobní oddělení 
(Servis/nastavení/Osobní oddělení). Výsledek je typu text. 

 
@VYRIZUJETELPRACE 

Funkce vrací telefonní číslo do zaměstnání pro zaměstnance 
přihlášeného do programu tak, jak je zadáno v tabulce osobní oddělení 
(Servis/nastavení/Osobní oddělení). Výsledek je typu text. 

 



 

 

 
 
 

ZÁRUKY 
Uživatel, výrobce i distributor berou na vědomí, že všechny programy 
z produkce firmy CSH spol. s r.o. jsou autorským dílem ve smyslu 
zákona č. 35/1965 Sb. ve znění novely č. 89/1990 Sb. (případně 
dalších) 

 
Výrobce zajistí zdarma opravy vad programů, které uživatel u něj 
písemně reklamuje v době úměrné charakteru vady, maximálně do 
jednoho měsíce od obdržení reklamace s výjimkou vad způsobených: 

 
a) selháním hardwarových vad počítače 
b) živelnou pohromou 
c) neodborným zásahem do systému 
d) nedodržením postupů uvedených v uživatelské příručce 
e) napadením systému počítačovými viry 
f) nesprávnou konfigurací systémů počítače 
g) nesprávnou funkcí komponent jiných výrobců, které programy 

využívají 
 

Záruční doba je 24 měsíců od data zakoupení programu – nevztahuje 
se však na vývoj legislativních změn. Po dobu 6ti měsíců od zakoupení 
programu poskytujeme nové verze i při vývoji legislativy. 

 
Autoři dále neručí za chyby a z nich vyplývající škody způsobené 
neznalostí zákonů, vyhlášek a souvisejících předpisů při využívání 
programu. Autoři dále neručí že program bude řešit všechny specifické 
problémy, které mohou při zpracování dané agendy nastat, ale pouze 
ty, které jsou popsány v uživatelské příručce. 

 
 
Reklamace uplatňujte u výrobce: 
 
 

CSH spol. s r.o., Wuchterlova 5, 160 00 Praha 6 
tel.: 226 218 080-4, 597 578 698 

e-mail: csh@csh.cz, WWW: http://www.csh.cz 
 


