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8. srpna 2016 
Vážení uživatelé, 
dostáváte novou verzi všech programů na druhou polovinu roku 2016. Je to stav k 8.8.2016 
 

PŘED INSTALACÍ SI DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD A ŘIĎTE SE VŠEMI POKYNY 
 

NÁVOD K INSTALACI 
 

1. Nejprve si uvědomte, jakou verzi programu vlastníte. Verze 4.xx je verze Paradox, verze 5.xx je verze klient/server. Verze se 
vám zobrazuje na titulním řádku hlavního okna programu. Nyní dostáváte verzi 4.41 Syslík Sysel a Syslíček Paradox, 5.37 
Sysel/Syslík klient/server a 2.31 Domovník. 

2. Zaarchivujte firemní data (v případě multiverze archivujte všechny firmy). 
3. Zaarchivujte tiskové sestavy a společná nastavení. 
4. Ukončete program (pokud běží). Server (u Sysla/Syslíka CS a Domovníka) ukončovat nemusíte. 
5. Z instalačního DVD spusťte instalaci té verze, kterou máte koupenou. Registrační klíče pro jednotlivé programy byly nalepeny 

na lednovém DVD nebo si je vyhledejte v systému iPartner.  
 

INSTALACE NOVÉ VERZE PŘÍMO Z INTERNETU 
 

Pokud máte počítač připojený k internetu, nainstalujte si novou verzi přímo bez pomoci DVD.  
 

1. Zaarchivujte firemní data (v případě multiverze archivujte všechny firmy). 
2. Zaarchivujte tiskové sestavy a společná nastavení. 
3. Ve svém programu zvolte Servis – Stahování z internetu – Stažení nové verze programu. Ve Windows Vista a Windows 7,  

8 a 10 je nutné, aby byl program spuštěn jako správce, jinak se po stažení instalace nespustí. 
4. Stiskněte tlačítko Stažení a instalace.  
 

Nyní proběhne stažení nové verze programu, program se sám ukončí a spustí se instalační program jako kdybyste jej spustili 
z DVD. Povedlo se? Tak se ještě zaregistrujte do iPartnera (viz níže) a od příštího roku nemusíte platit za zasílání DVD. 
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Proč je výhodné se zaregistrovat v systému iPartner 
 

Většina našich uživatelů se již registrovala v systému iPartner. Co můžete mít navíc oproti těm, kteří se ještě neregistrovali? 
 

o Okamžitý přehled o programech, které užíváte, včetně registračních a licenčních klíčů. Pokud některý z klíčů zapomenete, 
snadno si jej zde (třeba o půlnoci) najdete. Najdete zde rovněž i číslo poradenství a kolik minut poradenství jste již 
vyčerpali a jaký máte kredit pro insolvenční rejstřík. 

o Přehled o fakturách, které jsme vám vystavili a o jejich úhradách. Potřebujete-li kopii faktury, jednoduše si ji sami 
vytisknete. 

o Budete pravidelně informováni o všech nových verzích programů a akcích, které pořádáme. 
o Můžete nám hlásit změny adresy vyplněním jednoduchého formuláře. 
o Můžete vznášet připomínky a návrhy na vylepšení programů vyplněním jednoduchého formuláře. 
o Můžete nakupovat v našem eShopu se slevou. 
 

Registrace vás nic nestojí, stačí na http://ipartner.csh.cz/ipartner/ipartner.exe/main kliknout na Zaregistrujte se jako náš klient, 
vyplnit formulář a odeslat jej. Pak dostanete přístupové jméno a heslo, kterým se do systému budete přihlašovat. 
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Přejděte na Sysla / Syslíka CS  
 

Následující ceny jsou pro přechod z PX verze na CS verzi pro jednu firmu a jednu stanici. Pořiďte si program na spolehlivější 
databázi a jak je vidět z dalšího popisu, nové funkce vznikají hlavně ve verzích CS. Konec podpory PX verzí se nezadržitelně blíží. 
Popis, co která verze obsahuje, najdete na http://www.csh.cz/nora/Nora102012.pdf 
 

Sysel PX -> Sysel CS FAKTURY +    5 593,-  Syslík PX -> Syslík 25 CS     3 493,-  
Sysel PX -> Sysel CS MINI     3 493,-  Syslík PX -> Syslík 50 CS     5 593,- 
Sysel PX -> Sysel CS STANDARD    6 293,-  Syslík PX -> Syslík 100 CS    9 093,- 
Sysel PX -> Sysel CS BUSINESS  11 193,-  Syslík PX -> Syslík 300 CS  12 593,- 
Sysel PX -> Sysel CS PLUS   17 493,-  Syslík PX -> Syslík neom CS  17 493,- 
 
 



POPIS ZMĚN 
 

SYSEL/SYSLÍK CS A DOMOVNÍK  
 
� Test rychlosti komunikace klienta se serverem 
Nyní máte možnost otestovat, jak rychle probíhá komunikace klienta se serverem. Pokud se vám zdá, že odezva programu je 
pomalá, může to být způsobeno pomalou sítí. Spusťte funkci Servis - Nastavení - Test rychlosti komunikace. Test odstartujete 
tlačítkem Spustit test. 
 

SYSEL/SYSLÍK CS, DOMOVNÍK A DS KOMUNIKÁTOR  
 
� Řešení problému se spušt ěním databázového serveru MS SQL 
Pokud se někdy setkáváte s problémem, že se po spuštění počítače nespustí SQL server (při pokusu o připojení klienta se zobrazí 
hláška „SQL server neexistuje nebo byl odepřen přístup“), může to být způsobeno tím, že se nestihl spustit SQL server v čase 
definovaném v operačním systému Windows (výchozí v OS je 30 sekund). Tento jev se vyskytuje především po upgrade OS na 
Windows 10, ale v menší míře se vyskytuje i na starších OS. Řešením problému je prodloužení časového limitu pro spuštění 
služeb. Nejjednodušší cesta je spustit buď online instalátor CSH (ve verzi alespoň 1.1.15) nebo instalátor z našeho DVD (ve verzi 
alespoň 1.2.15). Hned vedle tlačítka Nainstalovat SQL server je tlačítko Volby, kde je potřeba kliknout na šipku dolů a vybrat 
variantu Nastavit časový limit pro spuštění služeb Windows. Nakonec zvolte variantu, jaký čas se má nastavit. Doporučujeme 
nastavit nejkratší čas 60 sekund. Pokud po restartu počítače bude problém přetrvávat, čas postupně zvyšujte. 
 

ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE 
 
� Sysel CS i PX – ú četnictví, Syslí ček PX        CS i PX 
 

� Úpravy v kontrolním hlášení DPH 
• V políčku Nárok na odpočet v přijatých fakturách byly přidány položky Krácení §75 a Poměr § 75. Při jejím zvolení se v 

obou případech na kontrolní hlášení zapisuje hodnota ANO do pole Poměr. Rozdíl je však v přiznání DPH. Pokud zvolíte 
Poměr § 75, jde částka do sloupce Plný odpočet, pokud zvolíte Krácení § 75, jde částka do slopuce Krácený odpočet. 

• Do hlášení nejdou stornované faktury. 
• Do sekce A4 jdou faktury, kde DIČ začíná CZ 
• Možnost zapsat číslo výzvy i při zasílání opravného nebo následného hlášení 

 
� Tisk VAT refund 
V pokladně je u příjmových dokladů možnost tisku formuláře VAT refund pro vratky DPH cizincům. 
 

� Pouze Sysel CS – ú četnictví                  CS 
 
� Úpravy v kontrolním hlášení DPH 

• Ve verzi CS, která podporuje interní DPHčkové doklady bylo přidáno políčko Evid.č.dokladu. Toto číslo se pak zapisuje do 
KH. 

• Do vydaných faktur bylo přidáno pole Zařadit do A4 KH DPH, které se používá (podobně jako obdobné pole v přijatých 
fakturách) když potřebujete fakturu, jejíž částka je menší, než 10 000,- Kč dostat do sekce A4. Například se toto používá u 
platebních kalendářů, v tomto případě ještě použijete pole Číslo platebního kalendáře (vlastní číslo faktury se nesmí 
opakovat). Pokud je vyplněno Číslo platebního kalendáře, použije se jako evidenční číslo daňového dokladu do KH, pokud 
vyplněno není, použije se do KH Číslo daňového dokladu. 

• Číslo splátkového kalendáře ve vydaných fakturách bylo prodlouženo na 60 znaků. 
 
� Tisk p řehledu doklad ů, které "propadnou" do sekcí A5/B3 kontrolního hláš ení 
V Tisky - DPH - Povinnost přiznat daň a Tisky - DPH - Nárok na odpočet daně je nyní možnost tisknout přehled dokladů, které jsou 
na kontrolním hlášení pouze v součtech. Můžete tak odhalit například doklad, kde jste zapomněli uvést DIČ nebo některé další 
chyby. 
 
� Aktualizace kurz ů měn ve fakturách a pokladn ě 
V pokladně a fakturách je funkce Akce - Aktualizace kurzů, která pro označené záznamy přepíše kurz měny podle aktuálního 
kurzovního lístku. Používá se v případech, kdy jste vystavovali doklad a ještě jste neznali kurz pro daný den. V okamžiku, kdy už je 
kurz pro daný den zapsaný v tabulce kurzů měn, označte si požadované doklady v pokladně nebo ve fakturách a spusťte tuto 
funkci. Ta nahradí kurz měny podle hodnot v tabulce kurzů měn. 
 
� Automatické zaú čtování výdaj ů uživatel ů bytů 
V bankovních výpisech je nová funkce, která je obdobou funkce Automatické zaúčtování příjmů (DOMOVNÍK) do deníku, jen s tím 
rozdílem, že zaúčtuje výdaje. Funkce hledá podle VS výdajový předpis v deníku, který byl vytvořen programem Domovník a pokud 
ho najde, provede zaúčtování výdaje na bankovním výpisu. 
 
� Do doklad ů vytvo řených ze vzor ů se zapisují aktuální údaje z adresá ře 
Pokud vytvoříte doklad ze vzoru (například fakturu), zapíše se na ní aktuální adresa, která je nyní v adresáři a ne ta, která byla 
uložena do vzoru. Při změně adresy se tedy použije správný údaj. 
 



� Barevné zobrazení, že bankovní výpis ješt ě není celý zaú čtovaný 
Pokud jsou na bankovním výpisu ještě nezaúčtované položky, je na přehledu výpisů řádek zobrazen červeně. 
 
� Schválení ú četní závěrky 
Ve formuláři Rozvaha a Výkaz ZaZ pro příspěvkové organizace je nová položka ve stromu vlevo Schválení účetní závěrky. Po 
vyplnění je možné formulář exportovat do formátu XML a odeslat. 
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MZDY A PERSONALISTIKA  
 
� Syslík CS i PX – mzdy a personalistika          CS i PX 
 

� Daně 
Od 5/2016 byly zvýšeny slevy na dani na druhé, třetí a další dítě. Na záložce Servis – Nastavení – Obecné – Daně si zkontrolujte 
správné sazby: 
2. dítě 1.417,- Kč 2. dítě – invalidní 2.834,- Kč 
3. a další dítě 1.717,- Kč 3. a další dítě – invalidní 3.434,- Kč 
 
� Sociální pojišt ění 
Od 17.6.2016 byla ČSSZ spuštěna nové verze zasílání Přílohy k žádosti o nemocenskou – NEMPRI16, kdy je možno do příloh 
(nová záložka) naskenovat dokumenty (dle ČSSZ je možné přiložit cokoliv „kromě“ neschopenky a lístku na peníze � smysl této 
úpravy nám uniká a nebyla nám ho schopna vysvětlit ani poradenská linka ČSSZ). Toto se týká jen elektronického zpracování, pro 
tištěnou verzi se nic nemění. Platí to tedy jen v případě zasílání přes PVS nebo DS komunikátor, nebo pokud sami zasíláte přes 
datovou schránku. Minimálně po tři měsíce má být umožněn souběh se stávající verzí NEMPRI15. 
 
� Pouze Syslík CS – mzdy a personalistika                  CS 
 

� Náhrada mzdy za svátek (netýká se rozpo čtovek – podle Zákona o platech) 
V souvislosti s vývojem legislativy jsme doplnili a přepracovali varianty náhrady ušlé mzdy za dny, kdy na pracovní den vyšel svátek 
a zaměstnanec jej z tohoto titulu neodpracoval.  

• Varianta č.1: nekrátit mzdu (placený svátek není odpracovanou dobou) – dříve využívaná varianta, v současnosti ale 
nemá oporu v zákoně – zákon stanoví, že za odpracovanou dobu se nepovažuje pouze doba, za kterou náleží náhrada. 
Pokud se mzda nekrátí, pak se nejedná o náhradu.  

• Varianta č.2: krátit mzdu + náhrada průměrem – toto je doporučená varianta - v souladu se Zákoníkem práce. 
Nejvhodnější varianta v případě, že mzda zahrnuje variabilní složky mzdy. 

• Varianta č.3: nekrátit mzdu (placený svátek je odpracovanou dobou). Tato varianta je v souladu se zákonem, ale 
zaměstnanec je prakticky krácen ve mzdě, pokud jeho mzda obsahuje variabilní složky mzdy (včetně příplatků za noční, 
víkendy, prémie, provize, ...). V případě variabilních složek mzdy by se měla doplácet ušlá mzda (nutno zadávat ručně) - 
proto v těchto případech je vhodnější používat variantu krátit mzdu + náhrada průměrem. 

Zvolenou variantu si nastavíte v Servis - Nastavení - Firma - Kalendář,výkazy,výpočet. 
 
� Výkaz Práce 2-04  
Od roku 2016 se tento výkaz již nezjišťuje přes Uživatelský výkaz, ale zvolí se přímo Mzdy – Tisky – Statistické výkazy – 
Práce 2 04 – od 2016. 
 
� Obecné konstanty 
Program byl rozšířen o 6 obecných konstant pro příplatky, které slouží pro rozšíření stávajících variant. Zvolit si můžete ze skupin: 
Přesčas, Soboty + neděle, Odpolední, Noční a Svátek. Lze nastavit nejen jiná sazba, ale i způsob výpočtu příplatku a může se lišit 
od způsobu, který je nastaven pro standardní příplatky. Pokud položku „Obecný příplatek x“ přejmenujete v Nastavení atributů 
mzdové složky, tak se změna popisu projeví i v Servis – Nastavení – Firma – Konstanty, kdy je nadefinován způsob výpočtu těchto 
příplatků. Samotný vypočtený příplatek je sečten dohromady v rámci skupiny (např. všechny nové příplatky ze skupiny Noční, 
budou sečteny spolu s Noční 1 a Noční 2 do položky Za noční směny. 
 
� Kmenová databáze 
V sekci Exekuce je nové políčko Doručeno posl. zam. Tato hodnota má čistě informativní charakter a neslouží pro určení pořadí pro 
uspokojení pohledávek. K tomu je určeno políčko Doručeno. 
Od této verze už je možné využívat pouze nový vzhled kmenové databáze. 
 
� Nové tisky z kmenové databáze 

• Karta zaměstnance po střediscích – Tisky – Osobní karta zaměstnance – Všichni – podle středisek 
• Roční přehled exekucí – Tisky – Přehledy – Exekuce (rozšířené) – Roční přehled exekucí jednoho zaměstnance 
 

� Mzdová databáze 
V horní liště mzdové databáze jsou dvě nové ikonky pro filtrování (letošní a loňský rok). Zvolením tohoto filtru se zobrazí všichni 
zaměstnanci, kteří v uvedeném roce měli zúčtovanou mzdu. Toto lze využít při tisku mzdových listů nebo ročních evidenčních listů 
důchodového pojištění. 
 
 
 



� Nové tisky z kmenové databáze 
• Rekapitulace – Tisky – Rekapitulace – všechny varianty – můžete si zvolit, zda-li se má tisknout podle hodnoty třídícího 

kritéria, které je aktuálně nastaveno ve kmenové databázi (kmen) a nebo se má brát hodnota třídícího kritéria podle toho, 
jaké bylo v době výpočtu mzdy (historie). 

• Zápočtový list – pokud je ve kmeni u exekuce vyplněn exekutor, bude se tisknout i na zápočtový list. 
 
� Co se chystá do verze pro rok 2017 
Po vzoru účetního programu Sysel budou předělány daňové formuláře z tabulkových tisků do formulářového vzhledu. Týká se to: 

• Vyúčtování zálohové daně – včetně příloh 1 a 2 
• Vyúčtování srážkové daně 
• Žádost o doplacení daňového bonusu – měsíční i roční 
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SPRÁVA NEMOVITOSTÍ DOMOVNÍK  
 

� Domovník byty                     CS 
 
� Reklamace vyú čtování 
Funkce umožňuje po provedeném vyúčtování provést přepočet vyúčtování pouze jedné nebo více osobám s tím, že vyúčtování 
ostatních osob zůstane nezměněno. Myšlenka je taková, že si vyberete osobu nebo osoby, kterým chcete přepočítat vyúčtování. 
Provede se poté výpočet vyúčtování všem osobám, ale uloží se výsledky pouze specifikovaných osob. Je jasné, že po provedení 
této akce nebudou souhlasit celkové rozúčtované náklady s celkovými fakturovaným náklady. Proto v menu Akce - Reklamace 
vyúčtování - Tisky najdete sestavy, které zobrazí rozdíly v nákladech, které je nutné rozpočítat v dalším období, případně na 
základě těchto sestav zadáte do účetnictví opravné účetní záznamy vystihující změnu vyúčtování po reklamacích. Přesný popis 
této funkce najdete v nápovědě v evidenci vyúčtování v sekci Reklamace vyúčtování. 
 
� Rozšíření pasportu objektu (bytu, nebytu) 
V definici objektu v políčku Koupelna byly přidány tyto položky: Vlastní s WC, Sprchový kout, Sprchový kout s WC. 
V definici objektu v políčku Záchod byly přidány tyto položky: V koupelně, Se sprchovým koutem. 
V definici objektu v políčku Výtah byla přidána položka: Není. 
 
� Sestava p říjmů za období 
Sestavy příjmů za období (Definice objektů - Tisky – Složky – Příjmy za období) lze nyní tisknout odděleně pro platby přijaté přes 
SIPO a ostatní platby (banka, pokladna). 
 
� Úpravy v SIPO 
O osob je možné nastavit jiné období platnosti osoby, které se použije při hledání osoby při importu příjmů SIPO. Může se totiž stát, 
že se osoba odstěhuje dříve než projde změna na SIPO a přijde ještě platba v období, kdy osoba byt již neužívá. Standardně by se 
takto platba nepřihrála, protože osoba by již nebyla nalezena. Pozdější datum ukončení osoby zadáte v evidenci osoby na záložce 
Další údaje II, sekce Doplňující informace k SIPO. 
 
� Importy náklad ů vyú čtování SV, TUV, teplo 
Při importu nákladů vyúčtování do programu Domovník se v některých importech používá při hledání osoby, které náklad patří, 
variabilní symbol. Občas se vyskytuje ale problém, že dodavatel vyúčtování používá jiné číslování, které se neshoduje s variabilním 
symbolem. Pokud toto nastalo, je možné tento jiný kód zadat do osoby a vyhledávání osoby se pak bude provádět pomocí tohoto 
kódu. Kód se zadává v evidenci osoby na záložce Další údaje II, políčko Kód pro importy. Je-li toto políčko nevyplněno, používá se 
variabilní symbol, tedy pracuje to jako dosud. Rovněž je možné provádět import nákladů do všech subjektů současně. Použije se 
v případě, že soubor obsahuje data pro více subjektů. Tato možnost se volí při importu v okně s výběrem typu importu, políčko 
Importovat do všech subjektů současně. 
 
� Drobné úpravy 

• Nové importy náklady SV, TUV, tepla od RONICA a VIPA. 
• Hromadný import dluhů SIPO – slouží pro hromadný import dluhů SIPO do všech subjektů současně (Příjmy – Akce – 

Načtení plateb z dluhů SIPO – subjekty (Crypta)). Lze použít v případě, kdy je soubor dluhů zašifrován. 
• Osobu je možné napojit na adresář bez přepsání stávajících údajů u osoby (příjmení, jméno, kontakty apod.) Provede se 

v evidenci osoby v menu Akce – Nastavit odkaz do adresáře bez aktualizace již zadaných údajů. Použije se zejména 
v případě, kdy se osoba kvůli zadání jiné korespondenční adresy dodatečně napojuje na adresář. 

 
� Nové tiskové sestavy 

• Definice objektů – Tisky – Seznamy - Seznam všech osob a spolubydlících 
• Vyúčtování – Tisky – Čerpání fondu oprav v roce: v případě více složek typu Fond lze vybrat konkrétní složku. 
• Vyúčtování – Tisky – Vyúčtování po složkách: nově i varianta, že sestava obsahuje pouze celkové součty za složku.  
 
 
 
 
 
 



� Domovník nebyty                               CS 
 

� Předmět e-mailu p ři posílání faktur 
Při posílání faktur (z předpisu nebo vyúčtování) e-mailem je možné u konkrétní osoby nastavit, aby se v předmětu e-mailu přenášel 
před číslem faktury určitý text. Někteří odběratelé to mohou požadovat. Text se zadá u osoby v adresáři v políčku Prefix předmětu 
e-mailu s fakturou. 
 
� Více informací o pronajatých plochách p římo ve smlouv ě 
Přímo ve smlouvě je možné na záložce Seznam pronajatých ploch ihned vidět i další údaje týkající se plochy (druh plochy, velikosti 
dalších ploch atd.) Slouží pouze pro nahlížení. Zadávání a editace se provádí na záložce Plochy – zadání. 
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AUTOMATICKÉ ZÁLOHOVÁNÍ DAT  
 
Znovu připomínáme nutnost zálohování dat. Nejlépe každý den. A znovu připomínáme, že na to existuje nástroj, který bude 
zálohování spouštět za vás. Jmenuje se Manažer plánovaných činností a stojí 500,- Kč (+DPH). V něm si nastavíte co a kam 
chcete zálohovat, v plánovači úloh ve Windows si nastavíte kdy se má zálohování spouštět a víc se nemusíte o nic starat.  
NOVINKA: Tuto novinku ocení zejména účetní a správcovské firmy - Manažer plánovanách činností umí provést zálohu všech 
databází Sysla/Syslíka CS, aniž byste je museli jednotlivě vyjmenovat. Takže pokud si založíte další firmu, automaticky se zahrne 
do zálohování, bez zásahu do nastavení Manažera plánovaných činností. 
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POKLADNIČKA EET  
 
Pro drobné podnikatele jsme vytvořili velmi jednoduchý a levný program, kterým je možné odeslat údaj o tržbě na EET, získat FIK a 
vytisknout paragon v zákonné podobě. Nyní program odesílá data pouze na testovací větev EET, takže si ho můžete bez obav 
vyzkoušet. Bohužel program již nefunguje na Windows XP. Cena programu bude 500,- Kč (+DPH) a stáhnout si jej můžete z 
http://www.csh.cz/eet.asp . Pro tisk paragonů doporučujeme paragonopvou tiskárnu, kde je tisk velmi rychlý (doporučujeme 
například EPSON TM-T20II). Až bude zprovozněna ostrá větev EET, vydáme verzi, kde bude možné po zadání licenčního klíče 
aktivovat odesílání na ostrou větev. 

 


