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17. ledna 2017 
Vážení uživatelé, 
dostáváte novou verzi všech programů rok 2017. Je to stav k 17.1.2017 
 

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 4.42 Syslík, Sysel a Syslíček Paradox, 5.38 
Sysel/Syslík klient/server a 2.32 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 jsou nalepeny 

na 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  
 

V loňském roce jsme rozšířili počet variant programu SYSEL CS o verze, které nemají všechny moduly. 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. Ukončení 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 
 

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

� Elektronická evidence tržeb 
Účetní programy nyní umí z pokladny odesílat tržby na EET. Před zahájením provozu je nutné provést následující: 
 

�  Musíte získat přihlašovací údaje na portál EET buď osobní návštěvou finančního úřadu nebo když máte datovou schránku, tak 
online na  http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/eet/eet_sluzby.faces odkaz ŽÁDOST O AUTENTIZAČNÍ ÚDAJE DO EET 
 

� Pomocí získaných přihlašovacích údajů se přihlásíte na  http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/eet/eet_sluzby.faces  
odkaz SPRÁVA ÚDAJŮ EVIDENCE TRŽEB, tam si zaregistrujete provozovny a získáte certifikát. Certifikát musí být s koncovkou 
.p12. 
 

Další informace najdete na http://www.etrzby.cz/cs/pred-zahajenim-evidence-trzeb . 
 

Nastavení v Syslovi nebo Syslí čkovi  
Certifikát si uložíte někam na svůj počítač, ze kterého budete odesílat tržby. V Syslovi nebo Syslíčkovi nastavíte následující: 
 

V Definicích pokladen  vyplňte Označení pokladny EET. Pokud toto nebude vyplněno, nelze z této pokladny odesílat tržby. 
Označení pokladny může být libovolný text, který si sami vymyslíte, nepoužívejte však písmena s českou diakritikou (jen písmena 
bez háčků a čárek). 
 

V Nastavení - Firma - EET  vyplňte 
- Cestu a název certifikátu (můžete použít tlačítko Procházet). 
- Heslo k certifikátu, které jste zadali při jeho vytváření (není to heslo k přihlášení na portál EET). 
- Označení provozovny, které vám bylo přiděleno při její registraci. 
- Maximální dobu odezvy v sekundách, do které musí dojít k přijetí FIK. Doporučujeme zadat alespoň 5 sekund, protože program 
ověřuje i správnost podpisu přijatého FIK (zda opravdu přišel ze serveru Finanční správy) a první ověření po spuštění programu 
může trvat déle, protože si program stahuje nějaké údaje z internetu. Další ověření jsou už rychlá. 
- Režim - běžný nebo zjednodušený. 
 

Otestování správnosti nastavení programu  
Otestování, zda máte program správně nastaven provedete tak, že založíte nějakou tržbu a pak spustíte Akce - Ověřit funkčnost 
odesílání EET. Program odešle tržbu na Finanční správu v tzv. ověřovacím režimu, kde se zpráva zkontroluje, ale nezapíše 
(nevrátí se tedy ani FIK), pouze se vrátí zpráva, zda je vše v pořádku nebo zda nastala nějaká chyba. Potom tuto testovací tržbu 
můžete vymazat pomocí F3. POZOR! Neodesílejte tržbu na ostré verzi funkcí Odeslat tržbu na EET nebo Odeslat označené tržby 
na EET před termínem, než pro vás začne povinnost tržby odesílat! Tržba by se zapsala na serveru Finanční správy a už by nešla 
vymazat. 
 

Odesílání tržeb 
V pokladně běžným způsobem vytvořte pokladní doklad. Pak zvolte funkci Odeslat tržbu na EET. Program vytvoří XML strukturu a 
tu v běžném režimu rovnou odešle na EET. Ve zjednodušeném režimu si ji pouze uloží do databáze. V běžném režimu byste měli 
dostat obratem FIK (program čeká na odezvu maximálně dobu nastavenou v Maximální době odezvy). Pokud byl FIK obdržen, 
řádek v pokladně se obarví žlutě. Pak je možné vytisknout paragon.  
 

Ve zjednodušeném režimu se struktury XML odesílají až dodatečně. Je možné použít filtr (K odeslání na EET ve zjednodušeném 
režimu), který vyfiltruje záznamy, kde bylo stisknuto tlačítko Odeslat tržbu na EET, ale ještě tržba odeslána nebyla a je jen uložena 
v databázi. Označte záznamy, které chcete odeslat a zvolte funkci Odeslat označené tržby na EET. Tím se označené tržby odešlou 
na EET a řádky se obarví žlutě. 
 
� Pouze Sysel CS i PX – ú četnictví          CS i PX 
 

� Daňové p řiznání k p říjmu právnických osob vzor 27 a fyzických osob vzor  23 
Ve Formulářích bylo upraveno přiznání k dani PO na vzor 27 a přiznání k dani FO na vzor 23. 
 
� Nové rozvahy a výkazy zisku a ztráty 
Od roku 2016 platí upravená účtová osnova. Podle ní byly upraveny i formuláře rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Protože se 
zásadně změnily řádky formuláře, je nutné provést novou definici v osnově. Předpokládáme, že již máte v osnově 2016 provedeny 
úpravy účtů. Nyní je možné spustit funkci v osnově Akce - Načíst výchozí hodnoty pro výkazy. Tím se nastaví řádky a sloupce 
výkazů v osnově na výchozí hodnoty. Podrobný popis výchozích hodnot najdete v dokumentech:  
http://www.csh.cz/dokumentace/osnova_pro_podnikatele_2016.pdf  
http://www.csh.cz/dokumentace/osnova_pro_neziskovky_2016.pdf  
Před načtením výchozích hodnot si prostudujte tyto dokumenty a doplňte definici u těch účtů, kde není jednoznačná. U rozvahy je 
nyní možnost tisku ve zjednodušeném rozsahu mini  a mikro. 
 
� Syslí ček PX - daňová evidence                 PX 
 

�  Daňové p řiznání k p říjmu fyzických osob vzor 23, p řehled o p říjmech a výdajích pro ČSSZ a zdravotní pojiš ťovny 
Ve Formulářích bylo upraveno přiznání k dani FO na vzor 23, přehled o příjmech a výdajích pro ČSSZ a přehledy OSVČ pro 
zdravotní pojišťovny. 
 

 



MZDY A PERSONALISTIKA  
 
� Syslík CS i PX – mzdy a personalistika          CS i PX 
 

� Nové konstanty pro rok 2017 
 

� Zvýšení minimální mzdy 
Od 1. ledna 2017 se zvyšuje měsíční minimální mzda na 11.000,- Kč a hodinová minimální mzda na 66,- Kč/hod. (při 40 hodinách 
týdně). Snížená minimální mzda pro invalidní zaměstnance se ruší. V důsledku zvýšení minimální mzdy si může daňový bonus 
uplatnit poplatník, který ve zdaňovacím období měl příjem v úhrnu nejméně 66.000,- (nově se nepočítají příjmy z pronájmu a 
kapitálového majetku). Dále se může za rok 2017 uplatnit sleva za umístění dítěte až do výše 11.000,- Kč. 
 

� Zvýšení limitu u penzijního a životního pojištění 
Limit osvobození od daně pro platbu zaměstnavatele zaměstnanci, ve formě příspěvku na penzijní připojištění, doplňkové penzijní 
spoření a životní pojištění, se zvyšuje na 50.000,- Kč za rok. 
Limit pro odpočet penzijního a životního pojištění od základu daně se zvyšuje na 24.000,- Kč ročně (poprvé se použije za 
zdaňovací období 2017). 
 

� Solidární zvýšení daně 
Limit solidárního zvýšení daně se zvyšuje na 1.355.136,- Kč za rok. Limit pro zálohy na daň ze závislé činnosti se zvyšuje na 
112.928,- Kč za měsíc. 
 

� Exekuce 
Hodnota normativních nákladů na bydlení se snižuje na 5.822,- Kč. 
 

� Povinný podíl osob se zdravotním postižením 
Částka pro plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením je pro rok 2016 stanovena na 67.500,- Kč. 
 

� Dohoda o provedení práce 
V případě, že v měsíci souhrn všech DPP jednoho zaměstnance u zaměstnavatele přesáhne částku 10.000,- Kč, je třeba řešit pro 
zdravotní pojištění odvod z minimální mzdy 11.000,- Kč. Pokud se jedná o zaměstnance, za kterého není plátcem pojistného stát, 
je třeba mít v kmenové databázi nastaveno Zdravotní pojištění na hodnotu Platí a zatrženou položku Automatický doplatek do 
minimální mzdy. V případě, že automatický doplatek nechcete provádět, musíte postupovat jako u běžných PP – (např. potvrzení 
jiného zaměstnavatele o odvodu ZP z minimální mzdy, čestné prohlášení, …). 
 

� Náhrada za nemoc 
Redukční hranice pro úpravu výdělku při výpočtu náhrady za nemoc jsou pro rok 2017: 942,- Kč / 1.412,- Kč / 2.824,- Kč. 
 

� Daňové zvýhodnění na děti 
Plánované zvýšení daňového zvýhodnění na „druhé“, „třetí a další“ dítě se do konce roku nestihlo legislativně upravit. Proto bude 
navýšeno až v průběhu roku 2017. Při zúčtování lednové mzdy (v únoru) proběhne podle sazeb platných na konci roku 2016. 
 

� Platové tabulky 
 

Datum změny Popis (číslo tabulky v Syslíkovi) 
1.9.2016 Navýšení platů podle přílohy 9 (19), nově nepedagogové podle přílohy 3 (13) 
1.11.2016 Navýšení platů podle příloh 1, 3, 4, 5 a 7 (11, 13, 14, 15 a 17), nepedagogové opět podle přílohy 1 (11) 

1.1.2017 Navýšení platů podle příloh 2, 3, 6 a 8 (12, 13, 16 a 18), přesunutí pracovníků podle přílohy 3 nově podle přílohy 2, 
nová skupina pracovníků podle přílohy 3 

 
� Výkaz ISP 
Došlo ke změně v číselníku zaměstnání. Například kód „23410 – učitelé na 1. stupni základních škol“ byl nahrazen dvojicí nových 
kódů „23411 – učitelé na 1. stupni základních škol (kromě v přípravných třídách základních škol)“ a „23412 – učitelé v přípravných 
třídách základních škol“. 
 

� Výkaz ISPV – Trexima 
Při výběru období se nově automaticky přednastaví vyšetřované období pro sběr dat. 
 

Sběr dat za Vybrané období – automaticky nastaveno v Syslíkovi Období mezd, ve kterém se nabízí Výstupní soubory 
1. čtvrtletí 1, 2, 3 březen až květen mi.dbf 
2. čtvrtletí 1, 2, 3, 4, 5, 6 červen až srpen mi.dbf, mp.dbf 
3. čtvrtletí 7, 8, 9 září až listopad mi.dbf 
4. čtvrtletí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 prosinec až únor mi.dbf, mp.dbf 
 
� Vojenské cvi čení 
V souvislosti se změnou zákona o službě vojáků v záloze byl uvolněn nový evidenční stav – „Vojenské cvičení“ a změna výpočtu 
náhrady za vojenské cvičení. V této souvislosti je třeba upozornit, že pokud máte takové zaměstnance, kteří se vojenského cvičení 
aktivních záloh účastní, pak je třeba je u zdravotní pojišťovny na dobu cvičení odhlásit a opět přihlásit po ukončení cvičení. 
 

� Mzdový list 
Na mzdový list byla doplněna adresa daňového nerezidenta v místě jeho daňové rezidence. Ve verzi CS ji naleznete na záložce 
„daně“, ve verzi PX na záložce „Adresy“. 
 

 

 

 

 



� Pouze Syslík CS – mzdy a personalistika                  CS 
 

� Žádost o doplacení da ňového bonusu 
Jak měsíční, tak roční žádost o doplacení daňového bonusu je nově řešena přes formuláře. Kromě tisku či exportu do XML si 
můžete vyplněný formulář uložit do databáze nebo ho z databáze načíst, případně odeslat přímo do datové schránky pomocí 
programu DS komunikátor. Pro každé účetní období (měsíc/rok) je možné uložit jednu běžnou a jednu dodatečnou žádost. 
K samotnému použití: 
1) ve mzdách spustíte jako obvykle v menu TISKY – DANĚ – ŽÁDOST O DOPLACENÍ DAŇOVÉHO BONUSU 
2) v menu FORMULÁŘ nebo pomocí ikonky zvolíte akci VYPOČÍTAT Z DAT PROGRAMU 
3) doplníte údaje, co nejsou vyplněny automaticky programem 
4) vyexportujete do XML – v menu FORMULÁŘ nebo pomocí ikonky zvolíte akci EXPORT DO XML 
5) vyplněný formulář si můžete uložit – v menu FORMULÁŘ nebo pomocí ikonky zvolíte akci ULOŽIT 
Do budoucna bude tímto způsobem řešeno i roční vyúčtování zálohové i srážkové daně. 
 

� Zdravotní pojišt ění 
Při exportu do PDF pro hlášení na zdravotní pojišťovnu se nově bere v úvahu název firmy včetně textu uvedeného na druhém 
řádku. 
Nově je pro generování do PDF podporován PDF creator verze 2. Díky tomu lze generovat hromadný export do PDF hlášení pro 
všechny zdravotní pojišťovny najednou – MZDY – AKCE – EXPORTY DO XML A PDF … – HLÁŠENÍ ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 
– EXPORT DO PDF - OD 2010 – ŘÁDNÝ PŘEHLED - VŠECHNY POJIŠŤOVNY. 
 
� Výdělek a p říjmy pro ur čení výživného 
Nový tiskopis, který se vyplňuje pro soud. 
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SPRÁVA NEMOVITOSTÍ DOMOVNÍK  
 

� Domovník byty                    CS 
 
� Dvě e-mailové adresy u osoby  
V evidenci osoby je nové políčko E-mail 2 (na záložce Další údaje). Po vyplnění políčka se bude e-mailová korespondence 
s osobou posílat i na tuto další adresu. Zobrazí se i ve všech sestavách, kde je uváděn e-mail osoby (evidenční list, kontaktní 
informace, atd.). Políčko E-mail 2 je přidáno i do adresáře a při napojení osoby na adresář se při změně automaticky synchronizuje. 
 
� Více „fond ů oprav“ na sestav ě vyú čtování po objektech  
Chcete-li na sestavě Vyúčtování po objektech uvádět zůstatky více příspěvků na správu domu a pozemku (fondů oprav), je to od 
této verze možné. Je možné zobrazit až 5 dalších fondů, celkem tedy 6. Je třeba mít založených více složek typu fond a obvyklým 
způsobem je budete mít ve složkách objektu a předpisu plateb a v platbách dodavatelům budete mít zadané čerpání. To bylo 
možné již nyní, na sestavě vyúčtování se v rekapitulaci stavu fondu oprav zobrazil stav sumárně. Aby se na sestavě vyúčtování 
zobrazovala rekapitulace fondu oprav odděleně po jednotlivých složkách, je tyto složky nutné rozdělit do skupin. Skupin je 
maximálně 6, konkrétně jsou skupiny označeny čísly 0 až 5, přičemž 0 je výchozí hodnota. Skupina se přiřazuje v nastavení druhů 
složek (Servis – Druhy složek, políčko Skupina FO), zde nastavíte číslo příslušné skupiny. Na standardní sestavě vyúčtování po 
objektech se pak již rekapitulace zobrazí odděleně. Chcete-li k jednotlivým skupinám zadat i počáteční stavy, zadávají se u osoby 
na záložce Další údaje II, sekce Počáteční stavy dalších FO. Ponecháte-li u všech složek typu Fond výchozí skupinu 0, bude 
program pracovat jako dosud. 
 
� Korekce vyú čtování tepla dle nové vyhlášky 269/2015 Sb.  
Od této verze je implementován nový algoritmus pro výpočet korekce vyúčtování tepla dle §3 odstavec 2 vyhlášky 269/2015 Sb. 
Jednak jsou přednastaveny výchozí meze pro výpočet korekce –20% až +100% povolené odchylky od průměrného nákladu na m2 
vytápěné plochy a dále algoritmus korekce respektuje povinnost, že osoby, u kterých došlo k překročení maximálních mezí, musí 
po dokončení korekce zůstat na těchto povolených mezích. Tento požadavek má ovšem za důsledek, že korekce nemusí být vždy 
řešitelná a může zůstat náklad, který již není mezi koho rozdělit, protože všichni jsou už na povolených mezích nebo by je po 
korekci překročily. Tyto případy algoritmus pozná a pokud k nim dojde, musí bohužel upravit i náklady u osob, které jsou na 
mezích, aby po výpočtu korekce nezůstal nerozúčtovaný žádný náklad. Budete upozorněni hláškou. Dle informací Ministerstva pro 
místní rozvoj, které je autorem této vyhlášky, jsou tyto případy „málo pravděpodobné“ a vyhláška tyto případy tedy neřeší a 
nedefinuje žádný postup. 
 
� Hromadná e-mailová korespondence  
Pokud používáte funkce hromadného rozesílání e-mailů (rozeslání evidenčních listů, vyúčtování, upomínek, rozeslání e-mailu), je 
nově možné nastavit, aby byly e-maily odeslány i na e-maily spolubydlících osob s příznakem spoluvlastník/spolunájemce/společný 
člen. Chcete-li tuto funkci využívat, je třeba v nastavení subjektu (Servis – Nastavení – Výběr subjektu) na záložce Konstanty, Jiná 
nastavení zaškrtnout políčko Posílat e-maily i spoluvlastníkům. Dále, spolubydlící osoby, kterých se toto týká, musí být napojeny na 
adresář, kde je jejich e-mailová adresa zadána. Je ještě možné nastavit výjimku, aby některé spolubydlící osobě s výše uvedeným 
příznakem nebyla e-mailová korespondence zasílána. V tomto případě v evidenci spolubydlících osob odškrtněte políčko Zasílat e-
mail při hromadné korespondenci, které je ve výchozím stavu zaškrtnuté. 
 
� Drobné úpravy  

• Nový import nákladů vyúčtování od firmy EKA 
• Nový import odečtů měřidel od firmy FPS 
• Tisk sestavy salda je možný i pro podsubjekt (výběr osoby z adresáře) 


