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20. srpna 2018 
Vážení uživatelé, 
dostáváte novou verzi všech programů pro druhou polovinu roku 2018. Je to stav k 20.8.2018 
 

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

NÁVOD K INSTALACI 
 

1. Nyní dostáváte verzi 5.41 Sysel/Syslík klient/server, 2.35 Domovník a 4.45 Syslíček. 
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 příslušného programu. 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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Helpdesk v programu Domovník 

 
Program Domovník jsme rozšířili o modul Helpdesk. Jedná se o systém, který umožňuje evidovat a sledovat stav činností. Činnosti 
mohou být například požadavky od klientů nebo se může jednat o interní požadavky v rámci společnosti. Od této verze je systém 
Helpdesk viditelný pro všechny uživatele, ovšem pouze v testovacím režimu. V testovacím režimu lze se systémem normálně 
pracovat, jen je omezen počet zadaných činností na 3. Do konce roku je možné si tento modul pořídit za zvýhodněnou zaváděcí 
cenu. Další popis najdete v sekci věnované Domovníkovi a také v elektronické nápovědě. Máte-li o systém zájem, spojte se s námi. 



POPIS ZMĚN 
 

VŠECHNY PROGRAMY CS 
 
� Sysel CS, Syslík CS, Syslí ček PX, Domovník  
 

� Problém s odesíláním mail ů na seznam.cz 
Jestliže odesíláte maily z programů na seznam.cz (ale může to být asi problém i jiných serverů) nesmíte mít v názvu počítače 
českou diakritiku.  
 
� Anonymizace údaj ů pro ú čely GDPR 
Pokud pominou podmínky pro uchování osobních dat, zabudovali jsme do programů funkci pro anonymizaci údajů. Tato funkce 
vymaže veškeré osobní údaje označeného subjektu a to ze všech evidencí, na které má přímo vazbu. V účetních programech se 
tak vymažou všechny údaje daného subjektu z faktur, objednávek, zakázek atd. POZOR! Jedná se o nevratnou akci.  
Anonymizovaná osobní data se sice uloží v zašifrované podobě, ale odtud je možné si je pouze prohlédnout, není možná zpětná 
obnova anonymizovaného subjektu do evidencí. Anonymizaci a prohlížení anonymizovaných dat může pouze uživatel s 
oprávněním správce (přihlašovací jméno SYSTEM). 
 

Spušt ění anonymizace 
Sysel a Syslíček:  
Adresář - Akce - GDPR - Anonymizovat údaje položky adresáře 
Adresář - Akce - GDPR - Zobrazit dříve anonymizované údaje 
 
Syslík: 
Kmenová databáze - Akce - GDPR - Anonymizovat údaje vybrané osoby 
Kmenová databáze - Akce - GDPR - Zobrazit dříve anonymizované údaje 
 
Domovník byty:  
Objekty - Osoby - Akce - GDPR - Vymazat osobní data osoby a spolubydlících - aktuální osoba 
Objekty - Osoby - Akce - GDPR - Vymazat osobní data osoby a spolubydlících - všechny jednotky podsubjektu 
Objekty - Osoby - Akce - GDPR - Zobrazit vymazaná osobní data 
 
Domovník nebyty: 
Smlouvy - Akce - GDPR - Vymazat osobní data ve smlouvě - aktuální smlouva 
Smlouvy - Akce - GDPR - Vymazat osobní data ve smlouvě - všechny smlouvy tohoto nájemce 
Smlouvy - Akce - GDPR - Zobrazit vymazaná osobní data 

 
� Sysel CS, Syslík CS  
 

� Přepínání mezi firmami v multiverzi 
Seznam firem je nyní seřazen podle abecedy a je možné vyhledat firmu tak, že začnete psát její název a program vybírá podle 
napsaných počátečních písmen. 
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ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE 
 
� Sysel CS – ú četnictví, Syslí ček PX         
 

� Nová pole v p řiznání DPH 
Do formuláře pro přiznání DPH byla doplněna pole pro obecnou textovou přílohu a textovou přílohu týkající se důvodů podání 
dodatečného daňového přiznání. Toto pole vyplňujte pouze, pokud podáváte daňové přiznání dodatečné. 
 

� Sysel CS – ú četnictví           
 

� Načtení koeficientu do p řiznání DPH z minulého období 
Do políčka Koeficient na řádku 52 přiznání DPH se přenáší přenáší koeficient z uloženého přiznání za minulý měsíc/čtvrtletí, popř. 
vypořádací koeficient z řádku 53 přiznání DPH, pokud se jedná o přiznání za první měsíc/čtvrtletí v daném roce. 
 

� Vyúčtování da ňových doklad ů ze záloh pro typ DPH p řenesená da ňová povinnost 
K vybraným typům DPH, pro které je možné použít tuto funkci, přibyly typy DPH týkající se přenesené daňové povinnosti. 
 
� Drobná vylepšení p ři načítání bankovních výpis ů 
U načítání výpisů ve formátu Multicash (*.sta) jsou informace o úspěšném/neúspěšném načtení výpisu zobrazeny najednou po 
skončení načítání celého souboru, nikoliv postupně během načítání jednotlivých výpisů. U načítání výpisů v ABO formátu (*.gpc) je 
nově umožněno vybrat a načíst více souborů (výpisů) najednou. To je užitečné zejména pokud dostáváte výpisy na denní bázi a 
potřebujete jich načíst více najednou. 
 
 



� Datum posledního odeslání e-mailu 
Do nového políčka na záložce Další údaje je v ukládáno datum, kdy byla faktura odeslána e-mailem. Pokud byla faktura odeslána 
opakovaně, je pole přepsáno novým datem. Do filtrů byla přidána možnost vyfiltrovat pouze faktury, které ještě nebyly e-mailem 
odeslány. 
 
� Přímý kanál KB 
Uživatelé, kteří jsou zároveň klienty Komerční banky, mohou pro načítání výpisů a odesílání hromadných příkazů využít pro ně 
zřízeného přímého kanálu KB. K využívání této funkce je třeba mít nainstalovaný program od KB a zajištěnou autentizaci jejich 
certifikátem. Použití v našem programu je jednoduché. Pro stažení výpisů použijete funkci Akce-Načtení transakcí přímým kanálem 
KB. Pro odeslání příkazů použijete funkci Akce-Odeslání přímým kanálem KB. Při prvním použití dále zadáte cestu k programu od 
KB, složku, do které se mají výpisy stáhnout, a datum posledního staženého výpisu. 
 
� Exporty pro p říspěvkové organizace 
Aktualizace dokumentů Příloha č. 5 účetní závěrky a Schvalování účetní závěrky na stav odpovídající aktuálnímu xsd schématu. 
 
� Syslí ček - daňová evidence                 
 

� V editoru e-mailových ú čtů přidána možnost zabezpe čeného p řipojení 
Pokud váš poštovní server vyžaduje zabezpečené připojení, je nově přidána možnost toto zaškrtnout v editoru e-mailových účtů. 
 
� Generování eFaktur 
Úprava generování elektronických faktur tak, aby je bylo možné načítat externími programy (např. program ISDOC reader) 
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MZDY A PERSONALISTIKA  
 
� Syslík CS – mzdy a personalistika           
 

� Nemocenské dávky  
Od 1.2.2018 začala platit úprava nového výpočtu nemocenských dávek pro zaměstnání malého rozsahu a z dohod o provedení 
práce. 
 
� Otcovská dovolená 
S účinností od 1.2.2018 vstoupila do kalendáře nová událost – Otcovská dovolená. Pokud na ni zaměstnanci vznikne nárok, 
zadáváte ji v kalendáři označením prvního a posledního dne čerpání – upravit – vyberete ikonu Otcovská dovolená. Pokud však 
nastane situace, že zaměstnanec v době nástupu na otcovskou dovolenou má jinou událost, která se po dobu otcovské dovolené 
přerušuje (náhrada za nemoc, náhrada za pracovní úraz, nemoc, pracovní úraz,…), pak musíte nejprve zadat příslušnou událost a 
následně přes tyto dny (např. náhrada za nemoc) zadat otcovskou dovolenou. V tomto případě použijete událost Otcovská 
dovolená v pracovní neschopnosti. Program musí počítat s tím, že jiná událost běží a může pokračovat i po ukončení otcovské 
dovolené. 
 
� Dlouhodobé ošet řování 
Další legislativní změna a s ní i další nová událost začala platit od 1.6.2018. Jedná se o událost Dlouhodobé ošetřovné. Pokud Vám 
zaměstnanec přinese doklad od lékaře s žádostí o využití dlouhodobého ošetřovného, postupujete stejně jako u jiných událostí – 
v kalendáři označíte začátek a konec (častěji budete používat konec měsíce) a přes úpravy vyberete událost Dlouhodobé 
ošetřovné. 
 
Pokud se jedná o příslušné tiskopisy k těmto událostem, tak v případě otcovské dovolené je vám k dispozici nově vytvořený 
formulář Tisky – Nemocenské dávky – Žádost o dávku otcovské. Tu si můžete vytisknout, doplnit a přiložit ke klasické DNP - 
Příloze k žádosti . 
V případě dlouhodobého ošetřovného vám žádost bude doručena od ošetřujícího lékaře a vy vyplňujete pouze přílohu. 
V obou případech tisku DNP-Přílohy k žádosti  doporučujeme vybírat verzi od 6/2018 (NemPri18). Pokud tento tiskopis chcete 
vytisknout, je zde vytvořen nový formulář. Pro jeho vytištění je třeba, po zobrazení náhledu,  vpravo nahoře vybrat příslušné jméno 
a rodné číslo zaměstnance, označit a dát tisk. Nebo můžete v případě více exportovaných formulářů vybrat a tisknout všechny 
najednou.  
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SPRÁVA NEMOVITOSTÍ DOMOVNÍK  
 

� Domovník byty                     
 

� Drobné úpravy:  
 

• V platbách dodavatelům se ve filtru zobrazují pouze složky použité u objektů. 
• V příjmech je nový filtr na nespárované záznamy, které obsahují variabilní symbol, který není u žádné osoby. 
• Do upomínky je možné přidat podpis uložený v nastavení uživatelů podle přihlášeného uživatele. 
• Při posílání sestavy průběžného salda e-mailem (Okno Dluhy uživatele objektu) se vyplňuje e-mail osoby. 
• V tabulce předpisů plateb se zobrazuje variabilní symbol osoby. 



� Rozšíření HELPDESK  
Jedná se o systém, který umožňuje evidovat a sledovat stav činností. Činnosti mohou být například požadavky od klientů nebo se 
může jednat o interní požadavky v rámci společnosti. Vytváříte si vlastní skupiny služeb, které přiřazujete k jednotlivým činnostem, 
takže si můžete systém přizpůsobit svým potřebám. Systém je určen zejména pro víceuživatelské prostředí, každý uživatel může 
zodpovídat za jinou skupinu služeb. Z činnosti je možné vytvořit i externí zakázku, tedy vytvořit objednávku pro externího 
dodavatele, který bude požadavek řešit. S činnostmi lze dále pracovat a vytvářet různé statistiky. 
 

Od této verze je systém HELPDESK viditelný pro všechny uživatele, ovšem pouze v testovacím režimu. V testovacím režimu lze se 
systémem normálně pracovat, jen je omezen počet zadaných činností na 3. Pokud budete chtít systém využívat plnohodnotně bez 
omezení, spojte se s námi. 
 

Co všechno je třeba nastavit před používáním systému a jak se se systémem pracuje, je popsáno v nápovědě v sekci Evidence – 
HELPDESK. 

 
� Domovník nebyty   
 

� Drobné úpravy:  
 

• V platbách dodavatelům se ve filtru zobrazují pouze složky použité u smluv. 
• V okně předpisů plateb a vyúčtování se v rychlém filtru smluv nabízejí pouze aktivní smlouvy. 

 
� Domovník byty + nebyty   

 

� Informace ke GDPR  
Podrobné informace ohledně funkcí týkající se GDPR se nachází v nápovědě k programu v sekci Ovládání programu – GDPR. 
Jedná se zejména o funkce: oznámení o zpracování osobních údajů, výmaz (anonymizace) osobních dat, hromadné vymazání 
rodných čísel. 
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PVS KOMUNIKÁTOR  
 

� Podpora nových typ ů dokumentu NEMPRI17 a NEMPRI18  
Nainstalováním nové verze 4.33, resp. 4.34 se automaticky načte definice nového typu dokumentu a je možné ho začít odesílat. 
Minimálně do 31.8.2018 jsou přijímány všechny typy dokumentu NEMPRI16-NEMPRI18. Pokud ale chcete použít v podání některý 
z nových typů dávky (otcovská dovolená, dlouhodobé ošetřování), je zapotřebí odeslat příslušný novější typ dokumentu. Zároveň 
jsme pro oba typy dokumentu vytvořili kontrolní knihovny v ceně 200 Kč, které umožňují náhled dokumentu přímo ve formuláři, tisk 
dokumentu a logickou kontrolu správnosti podání. 
 

� Nový šifrovací cerifikát ČSSZ 
Nový šifrovací certifikát DIS.CSSZ.2019 platí do 2.5.2019 a je možné ho stáhnout i přímo z Nastavení certifikátů v PVS 
komunikátoru pomocí Akce-Stažení certifikátu ČSSZ. Poté je třeba tento stažený certifikát nastavit jako šifrovací certifikát pro ČSSZ 
pomocí tlačítka Výběr šifrovacího certifikátu. 
 


