
 

Úvod 
 
Toto číslo našeho občasníku bude věnováno dvěma 
tématům: Naše programy a Vista a popsání aplikace 
programu Sysel u konkrétního uživatele. 
 

Syslové, Domovníci a Vista  
 

V prvním čtvrtletí se začal prodávat nový operační 
systém Windows Vista. A ukázalo se, že změny 
v něm byly oproti starým dobrým „dvoutisícovkám“ či 
„XPčkám“ natolik zásadní, že v něm nefungoval 
prakticky žádné z našich programů. Budiž nám 
útěchou, že nejen našich a i v současnosti se ještě 
najde hodně programů, které si s Vistou nerozumí.  
 
Co je vlastně hlavní příčinou, že najednou programy 
přestávají na Vistě fungovat? Je to snaha Microsoftu 
o větší bezpečnost operačního systému proti jeho 
napadení zvenku a proto velmi omezuje či přímo 
zakazuje zápis do určitých oblastí disku a dalších 
systémových částí Visty. Tyto oblasti pak nemůže 
používat vlastní aplikace, tedy Sysel či Domovník 
tam také nic nezapíše. Zda-li je to přínosem pro 
vlastní bezpečnost nebo jen omezování uživatele je 
podle mého názoru diskutabilní, ale to my 
nezměníme. Můžeme pouze použít slova klasika Járy 
Cimrmana „můžeme s tím i nesouhlasit, ale to asi 
všechno co s tím můžeme dělat“. 
 
Programy jsme tedy museli upravit, aby tyto oblasti 
nepoužívaly. Od května již tedy existují verze, které 
fungují na všech verzích Windows kromě Windows 
95. 
 

Sysel a elektronické 
komunikace 
 

Popišme si zde jedno konkrétní použití programu 
Sysel účetní firmou Tesma spol. s r.o. Tato firma 
vede účetnictví a mzdy svým klientům a jejím cílem je 
poskytovat co nejkomplexnější služby 
s pochopitelnou snahou minimalizovat svoje úsilí při 
této činnosti. Proto se rozhodla pořídit si verzi Sysel 
CS a využívat naplno všech jeho vlastností. V on-line 
chatu jsme se ptali pana Tomáše Hakena jak systém 
používá a jaké v něm spatřuje klady. 
 
CSH: Odkdy používáte naše programy?  
TH: Naše společnost TESMA, spol. s r.o. používá 
váš software již od poloviny devadesátých let. 
Většina středních a malých podnikatelů v té době 
spatřovala hlavní smysl účetnictví pouze ve  

 
správném sestavení daňového přiznání a splnění 
povinností předepsaných zákonem. 
 
CSH: Nyní cht ějí od takových program ů něco víc? 
TH: Ano, již několik let si vedení i menších 
společností uvědomuje, že v moderní společnosti 
stále vzrůstá význam použití informačních 
technologií. Manažeři firem začínají používat nových 
způsobů získávání, zpracování a předávání informací 
nejen ke splnění zákonných povinností, ale i 
k efektivnějšímu řízení společnosti a snižování 
nákladů na administrativu a provoz vůbec. 
 
CSH: Jaké řešení ve vaší firm ě používáte? 
TH: Používáme prakticky všechny způsoby 
elektronické komunikace, které vaše programy 
umožňují. V naší společnosti máme nainstalovanou 
serverovou část systému. Veřejnou IP adresu jsme 
dostali od našeho připojovatele k internetu (UPS) za 
poplatek 200 Kč měsíčně. (Pozn. CSH: mnozí 
připojovatelé dávají IP adresu zdarma v rámci 
běžného paušálu) U firmy, kde vedeme účetnictví 
nainstalujeme klientskou část. Každý kdo potom chce 
pracovat s účetnictvím, vydávat faktury, zadávat 
pokladnu apod., požádá odpovědnou osobu aby mu 
přidělila přístupové jméno a heslo, které má určitá 
oprávnění. Lze například nastavit přístup pouze do 
pokladny, pouze na vystavování faktur nebo jen 
k pasivnímu čtení informací. Bezpečnost je zajištěna 
přístupovým jménem a heslem. 
 
CSH: Jaké vidíte výhody tohoto řešení? 
TH: Společníci účtované firmy mají stále přehled o 
dění ve společnosti a o hospodaření podniku, 
kdekoliv se zrovna nacházejí. Tato výhoda je 
neocenitelná zvláště pro zahraniční společníky (např. 
Slovenská mateřská společnost), které mají 
v Čechách dcerky a potřebují sledovat jejich vývoj. 
 
Vedoucí pracovníci společnosti jsou často mimo sídlo 
na obchodních jednáních, na služebních cestách a 
potřebují informace ze systému, nebo provádět 
úhrady a vystavovat platební příkazy ze systému 
podle aktuální potřeby, aniž by byli vázáni na firemní 
síť. 
 
Obchodní zástupci mohou být pomocí laptopu  ve 
stálém spojení se společností a on-line zadávat 
objednávky, sestavovat kalkulace, vystavovat daňové 
doklady, zjišťovat stav zboží ve skladu. 
 
V neposlední řadě jsou to výhody našich 
zaměstnanců, kdy zaměstnanec může pracovat i 
z domova. Buď trvale a šetřit tak náklady 
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zaměstnavatele na pracovní místo nebo ve 
zvláštních případech, kdy je zaměstnanec doma 
(ošetřování čl. rodiny či jiné volno) a je potřeba, aby 
alespoň částečně pracoval. 
 
Organizace společnosti, kdy společnost může mít 
několik provozoven a přesto je účetnictví stále 
kompaktní, aktuální a pracovníci jednotlivých 
poboček mohou mít informace o stavu zboží na 
ostatních skladech, o stavu zakázek a podobně. 
Také lze lépe spolupracovat se specializovanými 
účetními, daňovými a auditorskými společnostmi, 
které mohou pracovat s daty, aniž by omezovaly 
provoz firmy. 
 
CSH: Říkal jste, že používáte více zp ůsobů 
elektronické komunikace. Co používáte ješt ě? 
TH: Používáme náhled do dat účtované firmy přes 
webové rozhraní pomocí aplikace iPartner, která se 
nainstaluje poměrně jednoduše na server. Kdokoliv, 
kdo pak dostane od odpovědné osoby určitý přístup, 
může nahlížet do dat  firmy přes obyčejný Internet 
Explorer (nebo jiný internetový prohlížeč). Tato 
zjednodušená funkce je výborným doplňkem 
plnohodnotné avšak pomalejší a složitější aplikace 
Sysel. iPartner je rychlý nástroj na získávání 
důležitých informací, bez zbytečné „omáčky“ okolo. 
V praxi se velice osvědčily předdefinované reporty, 
kdy manažer má na výběr jen reporty, které skutečně 
potřebuje a neztrácí čas hledáním informací a 
studováním složitějšího účetního systému. 
 
CSH: Jaké vidíte hlavní výhody p ři použití 
iPartnera? 
TH: Přístup manažerů k již zmíněným 
předdefinovaným reportům, personálním informacím, 
k přehledům mezd, odměn, dovolených a přehledům 
celkových nákladů společnosti na zaměstnance. Toto 
opět oceňují manažeři našich účtovaných firem, že 
se mohou odkudkoliv ze světa podívat jak je na tom 
jejich firma. Internetovou kavárnu dnes již najdou 
prakticky všude. 
 
Osobní účty klientů, kde vidí pouze své faktury, 
objednávky nebo stav zakázek. Tato funkce je 
neocenitelná při inventarizaci vzájemných 
pohledávek. 
 
Osobní účty zaměstnanců, kde vidí jen své mzdy, 
zůstatky dovolených a mohou si tisknout sami 
výplatní pásky, což je úspora a zároveň benefit pro 
zaměstnance. 
 
Internetový obchod je součástí aplikace, čerpá data 
přímo ze skladů a ceníků služeb a lze jej graficky 
přizpůsobit web designu firemních stránek. 
 
CSH: Ješt ě nějaký jiný zp ůsob elektronické 
komunikace používáte? 
TH: Ano, posíláme písemnosti na úřady státní správy 
pomocí elektronických prostředků. Tento systém je 
sice ještě v plenkách, nicméně funguje. Nejrychlejší 
způsob jak provádět podání je zřídit si elektronický 
podpis (u České pošty za cca 200,-Kč za rok). Pak 
můžete posílat na FÚ, PSSZ a zdr. pojišťovny podání 

přes e-mail (pokud máte na daném úřadu uloženou 
plnou moc).  
 
Také používáme podávání přes Portál veřejné 
správy, kde jsme si zřídili účet (pokud máte e-podpis 
tak to máte hotové za 10min rovnou od PC). 
Nespornou výhodou podávání přes Portál veřejné 
správy je sledování stavu podání až po přijmutí 
správcem daně. Soubor s přiznáním k DPH, 
Přihlášky/odhlášky a evidenční listy umí účetní 
systém vytvořit sám, tak jsme si pouze přikoupili 
prográmek PVS komunikátor na komunikaci 
s portálem. Podávat lze soubory i bez něj, ale v rámci 
přehlednosti jej každému doporučuji, neboť v něm 
máte evidován přehled o tom, co jste odeslali a 
s jakým výsledkem.  
 
CSH: Jakou vidíte budoucnost elektronické 
komunikace? 
TH: Elektronická komunikace a podání mají před 
sebou jistě budoucnost. Stále více firem si bude 
uvědomovat, že mít svá firemní data k dispozici 24 
hodin denně a odkudkoliv ze světa je velikým 
přínosem. A elektronická podání? Jestliže věnujete 
na začátku nastavení systému pár hodin, pak vám 
budou trvat podání pár vteřin a po několika podáních 
se vám námaha vrátí. Rychlost přenosu dat přes 
internet stále stoupá a v důsledku toho i nezávislost 
zaměstnanců na kanceláři. Velmi brzy bude provoz 
informačního systému přes internet běžný standard 
ne-li nutnost a je potřeba se na tyto trendy 
připravovat už nyní. 
 
CSH: Děkuji za rozhovor 
 

A co Domovník?  
 

Na závěr podotkněme, že vše, co bylo popisováno o 
programu Sysel, platí bez výhrad i pro program 
Domovník a v podobném režimu jej používá několik 
správcovských firem. Ti jej používají zejména ve 
spojení s programem iPartner. Předsedové družstev 
či SVJ pak mají okamžitý přehled o svých členech o 
jejich předpisech, platbách, dluzích a vyúčtování. 
Přístup je možné dát i jednotlivým uživatelům bytů, 
kteří vidí jen údaje o sobě a svém bytě. Tímto 
poměrně levným způsobem zvyšují správcovské 
firmy svoji prestiž proti ostatním, neboť nabízejí 
výrazné zvýšení svých služeb. 
 
Poslední verze iPartnera umožňuje i publikaci 
dokumentů, takže uživatelé bytů si mohou prohlížet 
například zápisy ze schůzí, stanovy, obecně tedy 
cokoliv, co zobrazí internetový prohlížeč.  


