
Sysel, Syslík, Syslí ček a Domovník a GDPR 
 
Popisované úpravy programů jsou ve verzích: Sysel CS / Syslík CS 5.40f, Syslíček 4.44b a Domovník 
2.34e. 
 
Tyto programy jsou databázové aplikace, které si plníte daty sami. Takže co si do nich uložíte záleží 
především na vás. Důležité je zajistit, aby se k datům nedostal nikdo nepovolaný. Ale v tomto směru 
jsou všechny programy zabezpečeny již dávno. Přístup do programu je chráněn heslem, je možné si 
nastavovat pro různé uživatele různá oprávnění. Díky použité technologii SQL serveru je možné 
vlastní data získat pouze na počítači, na kterém jsou fyzicky uložená. Z jednotlivých stanic má uživatel 
právo přístupu pouze podle svého oprávnění. Nyní je možné nastavit i heslo, pod kterým komunikují 
naše programy s SQL serverem na uživatelské úrovni. Někdo tvrdí, že je nutné data šifrovat. Není to 
však pravda, je to pouze jedna z možností zabezpečení dat - viz citace z Příručky pro přípravu malých 
a středních firem na GDPR 
(https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/Podpurna-opatreni-
mpo/2018/4/Prirucka-pro-pripravu-malych-a-strednich-firem-na-GDPR.pdf) 
  
Správce i zpracovatel údajů musejí dle GDPR přijmout s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na 
provedení, povaze, kontextu a rozsahu zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným 
rizikům všechna vhodná technická a organizační opatření k zajištění zabezpečení zpracování, kterými 
mohou být například šifrování, pseudonymizace (dočasná či přechodná anonymizace údajů pro účely 
určité fáze nebo určitého procesu jejich zpracování), zajištění neustálé důvěrnosti, integrity, 
dostupnosti a odolnosti systémů a služeb, schopnost obnovení údajů v případě bezpečnostních 
incidentů prostřednictvím racionálního systému jejich zálohování a automatizazace procesů pro jejich 
obnovení a podobně.  
 
Jako technická a ograniza ční opat ření můžete použít 

• Nastavení přístupových práv do programu pro jednotlivé uživatele. 
• Zabezpečení celého počítače heslem. 
• Nastavením hesla pro komunikaci programu s SQL serverem. 
• Uzavřením počítače, na kterém jsou fyzicky data (serveru) do uzamykatelné místnosti. 

 
Změnit heslo pro komunikaci programů s SQL serverem můžete pomocí instalátoru programů CSH. 
Ten je buď na DVD (spustí se automaticky při zasunutí DVD do počítače) nebo si ho můžete stáhnut z 
http://www.csh.cz/DWLOAD/cshonlineinst.exe. Po spuštění instalátoru vyberte ve výběrovém poli 
Volby - Změna hesla k SQL serveru a změna nastavení připojení aplikací CSH k SQL serveru. Dále 
postupujete podle pokynů programu. 

 
Jaká data m ůžete bez obav zpracovávat 

• Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti 
• Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy 
• Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce 
• Zpracování osobních údajů je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů a 

pro splnění úkolů prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterou je 
správce pověřen 

 
Z toho vyplývá, že data můžete uchovávat pokud to vyžaduje nějaký zákon (zákon o DPH, o účetnictví, 
o mzdě a platu atd) a také můžete uchovávat data o svých zákaznících, se kterými jste ve smluvním 
vztahu. 
 
Anonymizace údaj ů 
Pokud podmínky pro uchování dat pominou, 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 danáho 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 
 
Prohlášení naší firmy ke zpracování dat v režimu GD PR 
Na http://www.csh.cz/dokumentace/GDPR_CSH.pdf (na našich stránkách je odkaz v levém sloupci 
dole) najdete prohlášení jak zpracováváme data v režimu GDPR včetně ochrany dat pokud se k vám 
připojíme prostřednictvím vzdálené pomoci nebo pokud budeme analyzovat data přímo u nás. Tato 
pravidla však dodržujeme už od vzniku naší firmy, takže GDPR není pro nás v tomto směru žádnou 
novinkou. Jsme si vědomi, že vaše data obsahují velké množství citlivých údajů a proto je hned po 
ukončení analýzy mažeme.   
 


