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14. srpna 2017 
Vážení uživatelé, 
dostáváte novou verzi všech programů na druhou polovinu roku 2017. Je to stav k 14.8.2017. 
 

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 4.43 Syslík, Sysel a Syslíček Paradox, 5.39 
Sysel/Syslík klient/server a 2.33 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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DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ 

 

Jak jsme již v kv ětnu oznámili všem uživatel ům, kte ří ješt ě používají verze Sysel PX a Syslík PX, kon čí jejich 
podpora 31. 12. 2017. Tedy nyní dostáváte poslední verzi t ěchto program ů. Daňová evidence Syslí ček PX 
bude existovat i nadále ve verzi PX. Do konce roku je možné ješt ě přejít z verze PX na verzi CS se slevou 30%. 
Dále nabádáme všechny uživatele, kte ří si v letošním roce zakoupili p řechod na verzi CS a ješt ě nepřevedli 
data, aby tak u činili nejpozd ěji do konce října. Pak bude hodn ě práce s novými verzemi a nebude čas, 
abychom pomáhali s p řevodem dat (se kterým pomáháme zcela zdarma).  



POPIS ZMĚN 
 

VŠECHNY PROGRAMY  
 
� Podpora oboustranného tisku 
V tiscích, které jsou generovány přes generátor sestav (což jsou prakticky všechny tisky v programech Sysel, Syslík, Syslíček a 
Domovník kromě tisků formulářů) je nyní možné tisknout oboustranně, pokud to vaše tiskárna umí. Když vybíráte tiskárnu, stiskněte 
v tomto okně tlačítko Vlastnosti (vlastnosti vybrané tiskárny) a tam si zvolte oboustranný tisk. 
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ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE 
 
� Sysel CS i PX – ú četnictví, Syslí ček PX        CS i PX 
 

� Elektronická evidence tržeb 
Možnost editace dokladu, který se neodesílá na EET. 
 
� Volitelný rozsah záv ěrky jako p řílohy da ňového p řiznání  
Přidána možnost zvolit různý rozsah rozvahy (plný, zjednodušený-mini a zjednodušený-mikro) a výkazu zisků a ztrát (plný a 
zjednodušený) odesílaných jako přílohy daňového přiznání právnických osob (Sysel) a fyzických osob (Sysel a Syslíček). 
 
� Pouze Sysel CS i PX – ú četnictví          CS i PX 
 
� Intrastat  
Aktualizace číselníků. 
 

� Pouze Sysel CS – ú četnictví                 CS 
 

� Přidání typu DPH Poskytnutí služby reg.os.  do ceníku služeb  
V ceníku služeb je možnost předvolit typ DPH Poskytnutí služby reg.os. 
 
� Filtr Položky obsahují saldoznak  
V deníku, pokladně, vydaných a přijatých fakturách je možnost filtrovat podle podmínky Položky obsahují saldoznak. Tím se vyfitrují 
všechny doklady, v nichž alespoň jedna položka obsahuje zadaný saldoznak. 
 
� Ve verzi pro cestovní kancelá ře hlášení, že ú častníkovi zájezdu je p řes 100 let 
Při generování cestovního pojištění program nyní testuje věk účastníka zájezdu a nahlásí toho, komu by bylo 100 let a více. Tím se 
zachytí chyby při zadávání dat. 
 
� Vzájemný zápo čet i mezi fakturami, kde se neshoduje odb ěratel a dodavatel  
Běžně funguje vzájemný zápočet tak, že si vyberete firmu a pak pro ní provedete zápočet závazků a pohledávek. Pokud 
potřebujete provést vzájemný zápočet mezi fakturami, které mají jiného odběratele a jiného dodavatele, použijte funkci Vydané 
faktury - Akce - Vzájemný zápočet - vydaných a přijatých faktur všechny firmy. Program se nezeptá na firmu, ale dá k dispozici 
zahrnout do zápočtu všechny vydané a přijaté faktury. Dále již funguje stejně jako běžný zápočet. 
 
� Podpora na čítání bankovních výpis ů v xml dle standardu ČBA  
Přidán nový formát pro automatické načítání bankovních výpisů. Jedná se o tzv. Národní formát xml pro Českou republiku podle 
standardu vydaného Českou bankovní asociací.  
 
� Proplacení faktury kartou 
Přidán nový způsob proplacení faktur „kartou“. Proplacení funguje obdobně, jako proplacení pokladnou, ale nevytváří se doklad 
v deníku. Používá se zejména pro případ, kdy je potřeba odeslat tržbu na EET, ale ještě zaúčtování proběhne až po obdržení 
seznamu plateb z banky. Pro proplácení kartou doporučujeme založit speciální fiktivní pokladnu v definici pokladen.  
 
� Srovnání stavu zásob s inventurou 
Přidána nová funkce do skladu zboží, která pomocí příjemky (s kladnými, popř. zápornými hodnotami) srovná stav zboží 
s obsahem pole Inventura na skladové kartě. Příjem se počítá podle aktuální průměrné ceny zboží. Funkci naleznete pod Akce-
Vyrovnání stavu podle inventury. Funkci můžete spouštět buď pro jednu kartu nebo pro všechny vyfiltrované karty. 
 
� Pouze Sysel PX – ú četnictví                 PX 
 

� Oprava na čtení p řijaté faktury ze vzorových doklad ů 
Číslo faktury se nastaví na stejnou hodnotu jako zadaný variabilní symbol 
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MZDY A PERSONALISTIKA  
 
� Syslík CS i PX – mzdy a personalistika          CS i PX 
 

� Nové konstanty od 7/2017 -  Da ňové zvýhodn ění na d ěti 
Zvýšení daňového zvýhodnění na „druhé“, „třetí a další“ dítě sice platí zpětně od ledna 2017, ale uplatnit je ho možné poprvé až ve 
mzdách za červenec 2017. Nárok za první polovinu roku se opět bude realizovat až v ročním zúčtování za rok 2017, případně 
v daňovém přiznání. 
Slevy se zvyšují takto:  2. dítě    1 617,-Kč 
   3. a další dítě 2 017,-Kč 
   2. invalidní dítě 3 234,-Kč 
   3. a další inval. 4 034,-Kč 
Správnost konstant si prosím ověřte na Servis – Nastavení – Obecné záložka Daně 
 
� Platové tabulky 
Od 1.7.2017 nabývá účinnosti nařízení vlády č. 168/2017 Sb., které zásadně mění přidělování zaměstnanců do příslušných 
platových tabulek. Nové rozdělení: 
 

Příloha 
nařízení 

vlády 

Číslo tabulky v 
programu Syslík 

Název souboru  
pro PX / CS Koho se týká 

č. 1 11 Plattab11.txt 
Plattab11_2017_07_01.txt ostatní, jinde neuvedení 

č. 2 12 Plattab12.txt 
Plattab12_2017_07_01.txt 

zaměstnanci uvedení v §303 odst.1 ZP, úředníci 
samosprávných celků, zaměstnanci AVČR, 

GAČR,TAČR 

pracovníci v zařízení sociálních služeb, sociální 
pracovníci u poskytovatele soc.služeb podle zvl. 

předpisů č. 3 13 Plattab13.txt 
Plattab13_2017_07_01.txt 

zaměstnanci zdravotnictví, jinde neuvedení  

č. 4 14 Plattab14.txt 
Plattab14_2017_07_01.txt 

lékaři orgánu sociálního zabezpečení 

č. 5 15 Plattab15.txt 
Plattab15_2017_07_01.txt 

lékaři u poskytovatelů zdravotnických služeb 
lůžkové péče nebo záchranné služby 

č. 6 16 Plattab16.txt 
Plattab16_2017_07_01.txt pedagogové 

 
V souvislosti s těmito změnami je třeba u všech zaměstnanců upravit příslušnou tabulku a vytisknout nový platový výměr. 
Pokud máte sestavy samostatně upraveny jako „qru“, nezapomeňte si tyto úpravy sami provést. 
 

 

� Výkaz ISPV – Trexima 
Podle nové metodiky platné poprvé za 1. pol.2017, je třeba do statistického výkazu ISPV doplnit další údaje. Jedná se o název 
pracovní pozice -  ten je automaticky generován ve verzi Syslík C/S z položky Druh konaných prací. Ten naleznete v kmenové 
databázi na záložce Pracovněprávní vztah. Pokud tento údaj dosud nemáte vyplněn, tak si jej doplňte, při sběru dat za 2.pol. 2017 
již bude hlásit závažnou chybu. Uživatelé verze Paradox si musí tato data ručně doplnit přímo v Lokálním pořizovacím programu 
ISPV. 
Dále pak zde bude ještě nutno vyplňovat kód vzdělání, obsahující datum ukončení vzdělání a kód absolvované školy. Číselníky 
zatím však nejsou k dispozici. Hned jak je obdržíme, budeme Vás informovat  a ve kmenové databázi přidáme nové políčko. 

 
� Tisky - mzdová databáze 
Tisky - Výplatnice máte nově možnost filtrovat tisk výplatnic pouze pro výplaty v hotovosti. Stačí kliknout na Nastavení a příslušná 
funkce se zapne. 
Tisky – Přehledy – Hodiny dohod – DPP dle osobního čísla – je nová sestava, která sečte jednotlivé pracovní poměry u každého 
zaměstnance a vyčíslí celkový počet odpracovaných hodin ve sledovaném období. 
 
Pro Vaší lepší orientaci v programu Syslík C/S nově uvádíme v hlavním menu aktuální minulé období. Pokud se často přepínáte 
mezi obdobími a vracíte se do minulosti, pak jistě tuto informaci oceníte. 
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SPRÁVA NEMOVITOSTÍ DOMOVNÍK  
 

� Domovník byty                    CS 
 
Úpravy programu: 
 

• U druhu složky lze nastavit, že tento druh složky se nemá zobrazovat v sestavách pro vyúčtování služeb. Nastavení se 
provede v Servis – Druhy složek, jedná se o zaškrtávací políčko Skrýt složku na vyúčtování. Když budete i v těchto 
případech chtít dočasně zahrnout do sestav vyúčtování i skryté složky, stačí v okně Vyúčtování zaškrtnout políčko 
Zobrazit skryté složky. 

 
• Záznamy v okně Vyúčtování a v některých tiscích vyúčtování lze setřídit dle jména osoby (místo výchozího třídění dle 

názvu objektu). Změna třídění se provede zaškrtnutím políčka Třídění dle jména v dolní části okna Vyúčtování. Je vhodné 
použít pro případy, kdy vlastníci mají více jednotek a je třeba, aby při hromadných tiscích byly jednotky jednoho vlastníka  
u sebe. 

 
• U osoby lze evidovat jiné číslo účtu pro zaslání přeplatku vyúčtování. Hodí se zejména pro případy, kdy vlastník jednotky 

požaduje zaslání přeplatku vyúčtování například na účet nájemce a v případě, že vlastní více jednotek, může být účet pro 
vrácení přeplatku v každé jednotce jiný. Tento další účet se zadává v evidenci osoby na záložce Další údaje II, políčko 
Bankovní účet 2. Všechny funkce, které využívají bankovní účet pro vrácení přeplatku vyúčtování, budou v případě 
vyplnění druhého účtu automaticky používat tento druhý účet. 

 
• V příjmech je možné vyfiltrovat záznamy nespárovaných příjmů osob, které mají dluh v již vyúčtovaných letech. Tento filtr 

usnadní práci s vyplněním políček Měsíc a Rok proplacení v příjmech u osob, které mají dluhy i ve starších letech a u 
kterých je třeba posoudit, do kterého roku je třeba platbu napárovat. Ve filtru v příjmech se jedná o zaškrtávací políčko 
Nespárované příjmy osob, které mají starý dluh. 

 
• Test insolvence lze provádět i pro skupinu subjektů. 
 

• Ve vyúčtování je souhrnná sestava se seznamem korekcí vyúčtování tepla po osobách. Je uvedena procentuální odchylka 
od průměru před a po provedení korekce. Sestava se tiskne v okně Vyúčtování, Tisky – Přehled korekce tepla. 

 
• Tisk přílohy s odečty měřidel z evidence vyúčtování respektuje stejným způsobem filtr jako sestava Vyúčtování po 

objektech. 
 

• Do exportu souboru se seznamem osob pro dodavatele vyúčtování (např. ISTA) lze zahrnout více subjektů současně. Lze 
kromě stávající varianty pro aktuální subjekt spustit i pro všechny subjekty nebo pro skupinu subjektů. 

 
• Při hromadném posílání některých sestav e-mailem (evidenční listy, upomínky, vyúčtování) se loguje, kdy a na jakou 

adresu byl e-mail pro jednotlivé osoby zaslán. Soubory se vytváří automaticky do adresáře pro DBF a XML exporty. Ve 
výchozím nastavení se jedná o adresář C:\CSHData\DomovCLI\DBF FILES na počítači, na kterém je Domovník klient. 
Adresář lze změnit v Servis – Nastavení – Firma, záložka Adresáře. 

 
� Domovník byty+nebyty           CS  
 
Úpravy programu: 
 

• U druhů revizí lze evidovat kód revize a přímo z revize lze nastavit odkaz na soubor s revizní zprávou a zprávou o 
případné opravě. 

 
• Pokud je pro subjekt zapnuté automatické přenášení adresáře mezi Domovníkem a Syslem, tak se změna 

provedená v záznamu adresáře v Domovníkovi přenese do účetnictví Sysel ihned po uložení daného záznamu a 
není nutné spouštět funkci pro přenos údajů ručně. Automatický přenos adresáře mezi programem Domovník a Sysel 
se zapíná v nastavení subjektu, políčko Automaticky přenášet adresář do účetnictví Sysel. Ve výchozím stavu není 
tato funkce aktivní. 
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