DEKLARACE SOUBORU PRO IMPORT DO ÚČTA - Závazky a Pohledávky
Poř.
Údaj Deklarace Popis
---------------------------------------------------------------------------1
Veta:F,6.0
pomocný údaj pro řazení, NEVYPLŇOVAT
2 DatumVyst:D
datum vystavení ('DD.MM.YY')
3
DatumSpl:D
datum splatnosti ('DD.MM.YY')
4
Datum:D
datum zaplacení (většinou prázdné, jinak 'DD.MM.YY')
5
Doklad:A,30
doklad (např. f/123456,v/87654321)
6
DokladKH:A,20
doklad pro kontrolní hlášení (není-li uveden v Doklad)
7
TypD:A,'!!!'
typ dokladu
8
Text:A,30
text
9
Druh:A,'!!!'
klíč do číselníku druhů (např. PZ)
10
Firma:A,5
číslo firmy v adresáři účta nebo '00000', viz údaje 31 a 32
11
Ico:A,10
nebo IČO firmy (číslo program doplní z adres při importu!)
12
Vykon:A,5
klíč do číselníku výkonů
13
Plat:A,'!'
způsob platby: B-banka, H-hotovost
14
Celkem:F,8.2
celková částka k platbě
15
DatumDPH:D
datum uskutečnění zdanitelného plnění ('DD.MM.YY')
16
DatumKH:D
datum pro kontrolní hlášení (je-li různé od DatumDPH)
17
BezDaneZ:F,8.2
tabulka DPH: základní sazba
18
DphZ:F,8.2
19
BezDaneS:F,8.2
snížená sazba
20
DphS:F,8.2
21 BezDaneS2:F,8.2
2.snížená sazba
22
DphS2:F,8.2
23
BezDane0:F,8.2
osvobozeno (nulová sazba)
24
Zaloha:F,8.2
záloha
25
Prikaz:B
označení výběr pro příkaz k úhradě (vyplňte A nebo N)
26 DatumPrik:D
datum příkazu k úhradě, NEVYPLŇOVAT
27
Pozn:T
poznámka (memo)
28
Ozn:B
ne/označené věty (vyplňte A nebo N)
29
Měna2:A,3
platba v cizí měně: Zkratka měny
30
Kč2:F,8.2
Výše úhrady
31
Naz0:A,30
název firmy (použije se jen v případě, že údaj Firma obsahuje 00000)
32
Dic0:A,14
DIČ firmy (použije se jen v případě, že údaj Firma obsahuje 00000)
Deklarace
F,m.n ... číslo, 'm' udává počet míst před a 'n' za des.tečkou, oddělovač desetinných míst je
tečka!
A,n ... znakový řetězec, 'n' udává délku, '!'- maska, velké písmeno
N,n ... číselný řetězec, 'n' udává délku
D ... datum, formát 'DD.MM.YY'
B ... logický typ (pravda=true='A', nepravda=false='N'), údaj musí být vyplněn!
T ... volný text (formátovaný text maxi. délky 65000 B)
Formát .TXT (CSV)
Každá věta je na jednom řádku, jednotlivé údaje oddělené čárkou, řádek končí CRLF. Počet údajů
musí být zachován, pokud pro některý není náplň, uvede se prázdný (,'',). Hodnota údaje je
uzavřena v apostrofech a může mít proměnnou délku. Pokud apostrofy chybí, bere se úsek mezi
dvěma čárkami. Apostrof uvnitř textu je třeba zdvojit. Čísla se zapisují s desetinnou tečkou
bez apostrofů, datum ve formátu DD.MM.YY v apostrofech. Jestliže věta obsahuje několikařádkový
volný text (údaj 27 Pozn), může být uložena ve více řádcích. Další věta pak začíná na novém
řádku. Data se kódují ve formátu 852.
Počet, pořadí a formáty údajů musejí být dodrženy, jinak výsledkem importu budou nesmysly v
datech. Pro ilustraci si lze vytvořit ukázku soubor ve formátu .TXT. Přes Ostatní /Vlastní
programy /Import dat /Formát .DBF 2016 /Závazky a pohledávky /Formulář zkušebně vyplňte 2-3
věty tak, jak by měly zápisy v závazcích a pohledávkách po importu vypadat. Následně přejděte
do /Ukázka TXT, kde uvidíte přesnou podobu struktury importního souboru pro váš příklad (obsah
lze uložit po stisku CtrlKW). Import .TXT je dostupný přes Ostatní /Speciality /Vlastní
programy /Import dat /Formát .DBF 2016 /Závazky a pohledávky /Načíst z .TXT, následně pak
/Import do účta.

