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Abychom umožnili napojení vystavených odběratelských faktur na tabulkové programy, najdete v Deníku Profi 
a Skladu Profi vydaných po 3. listopadu 2018 novou funkci - export položek z odběratelských faktur do formátu 
CSV. Vytvořený soubor je pak snadné importovat např. do programů Microsoft Excel nebo OpenOffice.

Z položek faktury se exportují následující údaje:

•	 číslo	položky	 		 	 (např.	EAN)
•	 	název	položky
•	 množství	 	 	 	 (jen	číslo)
•	 cena	bez	DPH	 	 	 (jen	číslo)
•	 	číselné	vyjádření	sazby	DPH		 (např.	15%)

Automaticky se vytvoří také záhlaví souboru, které obsahuje pojmenování jednotlivých položek v souboru. 
CSV soubor je běžný textový soubor, ve kterém jsou na každém řádku výše uvedené údaje z řádku faktury. 
Jednotlivé údaje jsou odděleny středníkem a převedeny do kódové stránky Windows (CP 1250).

Export faktur do formátu CSV
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1. Export položek faktury do formátu CSV
Export najdete v aktualizačním menu evidence odběratelských faktur programů Deník Profi a Sklad Profi:

•	 Najeďte	na	fakturu,	jejíž	položky	chcete	exportovat	a	stiskněte	klávesu	F4.	Zábrazí	se	tato	nabídka:	

•	 Vyberte	Export	položek	do	CSV	a	stiskněte	Enter.	

•	 Zobrazí	se	dotaz,	jestli	chcete	zahájit	Export.	Po	kladné	odpovědi	program	zahájí	práci	a	jakmile	bude	
hotov,	zobrazí	následující	tabulku:

•	 V	ní	je	uveden	název	souboru,	do	kterého	byly	položky	faktury	exportovány.	Název	je	stejný,	jako	číslo	
faktury	a	má	příponu	CSV.	Tento	soubor	můžete	následně	přenést	na	PC,	na	kterém	chcete	provést	
import	do	tabulkového	procesoru.

2. Import CSV souboru do programu OpenOffice
Import bude probíhat podobně 
ve všech tabulkových programech. 
My si jej ukážeme na OpenOffice, 
které je k dispozici zdarma.

•	 Spusťte	program	OpenOffice.

•	 V	menu	Soubor,	klepnutím	na	
ikonu	na	liště	vlevo	nahoře	nebo	
kombinací	kláves	Ctrl	+	O	zvolte	
funkci	Otevřít	...	

•	 zobrazí	se	dialogové	okno	
Otevřít,	které	vidíte	na	obrázku.	
V	něm	vyberte	složku,	ve	které	se	
CSV	soubor	nachází	a	klikněte	
na	něj.	V	zobrazeném	případě	je	
soubor	1800100	uložen	na	Ploše.	

•	 Jakmile	na	soubor	kliknete,	
dialogové	okno	zmizí.
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•	 Zobrazí	se	dialogové	okno	nastavení	
importu.		

•	 V	části	Volby	oddělovače	zkontrolujte,	
že	je	zatrhnuta	pouze	volba	Odděleno	
pomocí	a	Středník	(jako	na	obrázku).

•	 Všechny	ostatní	volby	by	měly	zůstat	tak	
jako	na	obrázku.

•	 Ve	spodní	části	okna	uvidíte	náhled	položek	
obsažených	v	importovaném	souboru.

•	 Volby	potvrďte	tlačítkem	OK.

Tím je import hotový, soubor s položkami faktur se otevřel ve formě tabulkového souboru. Údaje množství 
a cena bez DPH se importovaly jako čísla (zarovnané zprava), ostatní jako textové údaje (zarovnané zleva). 
Pokud bude položka kód zboží obsahovat pouze čísla (např. EAN), importuje se jako číslo, jinak jako text. 

3. Uložení souboru v jiném formátu
Budete-li chtít importovaná data uložit v jiném formátu (např. OpenOffice nebo Excel), postupujte následovně:

•	 V	záhlaví	programu	OpenOffice	
klepněte	na	Soubor	a	zobrazí	se	
nabídka	s	možnostmi.	

•	 V	ní	vyberte	Uložit	jako	...

•	 Máte-li	raději	zkratky,	můžete	
také	přímo	v	tabulce	stisknout	
současně	Ctrl+Shift+S.

•	 Zobrazí	se	dialogové	okno	Uložit	jako.

•	 Zde	můžete	mimo	jiné	změnit	název	a	cílovou	
složku	souboru.

•	 Jiný	formát	souboru	nastavíte	pod	položkou	
Uložit	jako	typ.	

•	 Jak	vidíte	na	obrázku,	k	dispozici	je	řada	
možností,	včetně	několika	formátů	Excel.

•	 Svoji	volbu	potvrďte	tlačítkem	Uložit.


