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Jednou z nejotravnějších účetních operací (aspoň pro mě) je zápis úhrad podle bankovního výpisu. 
Tuto funkci jsme se snažili zautomatizovat už dříve, ale elektronické výpisy neměly u jednotlivých bank 
jednotný tvar, navíc nebyly poskytovány standardně ale často za příplatek v rámci určitého balíčku služeb. 
Dnes už je ale situace naštěstí jiná - v rámci internetbankingu většina bank poskytuje možnost stáhnout si 
výpis ve standardizovaném formátu ABO. Proto nová verze programu Deník Profi pro rok 2019 obsahuje velmi 
výraznou inovaci - import, evidenci a automatické zaúčtování výpisů ve formátu ABO. 
V následujícím textu si popíšeme jak to všechno funguje.

Import a automatické zaúčtování
bankovních výpisů ve formátu ABO
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1. Export výpisu z internetbankingu
Každá banka má svůj internetbanking řešený jinak, proto vám v této části nejsme schopni dát přesný postup. 
My používáme banku Moneta a u ní hledáme v části pojmenované účty a transakce a následně přehled výpisů. 
K dispozici pak je seznam dostupných výpisů a každý z nich je možné exportovat do několika formátů. 
Pro využití v programu Deník Profi je potřeba zvolit formát ABO.
Výpis se uloží na disk vašeho PC s názvem, který může být velmi dlouhý. Proto proveďte následující:

• Název souboru s elektronickým výpisem přejmenujte, pro výpis za měsíc říjen je ideální název např. 
vypis10.gpc. Část před tečkou (v příkladu „vypis10“) může mít max. 8 znaků a pište ji bez diakritiky. 
Část za tečkou musí obsahovat gpc. 

• Následně soubor s výpisem vložte do složky c:\japo\export. Většina z vás má zástupce složky export na 
ploše Windows, takže stačí uložit nebo přesunout soubor tam.

Pokud si se získáním elektronického výpisu z homebankingu a jeho uložením do složky export nevíte rady, 
zavolejte nám na hot-line a předvedeme vám to přímo na vašem PC pomocí vzdáleného přístupu (TeamViewer).

2. Vstup do evidence bankovních výpisů v Deníku Profi
V programu Deník Profi přejděte do menu evidencí a zvolte položku Bankovní výpisy. Pokud máte více účtů, 
program zobrazí jejich seznam a na vás bude, abyste zvolili účet, s jehož výpisy chcete pracovat.

V seznamu je možné zvolit pouze korunové účty, pro Euro účty 
je evidence výpisů a automatické zaúčtování plateb blokována.

Máte-li jen jeden běžný účet, samozřejmě se žádný seznam 
zobrazovat nebude a program rovnou přejde do aktualizačního 
menu evidence bankovních výpisů.

3. Import výpisu ve formátu ABO
Při prvním vstupu do evidence (když ještě neobsahuje žádné výpisy), nebo později po stisku klávesy F9 
se automaticky spustí import výpisu ve formátu ABO. 

• Zobrazí se dialogové okno pro nastavení názvu souboru. Abyste mohli vybrat soubor ze seznamu, 
je předvoleno *.GPC (všechny soubory gpc) ve složce C:\JAPO\EXPORT:

• Když toto okno potvrdíte klávesou Enter, zobrazí se seznam souborů GPC v daném umístění:

• V seznamu se můžete pohybovat pomocí kurzorových kláves a stiskem Enter potvrdíte svůj výběr. 
Složky, které se v daném umístění nachází, jsou za názvem označeny lomítkem (na obrázku MZDY\). 
Pokud na názvu složky stisknete Enter, zobrazí se její obsah. Pokud stisknete Enter na ..\, složku ve které 
jste se nacházeli opustíte a dostanete se o úroveň výš. Klávesou Esc můžete import přerušit.
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• Pokud ale některý soubor ze seznamu vyberete a klávesou Enter potvrdíte, program se zeptá, jestli 
chcete zahájit import plateb z výpisu. Po kladné odpovědi se import spustí.

Program nejprve z elektronického výpisu načte číslo bankovního účtu a srovná jej s čísly účtů, které máte 
nastaveny v ovládacím panelu - seznamu běžných účtů. Pokud máte účtů více, tak kontroluje, jestli je číslo účtu 
z výpisu shodné s běžným účtem, pro který jste otevřeli evidenci bankovních výpisů (viz bod 2). Nemůže se 
tak stát, že byste smíchali výpisy pro různé bankovní účty nebo omylem načetli výpis k účtu, který vám nepatří.

Následně program prochází jednotlivé řádky z elektronického výpisu a kontroluje, jestli už jsou v evidenci 
bankovních výpisů uloženy. Tato kontrola zamezí tomu, abyste omylem importovali stejný elektronický výpis 
dvakrát a zdvojili tak úhrady jednotlivých dokladů.

Pokud je i tato kontrola v pořádku, dojde k zápisu jednotlivých úhrad z výpisu do evidence. Program 
se také pokusí najít ke každé úhradě odpovídající přijatý nebo vydaný doklad (u každé úhrady na výpisu je 
uveden variabilní symbol a podle něj pak program vyhledává v evidencích). Pokud příslušný doklad najde, 
úhradu automaticky zaúčtuje. Pokud doklad nenajde, bude nutné provést zaúčtování ručně.

Po skončení importu se na displeji zobrazí zápis s jednotlivými řádky výpisu a komentářem:

Zápis věnuje každé úhradě na výpisu dva řádky. Rozčleněn je na 7 sloupců, ve kterých najdete tyto údaje:

• Přidělené číslo účetního dokladu - první znak (písmeno) identifikuje účet. První účet ze seznamu 
běžných účtů v ovládacím panelu je označen písmenem B, další pak C, D, E ... Za písmenem pak je číslo 
výpisu a za lomítkem řádek na výpisu. 

• Datum platby - datum, kdy byla částka stržena z účtu nebo připsána na účet. Pokud se podařilo úhradu 
spárovat s konkrétním vydaným nebo přijatým dokladem, je o řádek níž uvedeno datum zdanitelného 
plnění nebo uplatnění (z knih vydaných nebo přijatých dokladů). 

• Variabilní symbol platby na výpisu. Pokud se podařilo úhradu spárovat s konkrétním vydaným nebo 
přijatým dokladem, je o řádek níž uvedeno číslo daňového dokladu.

• Popis operace z výpisu. Pokud se podařilo úhradu spárovat s konkrétním vydaným nebo přijatým 
dokladem, je o řádek níž uveden název firmy z příslušného dokladu.

• Částky příjem a výdej z výpisu. Pokud se podařilo úhradu spárovat s konkrétním vydaným nebo 
přijatým dokladem, je o řádek níž uvedena částka, na kterou je doklad vystaven.

• Stav - pokud byla tato úhrada poprvé zapsána do evidence bankovních výpisů, je označena „Nový“. 
Jinak zůstane stav v prvním řádku prázdný. Pokud se podařilo úhradu spárovat s konkrétním vydaným 
nebo přijatým dokladem, je o řádek níž uveden stav „ZAPL“.
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Příklad zápisu, zobrazený na předchozí straně obsahuje situace, se kterými se můžete při importu setkat. 
Proto jsou jednotlivé řádky označeny červenými čísly a nyní si vysvětlíme, co znamenají:

Účetní doklad B10/001, výdej z účtu 2024 Kč. Přijatý doklad s variabilním symbolem 68010 nebyl 
v evidenci nalezen, proto je zaúčtování úhrady na obsluze programu. Ve sloupci stav je uvedeno „nový“, 
pohyb tedy byl zapsán do evidence bankovních výpisů poprvé.

Účetní doklad B10/002, příjem na účet 968 Kč. Vydaný doklad s variabilním symbolem 1809002 
program v evidenci našel, proto úhradu automaticky zaúčtoval. Ve sloupci stav je uvedeno „nový“, pohyb 
tedy byl zapsán do evidence bankovních výpisů poprvé. Ve druhém řádku jsou uvedeny detaily k naleze-
nému daňovému dokladu - datum zdanitelného plnění, číslo daňového dokladu, odběratel a částka na 
dokladu. Porovnáním prvního a druhého řádku je vidět, že doklad byl uhrazen v plné výši. Protože se 
podařilo úhradu spárovat s konkrétním vydaným dokladem, je ve sloupci stav uvedeno „ZAPL“.

Účetní doklad B10/003, výdej z účtu 162 Kč. Přijatý doklad s variabilním symbolem 551816702 program 
v evidenci našel, proto úhradu automaticky zaúčtoval. Ve sloupci stav je uvedeno „nový“, pohyb tedy byl 
zapsán do evidence bankovních výpisů poprvé. Ve druhém řádku jsou uvedeny detaily k nalezenému 
daňovému dokladu - datum uplatnění, číslo daňového dokladu, dodavatel a částka na dokladu. Protože 
se podařilo úhradu spárovat s konkrétním přijatým dokladem, je ve sloupci stav uvedeno „ZAPL“.

Porovnáním prvního a druhého řádku je vidět, že přijatý doklad je na částku 56,14 Kč a platba byla 162 Kč. 
Tento případ se týká faktury za služby od Vodafone, který si v inkasu strhává platby až když přesáhnou 
určitou hodnotu. V praxi se tak stane, že jedna částka na výpisu hradí více přijatých dokladů. Pokud se 
vám něco podobného stane, musíte zbývající doklady vyhledat a uhradit přímo v příslušné evidenci ručně. 

Účetní doklad B10/004, výdej z účtu 351 Kč. Přijatý doklad s variabilním symbolem 180900492 
program v evidenci našel, proto úhradu automaticky zaúčtoval. Ve sloupci stav je uvedeno „nový“, pohyb 
tedy byl zapsán do evidence bankovních výpisů poprvé. Ve druhém řádku jsou uvedeny detaily k nale-
zenému daňovému dokladu - datum uplatnění, číslo daňového dokladu, dodavatel a částka na dokladu. 
Porovnáním prvního a druhého řádku je vidět, že doklad byl uhrazen v plné výši. Protože se podařilo 
úhradu spárovat s konkrétním přijatým dokladem, je ve sloupci stav uvedeno „ZAPL“.

Účetní doklad B10/005, příjem na účet 0,10 Kč. Výpis u této úhrady (úrok z účtu) neobsahuje variabilní 
symbol, proto jej program nemohl automaticky zaúčtovat a musí to provést obsluha ručně. Ve sloupci stav 
je uvedeno „nový“, pohyb tedy byl zapsán do evidence bankovních výpisů poprvé.

Účetní doklad B10/006, výdej z účtu 0,02 Kč. Výpis u této úhrady (daň z úroků) neobsahuje variabilní 
symbol, proto jej program nemohl automaticky zaúčtovat a musí to provést obsluha ručně. Ve sloupci stav 
není uvedeno nic, pohyb byl tedy v evidenci bankovních výpisů již evidován (byl tam zapsán dříve, např. 
při předchozím importu téhož výpisu).

Jak je tedy na uvedeném příkladu vidět, program automaticky zaúčtuje úhrady všech přijatých a vydaných 
dokladů, které v evidencích podle variabilního symbolu najde. Na vás je, abyste jeho práci podle záznamu 
zkontrolovali. Máte-li v evidenci více dokladů se stejným číslem variabilního symbolu, program samozřejmě 
nemusí „trefit“ ten správný doklad. Pak bude na vás, abyste takovou úhradu odúčtovali a opravili.

Váš zásah bude potřebný i v případech, jako je ten v bodě 3. Pokud je jednou částkou placeno více dokladů, 
program samozřejmě zaúčtuje jen ten, který se shoduje s variabilním symbolem na bankovním výpisu. 
Všechny ostatní musíte úhrady musíte zaúčtovat ručně přímo v příslušné evidenci (přijatých nebo vydaných 
dokladech). Použijete k tomu stejné číslo účetního dokladu.

Ručně samozřejmě budete účtovat také všechny úhrady, které program neidentifikuje. V praxi se bude jednat 
většinou o platby pojištění, daní nebo různé poplatky. Jak to uděláte, si popíšeme v následujících kapitolách.
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4. Aktualizační menu evidence bankovních výpisů
Aktualizační menu se zobrazí až tehdy, když jsou do něj importovány nějaké výpisy. Má stejné řešení a tedy 
i ovládání jako ostatní knihy a evidence v programech JAPO:

• Můžete zde listovat ve všech úhradách, importovaných z bankovních výpisů k danému účtu.
•  Pro snazší orientaci je možné pohyby setřídit podle účetního dokladu, částky a čísla bankovní operace.
•  Bílou barvou písma jsou označeny účetní doklady všech úhrad, které zatím nebyly zaúčtovány 

(očekává se, že to uděláte ručně).
•  Po stisku klávesy F9 odtud můžete zahájit import dalšího výpisu ve formátu ABO (viz bod 3).
•  Po stisku klávesy Enter na kterémkoliv řádku můžete provést zaúčtování, opravu nebo smazání úhrady 

z příslušných účetních knih (viz body 5 a 6).

V několika drobnostech se ale aktualizační menu evidence bankovních výpisů od těch ostatních liší:

• Není možné sem vkládat bankovní výpisy ručně (klávesa Ins) ani je mazat (klávesa Delete). 
Importované výpisy jsou blokovány proti smazání a jakýmkoliv úpravám. Jedinou cestou, jak sem data 
dostat, je import ve formátu ABO (viz bod 3).
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Aktualizační menu obsahuje tyto sloupce:

• Přidělené číslo účetního dokladu: (písmeno rozlišující běžný účet - B, C, D ...), číslo výpisu / řádek na 
výpisu. Pokud je účetní doklad zobrazen bílou barvou, nebyla daná úhrada dosud zaúčtována.

• Datum, variabilní číslo, popis, příjem a výdej: detaily k dané úhradě načtené z výpisu.
•  Znak rozlišující evidenci, do které byla úhrada zaúčtována: D - peněžní deník, P - vydané doklady 

(pohledávky), Z - přijaté doklady (závazky). Není-li uvedeno nic, nebyla úhrada dosud zaúčtován.
• Označení mezerníkem (černý čtvereček), zatím se k ničemu nepoužívá.

V aktualizačním menu můžete používat následující klávesy:

• Šipky nahoru dolů, PgUp, PgDn, Home, End: pohyb po řádcích.
• Enter, F3: zaúčtování, oprava nebo odúčtování úhrady.
• F4: přepíná setřídění řádků podle účetního dokladu, částky nebo čísla bankovní operace. 
•  F9: zahájí import výpisu ve formátu ABO (viz bod 3).

V následujících kapitolách se budeme zabývat tím nejdůležitějším, co se v aktualizačním menu dělá - ručnímu 
zaúčtování, opravě a odúčtování úhrad.

4

5. Ruční zaúčtování úhrad
V této kapitole se budeme zabývat úhradami, které program při automatickém importu nezaúčtoval, protože:

• na výpisu nebyl uveden variabilní symbol, proto nemohl najít doklad, ke kterému úhrada patří
• na výpisu sice variabilní symbol byl, ale doklad s takovým VS v evidencích nenašel.

V aktualizačním menu tyto úhrady poznáte podle toho, že je jejich číslo účetního dokladu zobrazené bílým 
písmem a není vyplněný předposlední sloupec:

Jestliže na takovémto řádku stisknete Enter nebo F3, Zobrazí se detaily k úhradě a nabídka:

• Uhradit vydaný nebo přijatý doklad (podle toho, jestli se jedná o příjem na účet nebo výdej z účtu). 
Program tuto možnost v nabídce předvolí, pokud daná úhrada obsahuje variabilní symbol.

• Zapsat úhradu přímo do peněžního deníku. Program tuto možnost v nabídce předvolí, pokud daná 
úhrada neobsahuje variabilní symbol.

Vlastní volba (kam úhradu zaúčtovat je samozřejmě na vás). Na obrázku jsou uvedeny úroky z účtu, takováto 
úhrada samozřejmě patří přímo do peněžního deníku. Podobně také např. platby daní, pojištění, osobní vklady 
nebo výběry podnikatele a mnoho dalšího. O co se přesně jedná, byste měli poznat z popisu nebo z tištěné 
varianty výpisu (kterou doporučujeme mít k ruce).  
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Zapsání úhrady přímo do peněžního deníku
Pokud ji klávesou Enter zvolíte, zobrazí se vstupní datový formulář peněžního deníku s předvyplněnými údaji:

Vyplňovat budete:

• Klíč - můžete jej zapsat z klávesnice nebo vybrat ze seznamu (F3). K dispozici máte pouze klíče, které lze 
v daném případě použít (příjmové nebo výdajové)

• Středisko - vyplňuje se pouze pokud firma členění na střediska používá.
• Popis - je sem možné načíst název klíče (F4).
• Firma - je možné ji vybrat z adresáře (F3).

Jestliže používáte vzory pohybů v peněžním deníku, můžete je samozřejmě použít i zde. Po stisku klávesy 
F2 se zobrazí seznam všech vzorů, vy můžete některý vybrat a stiskem klávesy Enter načíst. Bude-li odpovídat 
typu operace (příjem nebo výdej), načtou se najednou klíč, středisko, popis i firma.
Po stisku klávesy Enter na posledním údaji nebo Esc kdekoliv se program zeptá, jestli chcete úhradu zapsat 
do peněžního deníku. Po odpovědi se program vrátí do aktualizačního menu evidence bankovních výpisů.

Úhrada přijatého nebo vydaného dokladu
Druhou možností je úhrada existujícího přijatého nebo vydaného dokladu (v závislosti na typu platby). 
Pokud ji klávesou Enter zvolíte, zobrazí se tabulka, ve které nejprve zvolíte údaj, podle kterého budete  vyhledávat:

Mezi možnostmi přepínáte mezerníkem

Jakmile svoji volbu potvrdíte klávesou Enter, budete moci zadat (třeba jen část) tohoto údaje. 
Samozřejmě jej můžete nechat i prázdný, v tom případě bude program vyhledávat od začátku. 

Na obrázku je jako údaj pro vyhledání zvolen variabilní symbol a chceme, aby zobrazení začalo 
od čísel začínajících 5. Vy samozřejmě můžete zadat celé číslo, jakoukoliv část nebo vůbec nic. 
Po stisku klávesy Enter, program zobrazí seznam dokladů a začne u těch, které vyhovují podmínce:

V seznamu můžete libovolně listovat pomocí kurzorových kláves.

Až najdete doklad, který chcete uhradit, zvolíte jej stiskem klávesy Enter. Program pak provede 
automatické zaúčtování úhrady přesně podle informací z bankovního výpisu (datum, částka, účetní 
doklad). Následně se vrátí do aktualizačního menu bankovních výpisů.

Samozřejmě se může stát, že doklad najít nemůžete. Potom stačí stisknout klávesu Esc, 
program opustí okno se seznamem dokladů a vrátí se na začátek vyhledávajícího procesu. 
Budete moci znovu zvolit, jestli chcete vyhledávat podle variabilního symbolu, daňového dokladu 
nebo data plnění a zadat libovolnou podmínku. Pokud budete chtít úhradu dokladu přerušit, stačí 
na tomto místě stisknout klávesu Esc a program se vrátí do aktualizačního menu bankovních výpisů.
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6. Oprava a smazání automatických a ručních úhrad
Pokud v aktualizačním menu stisknete klávesu Enter nebo F3 na úhradě, která byla zaúčtována do peněžního 
deníku, vydaných dokladů nebo přijatých dokladů, budete ji moci opravit nebo smazat. Co přesně a jak budete 
moci dělat, závisí na evidenci, do které byla platba zaúčtována.

Úhrada zapsaná přímo do peněžního deníku
V aktualizačním menu ji poznáte podle toho, že je v předposledním sloupci označená písmenem D:

Jestliže na takovémto řádku stisknete klávesu Enter, zobrazí se detaily k úhradě a nabídka se dvěma možnostmi:

• Oprava úhrady v peněžním deníku - zobrazí se vstupní datový formulář záznamu v peněžním deníku 
a vy budete moci opravit klíč, středisko, popis a firmu. Údaje převzaté z výpisu měnit nelze. Ať už opravu 
provedete či nikoliv, po stisku klávesy Enter na posledním údaji nebo Esc kdekoliv se program vrátí do 
aktualizačního menu evidence bankovních výpisů.

• Smazání úhrady z peněžního deníku - po kladné odpovědi na dotaz, jestli chcete úhradu smazat, 
program úhradu z deníku vymaže a vrátí se do aktualizačního menu bankovních výpisů. Vy ji pak 
budete moci zaúčtovat znovu a třeba jinak (např. úhradou přijatého nebo vydaného dokladu).

Úhrady přijatého nebo vydaného dokladu
V aktualizačním menu je poznáte podle toho, že jsou v předposledním sloupci označeny písmenem P nebo Z:

Jestliže stisknete klávesu Enter, na řádku označeném P, zobrazí se detaily k úhradě a tato nabídka:

Jestliže stisknete klávesu Enter, na řádku označeném Z, zobrazí se detaily k úhradě a tato nabídka:
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• Informace o úhradách dokladu - zobrazí se sestava, kterou dobře znáte z přijatých a vydaných 
dokladů, kde ji můžete v aktualizačním menu vyvolat stiskem klávesy F3. Zobrazuje detaily o dokladu, 
přehled úhrad podle data a rozúčtování úhrad podle jednotlivých klíčů. Sestavu si můžete prohlížet nebo 
vytisknout, po stisku klávesy Esc ji opustíte a vrátíte se do aktualizačního menu bankovních výpisů.

• Odstranění úhrad z peněžního deníku - po kladné odpovědi na dotaz, jestli chcete úhrady opravdu 
smazat, program z peněžního deníku odstraní všechny úhrady (tedy nejen ty, které byly zaúčtovány 
z bankovního výpisu) a vrátí se do aktualizačního menu. 

8. Několik slov závěrem ...
Systém automatického načítání a zaúčtování plateb z elektronických bankovních výpisů je opravdu velmi 
účinný a dokáže ušetřit hodně práce. Aby mohl spolehlivě pracovat, dodržujte následující pravidla:

• Při zápisu přijatých a vydaných dokladů do evidence kontrolujte správný zápis čísla variabilního 
symbolu. Často se stává, že dodavatelé mají na svých dokladech jiné číslo daňového dokladu a jiný 
variabilní symbol. Program Deník sice variabilní symbol automaticky vytvoří z čísla daňového dokladu 
(odstraní písmena a mezery a omezí délku na 10 znaků), dodavatel ale může zvolit zcela jiné číslo.

• Evidence odběratelských faktur v Deníku nově umožňuje na dokladu nastavit zcela jiný variabilní 
symbol, než je číslo faktury (daňového dokladu). Tuto možnost využijete například v případech, kdy 
odběratel platí zboží nebo službu na základě proforma faktury, která má jiné číslo, než následně 
vystavený daňový doklad. Na něj byste měli do variabilního symbolu uvést právě číslo proforma faktury.

• Dejte si pozor na to, abyste nevystavovali více faktur se stejným variabilním symbolem. Něco takového 
by se stávat nemělo, u uživatelů, kteří mají více řad faktur se s tím ale občas setkáváme. Stačí jen 
správně nastavit způsob číslování faktur.

• Pro často se opakující platby, zapisované do peněžního deníku, si vytvořte vzory plateb. Najdete 
je v pomocných evidencích. Budete je moci využít při ručním zaúčtování neidentifikovaných úhrad 
a výrazně vám to urychlí práci - všechny údaje vyplníte stiskem jedné klávesy. 

7. Import výpisů ve formátu ABO v peněžním deníku
Výpisy ve formátu ABO můžete importovat také v aktualizačním 
menu peněžního deníku. Stačí vybrat příslušnou volbu z nabídky, 
která se zobrazí po stisku klávesy Ins. Průběh bude stejný jako 
u importu vyvolaného v prostředí evidence bankovních výpisů 
(byl popsán v kapitole 3 tohoto návodu).


