Přenos faktur z iDokladu do Účta 2000
Určeno účetním kancelářím používajícím pro daňovou
evidenci program Účto a jejichž klienti vystavují
příjmové faktury v systému iDoklad či Shoptet.
Provozovatel: Docházka 3000.

Stručný postup:
Přestože se díky rozsahu stránek tohoto návodu může popisovaný
systém jevit složitě, jakmile si jej několikrát vyzkoušíte, přenesete
stovky faktur z iDokladu do Účta během zhruba 5 minut.
Postup pro Shoptet je uveden níže pod čarou na této stránce.
Úplně ve stručnosti lze říct, že celý postup se skládá jen ze tří bodů:
A) Export vybraných faktur v iDokladu do CSV souboru
B) Konverze souboru na webu http://www.dochazka.eu/idoklad-ucto/
C) Import zkonvertovaného TXT souboru do Účta
Pokud máte jako účetní přístup do iDokladu vašeho klienta, dokážete celý postup provést sami. V opačném
případě musí minimálně bod A) provést váš klient. Předáte mu tedy první část tohoto návodu, tedy bod A od
strany 2 do strany 5, která popisuje export faktur z iDokladu do CSV a to názorně včetně obrázků.

_____________________________________________________________________________________

Pokud klienti nepoužívají iDoklad, ale mají e-shop vedený pomocí
systému Shoptet a vy chcete načítat faktury právě z Shoptetu, stačí na
úvodní obrazovce kliknout nahoře na tlačítko Přejít na verzi pro Shoptet
a web se přepne do režimu načítání dokladů ze Shoptetu. Tam bude i
nápověda pro Shoptet dostupná nahoře vpravo přes ikonu Návod v PDF.

Na dalších stránkách již následuje postup přenosu dat z iDokladu do Účta 2000.

Bod A) - Export vybraných faktur v iDokladu do CSV souboru
Soubor v iDokladu vytvoříte tak, že se přepnete do vámi vystavených příjmových faktur, tedy do menu Prodej /
Faktury a zde zatrhnete ty řádky, jejichž doklady chcete z iDokladu do Účta přenést. Poté kliknete na Export a
vyberete CSV. V položkách zatrhnete všechny dostupné volby a potvrdíte výběr. iDoklad začne data
připravovat a poté vám zobrazí tlačítko ke stažení datového CSV souboru. Soubor začínající slovy "Seznam
vydaných faktur ..." a zakončený .csv uložíte z iDokladu například na plochu, nebo je možné že jej váš
prohlížeč stáhnul automaticky např. do složky Stažené soubory.

Podrobný obrázkový postup:

Krok A1 - Výběr vydaných faktur v iDokladu a přechod do exportu

Krok A2 - Volba CSV, zatržení všech položek a spuštění exportu

POZOR – vaše obrazovka parametrů exportu musí být u plátců DPH před jeho spuštěním úplně a zcela shodná
s výše uvedenou ukázkou co se týče zatržených voleb. V bodě 1 výše uvedeného obrázku musí i vás být
zatrženo CSV a v bodě 2 musí být zatrženo všech těchto přesně 21 voleb a musí mít stejné pořadí a názvy jako
na obrázku výše.
U neplátců DPH chybí položky DUZP, Celkem bez DPH, DPH a místo Celkem s DPH je uvedeno Celkem.

Pokud by časem firma provozující iDoklad výše uvedené parametry změnila, patrně by již exportní soubor
neobsahoval přesně tyto parametry a na těchto pozicích po sobě a konverzní program by buď převod neprovedl,
nebo by výstupní TXT soubor pro Účto neměl správný formát či obsah. Import do Účta by pak neproběhl
správně. Proto vždy kontrolujte, jestli vaše obrazovka s exportem dat z iDokladu vypadá přesně jako na výše
uvedeném obrázku. Pokud najdete rozdíl v pořadí, počtu nebo významu položek, informujte autora konverzního
programu aby změny zahrnul do programu a přenos dat byl opět funkční.

Krok A3 - Uložení exportovaného souboru na váš disk

Krok A4 - Soubor uložíte například na plochu nebo do Stažených souborů a podobně

Tímto postupem jste tedy dokončili bod A a na vašem počítači máte uložený CSV soubor s daty vystavených
faktur z webového systému iDoklad. Nyní pokračujte bodem B na dalších stranách, kde pomocí webového
konverzního programu převedete soubor z formátu CSV iDokladu do formátu TXT pro Účto.

Bod B) - Konverze souboru na webu http://www.dochazka.eu/idoklad-ucto/
Soubor CSV vytvořený a uložený v předchozím bodě A tedy nyní nahrajete do úvodního formuláře na webu
http://www.dochazka.eu/idoklad-ucto/ Přes tlačítko Procházet vyberete CSV soubor z vašeho disku. V dalších
částech modrého formuláře upravíte případné další volby a nakonec kliknete na Spusť zpracování pro Účto.
Jakmile konverze proběhne klikněte na tlačítko Stáhnout soubor POH16.TXT na váš počítač pro načtení do
Účta a soubor POH16.TXT se vám buď automaticky stáhne na váš počítač do složky Stažené soubory, nebo se
vás prohlížeč zeptá kam chcete soubor uložit. Soubor je třeba přenést do hlavní složky účetního programu
Účto2000. Což by měla být např. složka C:\ucto2021\ nebo podobná. Jedná se o složku ve které je účetní
program nainstalovaný. Do této složky tedy uložíte stažený soubor POH16.TXT

Podrobný obrázkový postup:

Krok B1 - Na webu http://www.dochazka.eu/idoklad-ucto/ ve formuláři nahoře kliknete na tlačítko Procházet

Krok B2 - Vyberete soubor Seznam vydanych faktur uložený z iDokladu v předchozím kroku A4

Od verze konverzního programu ze dne 24.11.2021 je možné načíst do konverzního programu váš seznam firem
z Účta. Takže se pak začnou párovat faktury přenášené z iDokladu na vaše čísla firem v Účtu. Což vám může
výrazně usnadnit další práci. Podrobný popis najdete dole na konci příručky v samostatné části nazvané
Párování firem mezi iDokladem a Účtem.

Krok B3 - Následně zkontrolujete a případně upravte další volby níže uvedeného formuláře a kliknete na
tlačítko Spusť zpracování pro Účto 2000, čímž konverzi spustíte

Krok B4 - Po proběhnutí konverze program zobrazí počet záznamů a pokračujete tlačítkem Stáhni soubor
POH16.TXT

U neplátců DPH je ještě za textem „Uložení souboru POH16.TXT do Účta“ uvedeno (neplátce DPH).
Pokud by se soubor přímo otevřel místo toho aby se nabídnul k uložení, pak použijte pravé tlačítko myši
na text „ZDE na tento odkaz“ v malém odstavečku pro tlačítkem stažení. Pravé tlačítko by mělo vyvolat
kontextovou nabídku, ne které naleznete volbu pro uložení souboru – například Uložit cíl jako , nebo Uložit
odkaz jako a podobně. Název ukládaného souboru přepíšete na POH16.TXT a uložíte na disk do složky
Účta, např. C:\UCTO2021\ nebo podobné, ve které máte Účto nainstalované. Viz dále kroky B5 a B6.

Pokud se za údajem o počtu zpracovaných dokladů místo zelené fajky zobrazí žlutý varovný vykřičník, je u některých dokladů
problém s rozpisem sazeb DPH. Ve spodní části okna by pak byl přesný popis toho u kterých dokladů je jaký problém.

Krok B5 - Zobrazí se výzva k uložení, kde zatrhnete volbu Uložit soubor a potvrdíte OK

Krok B6 - Soubor POH16.TXT uložíte do složky s vaší aktuální verzí používaného Účta

Tímto postupem jste tedy dokončili bod B a na vašem počítači v programové složce účetního programu máte
uložený TXT soubor POH16.TXT s převedenými daty vystavených faktur iDokladu. Nyní pokračujte bodem C
na dalších stranách kde naleznete postup pro nahrání TXT souboru do účta do agendy závazků a pohledávek.

Bod C) - Import zkonvertovaného TXT souboru do Účta
Nyní spusťte Účto a nejprve vyberte firmu do které faktury z iDokladu patří. Následně se v účetním programu
přepnete do jeho menu: Ostatní / Vlastní programy / Import dat / Formát .DBF 2016 / Závazky a pohledávky /
Načíst z TXT. Klávesou Enter potvrdíte uvedenou cestu (např: C:\UCTO2021\POH16.TXT - tedy tuto do které jste uložili
stažený soubor tlačítkem výše). Program zobrazí obsah souboru. Poté zmáčkene klávesu ESC a zmáčknete klávesu A
abyste potvrdili hlášení "Načíst vstupní soubor pro import z textu (.TXT->.DBF)". Následující hlášení "Smazat
text c:\ucto2021\poh16.txt" můžete potvrdit také klávesou Enter. Pomocí volby Opis dat lze data prohlédnout.
Lépe je ale použít volbu Seznam kde lze řádky také prohlížet a přes klávesovou kombinaci Shift F10 lze
zobrazit a zkontrolovat detail každého záznamu. Pokud budete vše v pořádku (přes ESC vyskočíte ze seznamu)
tak v menu pomocí volby Import do účta spustíte přenos načtených záznamů z iDokladu do Učta. Hlášení
"Importovat c:\ucto2021\poh16.txt do pohledávek účta" potvrdíte klávesou A a program data načte a zobrazí
hlášení o úspěšném načtení včetně počtu záznamů.
Tím je přenos dat z iDokladu do Účta dokončen, z menu importu vyskáčete klávesou ESC a v menu Finance /
Závazky a pohledávky / Seznam budou nově načtené doklady úplně dole. Přibyly pod existující záznamy.
Pokud se některá data nepřenesla, můžete je editací doplnit jako to normálně v účetním programu děláte.
Případně upravíte údaje které iDoklad nepoužívá, jako například výběr firmy z vašeho číselníku firem.

Podrobný obrázkový postup:

Krok C1 - po uložení souboru POH16.TXT do složky Účta se v Účtu přepněte do firmy které data patří a
přejděte do menu Ostatní / Vlastní programy / Import dat / Formát .DBF 2016 / Závazky a pohledávky /
Načíst z TXT

Krok C2 - Potvrďte C:\UCTO2021\POH16.TXT

Krok C3 - Po zobrazení obsah souboru vyskočte klávesu ESC a zmáčknete klávesu A abyste potvrdili hlášení
"Načíst vstupní soubor pro import z textu (.TXT->.DBF)".

Následující hlášení "Smazat text c:\ucto2021\poh16.txt" potvrdíte klávesou Enter.

Krok C4 - Volbou Chybné věty lze zjistit, zda se některé věty nepodaří načíst kvůli logickým chybám v datech.
Mělo by zde být uvedeno 0 chybných vět. Přes ESC vyskočíte ze seznamu.

Krok C5 - Volbu Seznam lze řádky také prohlížet přes Shift F10 lze zobrazit detail vybraného záznamu. Přes
ESC vyskočíte ze seznamu.

Krok C6 - Pomocí volby Import do účta spustíte import faktur z iDokladu do Učta. Hlášení "Importovat
c:\ucto2021\poh16.txt do pohledávek účta" potvrdíte klávesou A

Krok C7 - Program data načte a zobrazí hlášení o úspěšném načtení včetně počtu záznamů.

Krok C8 - Klávesou ESC se postupně vrátíte do hlavního menu Účta a v menu Finance / Závazky a
pohledávky / Seznam budou nově načtené doklady úplně dole.

Poté již s doklady pracujete běžným způsobem.

Shoptet
Bod A) - U systému Shoptet vyexportujete faktury do formátu CSV a rovněž výstupní soubor invoices.csv
uložíte na své PC například na plochu. Podobně jako v příkladě iDokladu.

Bod B) podobně jako u iDokladu vyberete v kroku B2 soubor faktur, jen tentokrát se jmenuje invoices.scv a
před provedením kroku B3 ještě přepnete položku Zdroj dat na volbu Shoptet CSV. Ostatní kroky bodu B jsou
víceméně stejné jako u iDokladu.

Bod C) je úplně stejný jako u iDokladu.

Párování firem mezi iDokladem a Účtem.
Od verze konverzního programu ze dne 24.11.2021 je možné načíst do konverzního programu váš seznam
firem z Účta. Takže se pak začnou párovat faktury přenášené z iDokladu na vaše čísla firem v Účtu. Což vám
může výrazně usnadnit další práci, protože při importu do Účta se podle IČ nebo DIČ správně faktury naváží na
adresář firem v Účtu a nebude tak nutné u každého dokladu opravovat údaje o odběrateli.
Postup napojení je takový, že v Účtu vyexportujete seznam firem do CSV souboru a tento pak před spuštění
konverze nahrajete do webového konverzního programu.
Podrobný postup s obrázky:
1) nejprve spustíte Účto, přepnete se do firmy jejíž přijaté faktury budete načítat a přejdete do menu
Tiskopisy / Adresář firem / Seznam adres

Zde zmáčknete klávesu Shift F8 a potvrdíte dotaz „Označit všechny adresy“ klávesou A

Tím se před všemi řádky zobrazí malý čtvereček potvrzující označení všech adres.

Poté zmáčknete klávesovou kombinaci Shift F6, přejdete na položku Označené a zmáčknete klávesu Enter
V zobrazeném menu vyberete volbu Export do DBF / Export vybraných údajů

V další tabulce zkontrolujte, zda jsou zatrženy všechny údaje z níže uvedeného obrázku. Minimálně prvních 11
voleb musí být zatrženo a vaše obrazovka výběru musí vypadat přesně takto:

Poté zmáčkněte klávesu ESC v následné hlášení si zapamatujte zobrazenou cestu a potvrdíte klávesou Enter.

Zobrazí se hlášení o úspěšném provedení exportu. Pro další krok bude potřeba vědět cestu k CSV souboru.

Z uvedeného adresáře budeme do konverzního programu v dalším kroku načítat soubor ADRESY.CSV
Celý výše uvedený bod 1) nemusíte nutně dělat úplně pokaždé. Jen před prvním importem a pak vždy, když se
mezi minulý a tímto novým importem dat z iDokladu změnil v Účtu adresář firem. Pokud jste adresy od minula
neupravovali, lze v dalším kroku použít soubor vytvořený posledně.

2) Nyní tedy máte vyexportovaný adresář firem a jakmile budete z iDokladu do konverzního programu načítat
nové vystavené příjmové faktury, tak před provedením kroku B3 hlavní části tohoto návodu vyberete adresář
firem pro tohoto klienta.
Nejprve je třeba dole ve volbě Hodnota položky firma přepnout výběr na spodní volbu Soubor číselníku z Účta,
která musí být zatřena a poté následně kliknete na tlačítko Procházet.

Zobrazí se výběr souboru z vašeho disku, kde je potřeba se přepnout do programového adresáře Účta, v něm do
složky firmy jejíž číselník adres budeme načítat a vyberete soubor Adresy.CSV (viz úvod této stránky)

Vyberete tedy soubor Adresy.CSV ze složky Účta a podsložky té firmy, jejíž data vydaných faktur načítáte
z iDokladu.
Po výběru souboru Adresy.CSV se jeho cesta doplní do formuláře konverzního programu

Jakmile tedy máte vše připraveno, spustíte zpracování spodním tlačítkem. Konverzní program vám poté
poskytne informaci i počtu načtených adres ze souboru Adresy.CSV (1) a vedle důležité informace o počtu
zpracovaných faktur bude nově šedou barvou písma uveden i počet dokladů, u kterých se z adresáře podařilo
podle IČ nebo DIČ rozpoznat firmu (2).
Na příkladu níže je v adresním souboru 58 adres. A v importu faktur z iDokladu se podařilo u 11 faktur spojit
odběratele se zákazníkem v Účtu. Program se snaží hledat pode IČ a když nenajde tak podle DIČ.

