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I. Popis funkcí 

Modul Import seznamu faktur je určený uživatelům ES Pohoda a podporuje všechny její řady, tedy MDB, 

SQL i E1, i verze. Zpracovává tabulky ve formátu XLSX a CSV, které následně přenáší prostřednictví XML 

komunikace do zvolené agendy Pohody – Vydané faktury, Přijaté faktury, Ostatní pohledávky nebo Ostatní 

závazky. 

Položky dokladů importního souboru jsou párovány prostřednictvím Variabilního symbolu nebo Čísla 

dokladu. Doklady je možné také provazovat s Adresářem Pohody, a to prostřednictví IČ, DIČ nebo Čísla 

zákazníka.  

Do Pohody je možné importovat sloupce souboru do těchto polí v agendách faktur: 

• IČ 

• IČ DOH 

• DIČ 

• firma 

• jméno  

• ulice 

• město 

• PSČ 

• stát 

• e-mail 

• telefon 

• mobil 

• variabilní symbol 

• doklad 

• původní doklad 

• číslo faktury 

• číslo objednávky 

• text 

• poznámka 

• datum dodání 

• datum objednávky 

• datum splatnosti 

• datum účetního případu 

• datum vystavení 

• datum zdanitelného plnění 
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• členění DPH 

• členění DPH KV 

• předkontace 

• konstantní symbol 

• párovací symbol 

• číslo účtu s kódem banky 

• kód položky 

• EAN položky 

• název položky 

• množství položky 

• měrná jednotka položky 

• středisko položky 

• poznámka položky 

• měna dokladu 

• kurz cizí měny 

• sazba DPH 

• částka s DPH 

• částka bez DPH 
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II. Instalace programu 

Modul pro Import seznamu faktur (ImportFaktur) je dodáván v komprimovaném formátu v souboru 

ImportFaktur.zip. Tento soubor uložíte na pevný disk a extrahujete (rozbalíte) do libovolné složky na 

počítači (Pohoda 1PC) nebo serveru (síťová verze Pohody). Modul nevyžaduje instalaci. Je nutné správně 

nastavit přístupová práva a zabezpečení této složky. 

 

Obrázek: Soubory složky modul pro Import seznamu faktur 
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III. Nastavení programu 

Modul pro Import seznamu faktur se nastavuje pomocí spuštění aplikace NastaveniProgramu.exe. Jejím 

spuštěním se zobrazí základní obrazovka viz obrázek níže: 
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Popis jednotlivých položek Nastavení: 

Typ databáze – na základě vaší verze ES Pohoda zvolte MDB nebo SQL a E1 pomocí rozvinutí seznamu 

viz obrázek níže 

 

 

 

Instance databázového serveru (pouze u SQL a E1) – do pole vypište název instance databázového 

serveru (SQL Server), na kterém je nainstalována Pohoda, např. „SERVER\POHODA“ (bez uvozovek). Více 

informací o zjištění potřebných údajů naleznete v kapitole VI. FAQ. 

Uživatelské heslo k databázi (pouze u SQL a E1) – do pole vypište existující uživatelské jméno do 

databáze SQL Serveru s právy „sysadmin“, např. „sa“ (bez uvozovek) 

Heslo k databázi (pouze u SQL a E1) – do pole vypište existující uživatelské heslo k uvedenému 

uživatelskému jménu do SQL Serveru v předchozím poli, např. „heslo123*“ (bez uvozovek) 

Přihlašovací jméno do Pohody – do pole vypište existující uživatelské jméno do Pohody s právy zápisu 

do agend dotčených importem dat a s povolenou XML komunikací. (Pohoda/Nastavení/Přístupová 

práva/Uživatelé), např. „Admin“ (bez uvozovek) 

Heslo do Pohody – do pole vypište existující heslo k uvedenému uživatelskému jménu do Pohody 

v předchozím poli, např. „admin123“ (bez uvozovek) 

Datový adresář Pohody (pouze MDB) - pomocí stisknutím tlačítka             naleznete a zvolíte datový 

adresář Pohody, který obsahuje databázové soubory Pohody *.MDB. Např. „C:\POHODA\DATA“ (bez 

uvozovek)  

Název databáze (pouze MDB) – do pole vypište název datového souboru účetní jednotky Pohody, do 

které budou probíhat importy, např. je-li název souboru 12345678_2015.mdb, do pole uvedete 

12345678_2015 bez přípony *.mdb. 

Název SQL databáze (pouze u SQL a E1) – do pole vypište název účetní jednotky v Pohodě, do které 

budou probíhat importy, např. „StwPh_12345678_2015“ (bez uvozovek) 

Umístění programu Pohoda – pomocí stisknutí  tlačítka   naleznete a zvolíte umístění souboru 

Pohoda.exe, např. „C:\POHODA\Pohoda.exe“ (bez uvozovek) 

Základní sazba DPH – do pole vypište číslo bez %, např. „21“ (bez uvozovek) 

Snížená sazba DPH - do pole vypište číslo bez %, např. „15“ (bez uvozovek) 

Druhá snížená sazba DPH - do pole vypište číslo bez %, např. „10“ (bez uvozovek) 

Zkratka členění DPH vydané faktury – do pole vypište zkratku Členění DPH existující v Pohodě, např. 

„UD“ (bez uvozovek). Dodržujte přesný tvar zkratky, včetně velkých a malých písmen. 
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Zkratka předkontace vydané faktury – do pole vypište zkratku Předkontace existující v Pohodě, např. 

„1Fv“ (bez uvozovek). Dodržujte přesný tvar zkratky, včetně velkých a malých písmen. 

Zkratka členění DPH přijaté faktury – do pole vypište zkratku Členění DPH existující v Pohodě, např. 

„PD“ (bez uvozovek). Dodržujte přesný tvar zkratky, včetně velkých a malých písmen. 

Zkratka předkontace přijaté faktury – do pole vypište zkratku Předkontace existující v Pohodě, např. 

„1Fp“ (bez uvozovek). Dodržujte přesný tvar zkratky, včetně velkých a malých písmen. 

Zkratka členění DPH dobropisu – do pole vypište zkratku Členění DPH existující v Pohodě, např. „UD“ 

(bez uvozovek). Dodržujte přesný tvar zkratky, včetně velkých a malých písmen. 

Zkratka předkontace dobropisu – do pole vypište zkratku Předkontace existující v Pohodě, např. „1Fv“ 

(bez uvozovek). Dodržujte přesný tvar zkratky, včetně velkých a malých písmen. 

Měna importu – do pole vypište kód domácí měny. V případě CZ Pohody/účetní jednotky zkratku „CZK“, 

v případě SK Pohody/účetní jednotky zkratku „EUR“ (bez uvozovek). 

Párovat položky dle – v případě, že jsou importovány doklady obsahující položky, je nutné pro jejich 

správné zařazení do jednoho dokladu musí položka obsahovat buď Variabilní symbol nebo Číslo dokladu. 

V Nastavení šablony poté v Náhledu dat přiřadíte k danému sloupci VS nebo Číslo dokladu. Modul pak 

podle shodného údaje pozná, že má přiřadit k dokladu s nastaveným VS nebo Číslem dokladu tuto 

položku. 

Sklad zásob – pokud má mít položka dokladu vazbu na skladovou zásobu, je nutné nastavit název 

existujícího skladu, na kterém se položky nachází. Položka dokladu ve vstupním souboru musí mít 

vyplněný sloupec obsahující Kód položky. Tento sloupec je také třeba vybrat v Nastavení šablony 

v Náhledu dat. 

IČ subjektu – do pole vypište IČ subjektu uvedeného v databázi Pohody 

Licenční číslo – do pole vypište licenční číslo přidělené dodavatelem modulu Import dat do Pohody. 

Licence je vždy vázána na konkrétní IČ a modul tedy není přenosný mezi jinými IČ. Budete-li chtít rozšířit 

licence pro další IČ, kontaktujte prosím výrobce nebo prodejce modulu. 

Načítat z tabulky sešit číslo – v případě, že importní tabulka Excel obsahuje více Sešitů (záložek) 

uvedením čísla zvolíme pořadí Sešitu, ze kterého bude import probíhat. 

Po vyplnění veškerých polí nastavení uložte stisknutím tlačítka Ulož a okno aplikace NastaveniProgramu 

zavřete stisknutím tlačítka Konec. 

 

Další tlačítka: 

TeamViewer – pokud máte ve standardním adresáři nainstalován program pro vzdálenou pomoc 

TeamViewer (C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer.exe), dojde stiskem tohoto tlačítka 

k jeho spuštění, čímž umožníte technikovi výrobce tohoto programu se k vám připojit a pomoci vyřešit 

váš případný problém. Nemáte-li program TeamViewer v tomto adresáři nainstalován, je možné spustit 

jej přímo z Pohody (menu Nápověda/Vzdálená pomoc). 
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Pomoc – stisknutím tlačítka se zobrazí kontaktní údaje na technickou podporu výrobce tohoto 

programu. 

Nápověda – stisknutím tohoto tlačítka bude otevřen v internetovém prohlížeči odkaz na stránku tohoto 

programu, kde jsou k dispozici návody v textové nebo audiovizuální podobě. 

 

IV. Spuštění programu 

Program Import dat do Pohody spustíte aplikačním souborem ImportFaktur.exe, který naleznete ve 

složce programu. Pro usnadnění práce je možné vytvořit jeho zástupce na ploše případně umístit tlačítko 

pro jeho spuštění přímo do Pohody (pouze u verze E1 – Nastavení/Externí nástroje). 

Po spuštění se otevře následující okno: 

  

Popis polí: 

Název databáze – název účetní jednotky zadané v NastaveniProgramu.exe, např. 

„StwPh_12345678_2017“ u SQL nebo E1 nebo „12345678_2017“ u MDB verze Pohody. 

Firma – název firmy účetní jednotky 

IČ – IČ firmy účetní jednotky, ke kterému je vázáno licenční číslo modulu 
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Zdrojový soubor – stisknutím tlačítka              otevřete okno, v němž zvolíte importovaný soubor – viz. 

obrázek – ve formátu CSV nebo XLSX. 

 

 

 

V. Nastavení šablony 

Stisknutím tlačítka Nastavit u nastavení Šablona dat v základním okně modulu pro Import dat do Pohody 

otevřete okno Nastavení šablony dat – viz. obrázek. 
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Popis polí: 

Šablona dat – ze seznamu zvolte již vytvořenou šablonu dat. Tuto šablonu je možné editovat a následně 

pod stejným názvem uložit po stisknutí tlačítka Uložit. Pokud chcete vytvořit novou šablonu, stiskněte 

tlačítko Nová šablona. Smazat nepoužívanou šablonu můžete zvolením této šablony v seznamu a 

stisknutím tlačítka Smazat šablonu. 

Typ dokladu – seznam dokladů v importním souboru bude importován do zvolené agendy Pohody, tedy 

Přijaté faktury, Vydané faktury, Ostatní pohledávky nebo Ostatní závazky. 

Název – název aktuálně zvolené a případně editované šablony. Pokud jste zvolili Novou šablonu, je 

nutné název vyplnit. 

Defaultní DPH – pole vyplňte v případě, že nebudete importovat sazbu DPH pomocí sloupce v importní 

tabulce. Pokud pole vyplníte, budete importovat danou sazbu ke všem položkám. Do pole pište záznam 

např. „21“ bez % a uvozovek. 

Spustit import – je-li povolen (zatržítko), bude spuštěn import automaticky do zvolené agendy 

v Pohodě. Bude-li zakázán (zatržítko odebráno), proběhne pouze vygenerování XML souboru a jeho 

název a adresář pro uložení zvolíte v nově vyvolaném okně. Vygenerované XML je následně možné 

importovat ručně do Pohody. 

Standardní kódování – je-li povoleno (zatržítko), je import připraven pro soubory typu XLSX. Jedná-li se 

o soubory CSV, existuje možnost, že import neproběhne vlivem nestandardního kódování souboru. 

Pokud import neproběhne, změňte stav, resp. odeberte zatržítko. 

Název volitelného parametru – nepovinné pole, pouze pro Pohoda E1. Zde napíšete název 

databázového pole z agendy Volitelné parametry v Pohodě (např. „VPrCislo“, nebo „VPrNazev“, atd.). 

Následně stisknete tlačítko Přidat parametr. Poté přiřadíte název volitelného parametru ze seznamu 

párovaných polí Náhledu dat u konkrétního sloupce v šabloně. Na obrázku např. první sloupec 

importního souboru bude importován do VPrCislo – viz. obrázek. 

 

 

 

 

 

Číslo sloupce – do tohoto pole napište číslo (pořadí z leva) sloupce importní tabulky, od kterého se má 

do Pohody importovat. První sloupec „1“, druhý sloupec „2“, atd. Pokud napíšete „2“, bude první 

sloupec v šabloně skrytý a nastavovat párování sloupců tabulky s poli v Pohodě budete moci až od 

druhého sloupce. 

Začít importovat od řádku – do tohoto pole vyberte ze seznamu číslo řádku, od kterého bude import 

prováděn. Využití zejména v případě, že tabulka obsahuje hlavičku, nadpis, nebo popisy sloupců. Např. 

pokud první řádek tabulku obsahuje popisy sloupců, nastavím v seznamu číslo „2“, jehož hodnoty budou 
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při importu přenášeny. První řádek bude vyznačen šedou barvou, která označuje řádky, které nebudou 

importovány. 

Importovat fakturu v měně – povinné pro import faktur, defaultně nastaveno CZK. Změnu provedete 

výběrem ze seznamu. V případě importu faktury v cizí měně si kurz nastavíte v Náhledu dat ve sloupci 

Kurz. 

Text položky – v případě, že neimportujete sloupec Název položky, tak se do názvu položek všech 

dokladů zapíše hodnota nastavená v tomto poli.  

Importovat položky dokladu – je-li povoleno (zatržítko), předpokládá se, že bude ve vstupní tabulce 

existovat k jednomu dokladu více položek, resp. budou na více řádcích tabulky položky patřící k jednomu 

dokladu. V tom případě je třeba, aby vstupní tabulka obsahovala sloupce buď VS nebo Číslo dokladu, 

podle kterého budou k danému dokladu přiřazeny. Zda se mají dohledávat položky podle VS nebo Čísla 

dokladu nastavíte v Nastavení programu. 

Dohledat IČ v adresáři – je-li povoleno (zatržítko), předpokládá se, že v Adresáři Pohody existuje záznam 

s IČ uvedeném v importní tabulce – v Nastavení šablony v Náhledu dat sloupec IČ. Bude-li dané IČ 

v Adresáři existovat, bude importovaný doklad s touto adresou provázán. Pokud nebude existovat, založí 

se doklad pouze s těmi údaji, které byly v Náhledu dat nastaveny (např. IČ, firma, ulice, atd.) bez vazby 

na Adresář. 

Dohledat DIČ v adresáři – je-li povoleno (zatržítko), předpokládá se, že v Adresáři Pohody existuje 

záznam s DIČ uvedeném v importní tabulce – v Nastavení šablony v Náhledu dat sloupec DIČ. Bude-li 

dané DIČ v Adresáři existovat, bude importovaný doklad s touto adresou provázán. Pokud nebude 

existovat, založí se doklad pouze s těmi údaji, které byly v Náhledu dat nastaveny (např. DIČ, firma, ulice, 

atd.) bez vazby na Adresář. 

Dohledat číslo v adresáři – je-li povoleno (zatržítko), předpokládá se, že v Adresáři Pohody existuje 

záznam s Číslem (zákazníka) uvedeném v importní tabulce – v Nastavení šablony v Náhledu dat sloupec 

Adresa číslo. Bude-li dané Číslo (zákazníka) v Adresáři existovat, bude importovaný doklad s touto 

adresou provázán. Pokud nebude existovat, založí se doklad pouze s těmi údaji, které byly v Náhledu dat 

nastaveny (např. IČ, firma, ulice, atd.) bez vazby na Adresář. 

 

Náhled dat 

V náhledu dat se vám zobrazí několik prvních řádku importního souboru, zvoleném na hlavní obrazovce 

modulu. Viz. kapitola IV. – Spuštění programu, pole Zdrojový soubor. Každý sloupec vstupního souboru je 

nutné spárovat s konkrétním polem v Pohodě, a to výběrem ze seznamu. Pokud nechcete daný sloupec 

neimportovat, zvolíte možnost „NEIMPORTOVAT“. Neimportované sloupce mohou mít rovněž uvedeno 

v náhledu dat např. „Sloupec  7“ (viz obrázek výše). Jakmile budete mít všechny sloupce spárovány a 

veškeré parametry šablony upraveny, stisknete tlačítko Uložit.  Šablonu uzavřete stisknutím tlačítka 

Zavřít. 
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Sloupce ve vstupní tabulce XLSX nebo CSV by měly mít formát buňky „Obecný“ případně „Číslo“, nebo 

„Text“. Nepoužívat zejména formát buňky „Vlastní“. Také se nedoporučuje používat v tabulce sloupce, 

jejichž hodnota je dosazena vzorcem. 

 

Testování vstupních dat 

Po zavření okna pro nastavení šablony dat se vrátíte do základního okna aplikace Import dat do Pohody. 

Zde je možné ještě před samotným spuštěním importu provést kontrolu stisknutím tlačítka Otestovat 

vstupní data. Tato funkce slouží k tomu, aby se zkontrolovaly párovací údaje v importním souboru a 

v Pohodě. Kontrolní mechanismus prochází sloupce určené pro párování dokladů nebo položek dokladů 

v importním souboru s agendou Zásoby nebo Adresář v Pohodě (kód, IČ, DIČ, Číslo zákazníka). Zjišťuje, 

zda neexistuje v importním souboru položka, která nemá toto pole vyplněno, nebo zda nedochází 

k tomu, že například v importním souboru existuje doklad s IČ, které v Adresáři Pohody neexistuje atd. 

Pokud by došlo k objevení rozdílu, budete o tom informování pomocí okna a textového souboru – viz. 

obrázky. 

 

Je nutné následně položky v importním souboru upravit a spustit Otestovat vstupní data znovu. Pokud 

je vše v pořádku, zobrazí se okno – viz. obrázek. 
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Následně spustíte import dat stisknutím tlačítka Vygenerovat XML. Modul bude zpracovávat data, 

přičemž doba procesu je závislá na počtu řádků i sloupců v importním souboru a výkonu počítače 

(serveru). Jakmile tato operace proběhne, budete informování oknem – viz. obrázek. 

 

 

VI. FAQ  

1. Jak zjistím, jakou verzi Pohody používám? 

Přímo v Pohodě v menu Nápověda / O aplikaci. 

2. Jak zjistím údaje pro nastavení databáze SQL – instance databázového serveru, uživatelské jméno a 

heslo k databázi? 
a) Kontaktujte správce serveru, který vám tyto informace poskytne, případně vytvoří vlastní přístupové 

údaje do SQL Server Authentication, pokud nejste oprávněni vytvořit je sami. 
b) Spusťte na serveru nebo počítači, kde je nainstalována plná instalace Pohody (řada SQL nebo E1), SQL 

Management Studio, kde uvidíte SERVER NAME (tedy Instance databázového serveru). Přístupové 

údaje pro SQL Server Authentication už ale neuvidíte a je třeba kontaktovat správce serveru. 
3.  Proč nemohu modul vůbec spustit? 
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Zkontrolujte v NastaveniProgramu: 

a) v případě Pohody SQL údaje pro SQL server (Instance databázového serveru, Jméno, Heslo a Název 

databáze) nebo  

b) v případě Pohody MDB Cestu k datovému adresáři Pohody a Název databáze Pohody. 

 

4. Modul spustím, ale po uskutečnění importu v Pohodě žádné data nejsou 

a) není dokončena instalace aktualizace Pohody 

b) v NastaveniProgramu špatně uvedeno Uživatelské jméno a Heslo do Pohody 

c) uživatel Pohody nemá v Přístupových právech dostatečná práva zakládat nebo upravovat doklady do 

dané agendy (Vydané faktury, Ostatní závazky,…) 

d) uživatel Pohody nemá v Přístupových právech povolenu „XML komunikaci“ 

e) špatné hodnoty vstupních dat (vhodné zkontrolovat v Pohodě v menu Soubor/Datová 

komunikace/XML log) způsobené např. formátem buněk ve vstupní tabulce, neexistující členění 

skladů, nebo internetové kategorie v Pohodě, atd. 

f) došlo ke změně účetní jednotky – datová uzávěrka – nutno nastavit správný název 

v NastaveniProgramu 

g) neprovedli jste Kontrolu vstupních dat, která mohla odhalit nedostatky v tabulce 

 

 

VII. Podpora a servis 

Více informací o modulu Import dat do Pohody a dalších produktech společnosti FIRMADAT, s.r.o. 

naleznete na stránkách www.upes.cz 

Podmínky využívání služeb Podpory a Aktualizace naleznete zde: http://upes.cz/moduly-do-

pohody/aktualizace-a-zakaznicka-podpora 

Technická podpora produktu – HOTLINE: 

telefon: 571 112 089 nebo e-mail: pohoda@firmadat.cz 

http://www.upes.cz/
http://upes.cz/moduly-do-pohody/aktualizace-a-zakaznicka-podpora
http://upes.cz/moduly-do-pohody/aktualizace-a-zakaznicka-podpora

