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Export / Import stavu spárovaných úhrad pohledávek (závazků) 
EX_UVY0.??? (EX_UPR0.???) - soubor obsahuje aktuální stav úhrad dokladů z knihy pohledávek (závazků). 

Každý doklad knihy pohledávek (závazků) je zde reprezentován jedním záznamem.  

P. Název T Dlk Dec Popis Povolené hodnoty 
       

1 CISLO N 6  Pořadové číslo dokladu v knize 1… 

2 DOKLAD C 10  Označení dokladu (variabilní symbol) XXXXXXXXXX 

3 KCS N 12 2 Celková částka dokladu v Kč 0…999999999,99 

4 POCATEK N 12 2 Celkové úhrady Kč z minulých let 0…999999999,99 

5 KR N 12 2 Kursové rozdíly v aktuálním roce 0…999999999,99 

6 OSTATNI N 12 2 Ostatní úhrady v aktuálním roce 0…999999999,99 

7 ZADRZ N 12 2 Aktuální stav zádržného Kč 0…999999999,99 

8 CM N 12 2 Celková částka dokladu v CM 0…999999999,99 

9 POCCM N 12 2 Celkové úhrady CM z minulých let 0…999999999,99 

10 DATUHR D 8  Datum poslední úhrady DD.MM.RRRR 

11 DOKUHR C 43  Doklady úhrady XXXXXXXXXX 

12 KCSUHR N 12 2 Celkem uhrazeno Kč v aktuálním roce 0…999999999,99 

13 CIZIUHR N 12 2 Celkem uhrazeno CM v aktuálním roce 0…999999999,99 
       

Pozn.: 
POCATEK = KCSUHR + OSTATNÍ + KR z předchozích let 
POCCM = CIZIUHR z předchozích let 
 

Varianta EX_UVY0.DBF (EX_UPR0.DBF) 
Struktura DBF souboru musí obsahovat všechna povinná pole a názvy polí musí být dodrženy dle předlohy. 
 

Varianta EX_UVY0.TXT (EX_UPR0.TXT) 
Soubor může mít obsahově naplněna pouze pole, která se budou předávat, ale struktura souboru musí 
obsahovat všechna pole a musí být dodrženo jejich pořadí dle předlohy. Povinně musí být obsahově naplněna 
všechna pole označená (*). Údaje jednoho dokladu jsou uvedeny vždy v jednom řádku textového souboru, 
jednotlivá pole mají odstraněny nadbytečné počáteční a koncové mezery a jsou vzájemně oddělená středníkem. 
Textová pole jsou uzavřena ve dvojitých uvozovkách (ty samozřejmě nesmí být současně obsaženy uvnitř tohoto 
pole), ostatní datové typy se uvádějí bez uvozovek. Logické hodnoty se uvádějí jako T (True) nebo F (False). 
Datum musí být ve formátu DD.MM.RRRR. Oddělovačem desetinných míst je tečka. Řádek je ukončen CRLF. 
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Varianta EX_UVY0.CSV (EX_UPR0.CSV) 
Struktura souboru může obsahovat pouze pole, které se budou předávat, ale musí obsahovat všechna povinná 
pole (označená * )  a názvy polí  musí být dodrženy dle předlohy. Soubor vždy obsahuje úvodní řádek, ve kterém 
musí být uvedeny názvy jednotlivých polí oddělené čárkou. Údaje jednoho dokladu jsou pak uvedeny vždy 
v jednom z dalších řádků souboru, jednotlivá pole mají odstraněny nadbytečné počáteční a koncové mezery 
a jsou vzájemně oddělená čárkou. Textová pole jsou uzavřena ve dvojitých uvozovkách (ty samozřejmě nesmí být 
současně obsaženy uvnitř tohoto pole), všechny ostatní datové typy se uvádějí bez uvozovek. Logické hodnoty se 
uvádějí jako T (True) nebo F (False). Datum musí být ve formátu DD.MM.RRRR. Jako oddělovač desetinných míst 
je použita tečka. Každý řádek je ukončen CRLF. 
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