platí od dubna 2013

POPIS (formát) exportního souboru pro systém COMPEX-MMZ
NÁZEV SOUBORU
XXXXXXXX_AAAAAA_hk_dRRRRMMDDtHHMM.txt
kde :
XXXXXXXX - (8 míst, číslo) IČ organizace včetně levých nul, např. 00839329
AAAAAA - (6 míst, číslo) účetní období ke kterému jsou data v souboru
hk - pevný text
dRRRRMMDD - (celkem 7 znaků) na 1. pozici je písmeno "d" (datum) + Datum vytvoření souboru ve
tvaru RRRRMMDD (rok, měsíc, den)
tHHMM - (celkem 5 znaků) na 1. pozici je písmeno "t" (time) + Čas vytvoření souboru ve
tvaru HHMM (hodina, minuta)

! Všechna pole v názvu souboru jsou oddělena znakem "_" - podtržítko a přípona je .txt !
Příklad : 00839329_201303_hk_d20130417t1059.txt
tj. soubor za IČ : 00839329, za období leden - březen 2013, vytvořen 17. dubna 2013 v 10:59 hod.

STRUKTURA EXPORTNÍHO SOUBORU
•
•
•
•
•

soubor obsahuje vždy data ze období OD POČÁTKU ROKU a to včetně plánu!
neřeší se žádné přírůstky nebo opravné soubory, v případě oprav se opět posílá kompletní
soubor vč. plánu
všechna pole jsou oddělená středníkem
pole hodnota je číslo, tj. bez uvozovek a na 2 des. místa !
každý řádek je ukončen odřádkováním (hex. 0D0A)

"XXXXXXXX";AAAAAA;"Z";"MMMMMMM";"DDDDDDD";"UUUUU";"PPPPP";"SSSSS";301,23
"XXXXXXXX"
AAAAAA
"Z"
"MMMMMMM"
"DDDDDDD"
"UUUUU"
"PPPPP"

"SSSSS"
301,23

- (8 znaků) - IČ organizace včetně levých nul, např. 00210471
- (6-ti místné číslo) - účetní období ve tvaru RRRRMM - číslo bez uvozovek
- (1 písmeno), DRUH ŔÁDKU, buď "S" nebo "P" S = skutečnost / P = plán (rozpočet)
- (1 - 7 znaků) - účet MD
- (1 - 7 znaků) - účet DAL
- (1 - n znaků) - kód ÚZ - může být prázdné (jen uvozovky, tj. "")
- (1 - n znaků) - kód OD-PA - může být prázdné (jen uvozovky, tj. "")
- (1 - 5 znaků) - středisko - může být prázdné (jen uvozovky, tj. "")

- (číslo max. formát 15,2), des. místa oddělená čárkou - bez uvozovek

Tato struktura se může v závislosti na potřebách zřizovatele měnit a v tom případě budou uživatelé mimo systém
FIS3000 firmy COMPEX, spol. s r.o. Zlín včas upozorněni.

DRUH ŘÁDKU
"P" - PLÁN (rozpočet)
- období bude obvykle aktuálního leden, tj. RRRR01, ale může být i jiné
- oba účty (MD i DAL) jsou stejné
- uvádí se jen účty tř. 5 a 6, tj. náklady a výnosy
např. plán nákladů na účet 501041 bude vypadat takto :

"00839329";201301;"P";"501041";"501041";"";"";"";5000,00
"S" - Skutečnost
- každý měsíc obsahuje sumarizaci hodnot za kombinace účtů MD, DAL, UZ, ODPA, STŘEDISKO

např. za několik následujících dokladů
doklad
123
56241
8547

MD
5010100
5010100
5010100

DAL
3210010
3210010
3210010

UZ

ODPA

33353

středisko

hodnota
5.000,11.000,3.000,-

úč. období
2013/01
2013/01
2013/01

ve výstupním souboru budou 2 řádky
"00839329";201301;"S";"5010100";"3210010";"";"";"";16000,00
"00839329";201301;"S";"5010100";"3210010";"33353";"";"";3000,00
Odesílání souborů probíhá v termínech stanovených odpovědným oddělením zřizovatele a to
následujícím způsobem :
1. Uživatelé systému ekonomického systému FIS3000
Po spuštění programu FIS3000 menu "Obsluha", dále podnabídka "Export dat", nakonec
"Export dat - COMPEX". Na následujícím formuláři zvolí období, za které se má vytvořit a
odeslat soubor a klikne na tlačítko "EXPORTOVAT".
Po úspěšném odeslání se vypíše zpráva "O.K. Odeslání proběhlo v pořádku."
Pozn. na odesílacím formuláři je období OD : vždy leden daného účetního roku, uživatel mění pouze období DO :

V případě, že se odeslání neprovede, např. z důvodů nedostatečných práv pro tento způsob
komunikace, program nabídne možnost uložení souboru na disk. Uživatel pak odešle soubor
přes webové rozhraní způsobem popsaným v následujícím bodě.
2. Uživatelé jiných účetních programů
- dodavatel SW zajistí pro uživatele možnost vytvoření výše popsaného exportního souboru a
jeho uložení na dostupné místo - složka na disku, USB disk apod.
- uživatel poté spustí webový prohlížeč a v něm stránku www.compex.cz. Na této stránce pak
přejde na záložku "Napište nám". Na této stránce je část pro "Odesílání souborů z
příspěvkových organizací pro MMZ". Zde klikne na tlačítko procházet a vybere z místa uložení
požadovaný soubor. Nakonec klikne na tlačítko "Odeslat".
přímý odkaz na stránku : http://www.compex.cz/index.php?menu=dotaz

V případě dodatečných oprav se celý postup provádí stejně.

3. V nouzových případech lze po dohodě se zřizovatelem poslat požadovaný soubor e-mailem.

Příklad souboru za období leden až březen 2013 včetně plánu:
"00839329";201301;"P";"501041";"501041";"";"";"";5000,00
"00839329";201301;"P";"501042";"501042";"";"";"";2000,00
"00839329";201301;"P";"501060";"501060";"";"";"";5000,00
"00839329";201301;"P";"501084";"501084";"";"";"";1000,00
"00839329";201301;"P";"501301";"501301";"330";"";"";150000,00
"00839329";201301;"P";"501302";"501302";"330";"";"";360000,00
"00839329";201301;"P";"501303";"501303";"330";"";"";70000,00
"00839329";201301;"P";"501304";"501304";"330";"";"";390000,00
"00839329";201301;"P";"501305";"501305";"330";"";"";150000,00
"00839329";201301;"P";"501305";"501305";"666";"";"";50000,00
"00839329";201301;"P";"501306";"501306";"330";"";"";200000,00
"00839329";201301;"P";"501307";"501307";"330";"";"";15000,00
"00839329";201301;"P";"501401";"501401";"330";"";"";1350000,00
"00839329";201301;"P";"501402";"501402";"330";"";"";290000,00
"00839329";201301;"P";"501403";"501403";"330";"";"";250000,00
"00839329";201301;"P";"501950";"501950";"330";"";"";10000,00
"00839329";201301;"P";"502030";"502030";"";"";"";9000,00
"00839329";201301;"S";"1110010";"2610100";"";"";"";301,23
"00839329";201301;"S";"2410100";"3480100";"";"";"";290000,00
"00839329";201301;"S";"2410100";"3740100";"33353";"";"";2625000,00
"00839329";201301;"S";"2410100";"3770400";"";"";"";41350,00
"00839329";201301;"S";"2410100";"6620300";"";"";"";981,72
"00839329";201301;"S";"2410101";"2620100";"";"";"";600,00
"00839329";201301;"S";"2410101";"3110100";"";"";"";6000,00
"00839329";201301;"S";"2410101";"3110200";"";"";"";123060,00
"00839329";201301;"S";"2410103";"6090300";"00250";"";"";59580,00
"00839329";201302;"S";"1110010";"3210010";"";"";"";147009,60
"00839329";201302;"S";"1120010";"1110010";"";"";"";147009,60
"00839329";201302;"S";"2410100";"2620100";"";"";"";92036,00
"00839329";201302;"S";"2410100";"3110100";"";"";"";8000,00
"00839329";201302;"S";"2410100";"3770400";"";"";"";93850,00
"00839329";201302;"S";"2410100";"6620300";"";"";"";1476,94
"00839329";201302;"S";"2410101";"3110200";"";"";"";87201,70
"00839329";201302;"S";"2410103";"6090300";"00250";"";"";26400,00
"00839329";201302;"S";"2430100";"2620100";"";"";"";9055,00
"00839329";201303;"S";"1110010";"3210010";"";"";"";162527,90
"00839329";201303;"S";"1120010";"1110010";"";"";"";162527,90
"00839329";201303;"S";"2410100";"2620100";"";"";"";602660,00
"00839329";201303;"S";"2410100";"3110100";"";"";"";44205,00
"00839329";201303;"S";"2410100";"3480301";"13101";"";"";9000,00
"00839329";201303;"S";"2410100";"3740100";"33353";"";"";2704000,00
"00839329";201303;"S";"2410100";"6620300";"";"";"";1669,02
"00839329";201303;"S";"2410101";"3110100";"";"";"";6000,00
"00839329";201303;"S";"2410101";"3110200";"";"";"";85790,00
"00839329";201303;"S";"2410103";"6090300";"00250";"";"";3600,00

