
Príloha č.2 

1. zošit MS Excel  .xls, .xlsx 

 prvý riadok obsahuje záhlavie s názvami položiek, dáta začínajú od druhého riadku zošita 

 zoznam položiek, ich popis a formát: 
naklm, cinmd, zak, ucdal, ucmd, mdkcs, nakld, cind, dalkcs, doklad, zucobd, odkud1, bancis, 
ucetf, smer, vsymb, ksymb, ssymb, poznamka, oscis, hodiny 

 bancis Poradové číslo bankového spojenia NUM4 

 cind Čin.pre účtovníctvo strana DAL NUM5 

 cinmd Čin.pre účtovníctvo strana MD NUM5 

 dalkcs Čiastka na strane DAL NUM9.2 

 doklad Číslo dokladu TEXT12 

 hodiny Počet hodín NUM8.2 

 ksymb Konštantný symbol TEXT4 

 mdkcs Čiastka na strane MD NUM9.2 

 nakld Základné nákladové hľadisko DAL NUM5 

 naklm Základné nákladové hľadisko MD NUM5 

 odkud1 Pôvodca zápisu NUM1 

 oscis Osobné číslo NUM7 

 poznamka Názov druhu mzdy TEXT40 

 smer Smerový kód banky TEXT6 

 ssymb Špecifický symbol TEXT10 

 ucdal Číslo účtu na strane DAL TEXT12 

 ucetf Číslo bankového účtu TEXT25 

 ucmd Číslo účtu na strane MD TEXT12 

 vsymb Variabilný symbol TEXT10 

 zak Zákazka TEXT13 

 zucobd Zúčtovacie obdobie MM.RR5 

 vzorový súbor: 

PAMUCT.xlsx

 

2. textový súbor .zpn 
 riadky 1 až 27 obsahujú hlavičku a identifikačné údaje  

 dáta začínajú od 28 riadku súboru 

 oddeľovač položiek v dátovej vete je znak „,“ 

 koniec vety/riadku je označený znakom „;“ 

 textové položky sú označené úvodzovkami : “text“ 

 položky dátovej vety: 
pracm:N,cinmd:N,zak:T,drop:N,mdkcs:F,pracd:N,cind:N,dalkcs:F,doklad:T,zucobd:MR,odkud1:N,bancis
n:N,ucetf:T,smer:T,vsymb:T,ksymb:T,ssymb:T,poznamka:T,oscis:N,hodiny:F,porpozn:N,ucdal:T,ucmd:T 

 pracm:N Základné nákladové hľadisko MD NUM5 

 cinmd:N  Činnosť pre účtovníctvo MD NUM5 

 zak:T  Zákazka    TEXT13 

 drop:N  Druh účtovnej operácie  NUM3 

 mdkcs:F  Čiastka na strane MD  NUM9.2 

 pracd:N  Základné nákladové hľadisko DAL NUM5 

 cind:N  Činnosť pre účtovníctvo DAL NUM5 

 dalkcs:F  Čiastka na strane DAL  NUM9.2 



 doklad:T Číslo dokladu   TEXT12 

 zucobd:M Zúčtovacie obdobie  MM.RR5 

 odkud1:N Pôvodca zápisu   NUM1 

 bancisn:N Bankové spojenie  NUM4 

 ucetf:T  Číslo bankového účtu  TEXT25 

 smer:T  Smerový kód banky  TEXT6 

 vsymb:T  Variabilný symbol  TEXT10 

 ksymb:T  Konštantný symbol  TEXT4 

 ssymb:T  Špecifický symbol  TEXT10 

 poznamka:T Názov druhu mzdy  TEXT40 

 oscis:N  Osobné číslo   NUM7 

 hodiny:F Počet hodín   NUM8.2 

 porpozn:N Poradie poznámky  NUM4 

 ucdal:T  Číslo účtu na strane DAL  TEXT12   

 ucmd:T  Číslo účtu na strane MD  TEXT12 

 súbor je ukončený znakom: „)“  

 obsah vzorového zpn súboru vytvoreného v PAM s 5 riadkami zaúčtovania miezd do denníka, ktoré 
importujú doklad „PAM2106“ v denníku do obdobia 06.21: 

Zprava: ( 
   Verze="1.00", 
   Cislo=306, 
   Identifikace: ( 
      Typ="pamuct", 
      Obdobi="06.21", 
      Cislo=1, 
      Posledni="ano" 
   ), 
   Odesila: ( 
      Odkud="PAM", 
      Projekt="PAM", 
      VerzeProjektu="36.02", 
      Kdo="meno", 
      Kdy="08.07.2021 07.51" 
   ), 
   Prijme: ( 
      Kdo="uct", 
      Zpracuje="uctz" 
   ), 
   Poznamka="0621", 
   Mena="Ď", 
   MenaKod="1" 
), 
dhku: ( 
   
pracm:N,cinmd:N,zak:T,drop:N,mdkcs:F,pracd:N,cind:N,dalkcs:F,doklad:T,zucobd:MR,odkud1:N,bancisn:N,ucetf:T,smer:T,vsymb:T,ksymb:T,
ssymb:T,poznamka:T,oscis:N,hodiny:F,porpozn:N,ucdal:T,ucmd:T 
) = ( 
   90101,6,,,46.55,90101,6,46.55,"PAM2106","06.21",8,,,,,,,"  Strav‚",,0.0,1,"335800000","331100000"; 
   90101,6,,,15041.53,90101,6,15041.53,"PAM2106","06.21",8,,,,,,,"Hruba  mzda (Mzdy) - celkom",,1749.75,1,"331100000","521113000"; 
   90101,6,,,63.93,90101,6,63.93,"PAM2106","06.21",8,,,,,,,"Zdr. poi. - zamestnanec Union ZP",,0.0,1,"336130000","331100000"; 
   90101,6,,,557.14,90101,6,557.14,"PAM2106","06.21",8,,,,,,,"Soc. pois. - SP - zamestnanec",,0.0,1,"336210000","331100000"; 
   90112,5,,,20.41,90112,5,20.41,"PAM2106","06.21",8,,,,,,,"Tvorba soci lneho fondu",,0.0,1,"472200000","527112000";  
) 

 

 


