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Postup otevření souboru ve formátu CSV v aplikaci MS Excel
Tento postup slouží ke korektnímu zobrazení češtiny v souborech s kódováním UTF-8. Pro otevření
dat vybrané datové sady pomocí aplikace MS Excel klikněte v tabulce „Datové zdroje ke stažení“ na
odkaz „Data (CSV)“. Následující postup je popisován v prostředí aplikace MS Excel 2010 na příkladu
datové sady „Měsíční výše důchodů“.
1. Po kliknutí na odkaz „Data (CSV)“ je soubor nejprve nutné uložit.

2. Po uložení souboru otevřete aplikaci MS Excel s prázdným sešitem.
3. Na záložce „Data“ zvolte možnost „Načít externí data\Z textu“.

Následně označte stažený soubor a zvolte možnost „Importovat“.
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4. Po potvrzení volby se otevře „Průvodce importem textu (1/3)“. V části „Zdrojový datový typ“
zvolte možnost „Oddělovač – Pole jsou oddělena speciálními znaky (čárka, tabulátor)“. Dále
vyberte „Typ souboru“ „65001 : Unicode (UTF-8)“ a stiskněte tlačítko „Další >“.
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5. V dalším okně „Průvodce importem textu (2/3)“ navíc zaškrtněte možnost „Čárka“ a stiskněte
tlačítko „Další >“.

4

6. V posledním okně „Průvodce importem textu (3/3)“ můžete určit formát jednotlivých sloupců,
které se zobrazí v části „Náhled dat“. V části „Náhled dat“ kliknutím označte vybraný sloupec.
V části „Formát dat ve sloupcích“ následně zvolte jeho formát. Pokud například sloupec
obsahuje data ve formátu datum, kliknutím na sloupec je označíte a v části „Formát dat ve
sloupcích“ zvolíte možnost „Datum“ a jeho formát.

Pokud sloupec obsahuje čísla s desetinnou tečkou (např.: sloupec vpravo od označeného
sloupce na předchozím obrázku), sloupec s takovýmto číslem označte a stiskněte tlačítko
„Upřesnit“. V okně „Upřesnit nastavení importu textu“ vyberete pro „Oddělovač desetinných
míst“ tečku a stisknete tlačítko „OK“.

Po návratu do „Průvodce importem textu (3/3)“ stiskněte tlačítko „Dokončit“.
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7. V dalším kroku můžete v okně „Importovat data“ zvolit požadované umístění dat – zda na
„Existující list“ nebo na „Nový list“. Po stisknutí tlačítka „OK“ se načtou data ve zvoleném
formátu.

8. Posledním krokem je uložení sešitu s načtenými daty.
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