
 

 

INFORMACE PRO DODAVATELE PŘI ZAPOJOVÁNÍ DO EDI KOMUNIKACE 

S ALZA.CZ 

 

ZPRÁVY INVOIC typ „83“  - Cenový dobropis za zpětné 
rabaty a ochrany skladu a opravy cen snížením 

 

Tento dokument obsahuje informace o požadované struktuře a obsahu zasílaných EDI zpráv INVOIC 

typu „83“. Bez těchto informací nelze EDI doklady úspěšně přijmout a zpracovat.  

NÁLEŽITOSTI zpráv INVOIC typu „83“  
Daňové doklady, jejichž obsahem je poskytnutí tzv. zpětného rabatu, ochrany skladu či jiného 

finančního bonusu, zasílejte výhradně jako typ zprávy „83“.  Zároveň prosím věnujte pozornost 

tomu, aby tímto číselným kódem nebyly označovány jiné druhy opravných daňových dokladů, 

jako např. vratky nebo reklamační dobropisy (takové případy jsou zasílané zprávou INVOIC typu 

„381“).  

U dokladů, které poskytují tzv. ochranu cen konkrétních produktů, je pro úspěšné zpracování nutné 

uvádět přesnou identifikaci těchto produktů – EAN, kód dodavatele, kód odběratele.  

U souhrnných dokladů za období či skupinu produktů, tzv. zpětný rabat, je třeba tuto informaci uvádět 

v popisu položky.  

Pro uvedení ostatních informací, které blíže specifikují předmět plnění a jsou nyní dodavatelem uváděné 

v PDF formě dokladů, lze využít pole pro volný text. Cílem je zachovat v náhledu EDI stejný rozsah 

informací, jako v PDF či jiné, papírové formě. 

Vzhledem k charakteru těchto opravných daňových dokladů chápeme, že dopadem bude snížení dříve 

fakturovaných částek a je tudíž nutné uvádět správný směr dokladu znaménkem minus 

u deklarovaných částek. Znaménko u částky určuje, zda se jedná o dobropis nebo vrubopis. 

Příklad dokladu na skupinu produktů 
Pokud se jedná o cenový opravný daňový doklad za skupinu produktů, uvádějte vždy období a skupinu 

produktů, ke které se položka vztahuje. Tyto typy produktů se většinou nevztahují ke konkrétním 

prodaným kusům.  

 

 

 



 

 

Příklad dokladu na jednotlivé produkty 
Cenový dobropis, který se vztahuje k určitému počtu kusů daného produktu. U této skupiny dokladů je 

nutné specifikovat produkt, ke kterému se řádek vztahuje. Specifikace produktu musí být stejná, jako 

byla uvedena na faktuře. Také je nezbytné uvádět u každého řádku číslo referenční faktury. Pokud byl 

produkt fakturován na několika fakturách, je nutné na souhrnném cenovém dobropisu rozdělit množství 

do více položek a u každé položky uvést referenční fakturu. 

 



 

 

Vytváření dokladu v aplikaci Orion 
1. Opravný daňový doklad typu 83 lze v aplikaci Orion vytvořit v menu Prodej > Faktury a tlačítka 

„Vytvořit fakturu“ 

 

  
 

2. Zvolte typ dokladu „Dobropis (83)“ 

3. Doplnění údajů hlavičky 

a. Vyberte Odběratele Alza.cz, GLN: 8594177950005 

b. Povinné údaje pro doplnění 

i. Místo dodání: místo dodání původního produktu. Stejné místo dodání jako 

u referenčního dokladu. V případě souhrnného dokladu se uvádí dodací místo 

chronologicky nejmladšího původního daňového dokladu 

ii. Referenční číslo faktury: vždy se musí jednat o referenční doklad ve stejném 

daňovém režimu jako je vytvářený ODD 

4. Doplnění řádků 

a. Stisknete tlačítko „Přidat řádky“ 

b. Povinné údaje k doplnění: 

i. Název položky: uvádějte název produktu nebo specifikujte účel bonusu 

ii. GTIN: jde o povinné pole i v případě, že jde o souhrnný bonus - uvádějte 

hodnotu „1“ 

iii. Množství: jde o povinné pole i v případě souhrnného bonus - uvádějte hodnotu 

„1“ 

iv. Cena před slevou: Jednotková cena položky 

 

5. Odeslání dokladu proveďte pomocí tlačítka „Uložit a odeslat“ 

  

 

 

Kontakt 
edi@alza.cz 

 

Upozornění 
Všechny informace uvedené v tomto dokumentu včetně jeho příloh prosím považujte za důvěrné. Šíření 

tohoto dokumentu třetím stranám není dovoleno bez předchozího písemného souhlasu společnosti 

Alza.cz a.s. 
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