
 

 

INFORMACE PRO DODAVATELE PŘI ZAPOJOVÁNÍ DO EDI KOMUNIKACE 

S ALZA.CZ 

 

ZPRÁVA DESADV typ zprávy „351“ – Avízo dodávky 
(dodací list) 

 

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

typu „351“. Bez těchto informací nelze EDI doklady úspěšně přijmout a zpracovat.  

 

NÁLEŽITOSTI typu zpráv „351“ DESADV 
 

Dodací listy, jejichž účelem je informace o dodávaném zboží, zasílejte v EDI komunikaci jako zprávu 

DESADV typ „351“.  

K úspěšnému přijetí a zpracování dodacích listů, je nezbytné uvádět: 

GLN adresáta zprávy 
 GLN adresáta je v případě Alza.cz vždy 8594177950005 

o Platí i v případě zasílání zboží na zahraniční sklady. 

GLN odesílatele zprávy 
 Vaše přiřazené GLN 

Číslo dodacího listu 
 Číslo dodacího listu musí být unikátní a to nejen v aktuálním roce, ale i zpětně. 

EDI kód dokladu 
 351 – dodací list. 

Datum vystavení 
 Datum vystavení dodacího listu 

GLN odběratele 
 GLN odběratele je v případě Alza.cz vždy 8594177950005 

o Platí i v případě zasílání zboží na zahraniční sklady. 

GLN místa dodání 
 GLN místa dodání je určeno v objednávce zboží 

 Seznam všech dodacích míst najdete v sekci Dokumentace na https://www.ccv.cz/alza 

Fakturační místo 
 GLN fakturačního místa se liší dle místa dodání.  

o 8594177950005 v případě dodávek na české sklady. 

o 8594177951002 v případě dodávek na slovenské sklady. 

o 8594177950135 v případě dodávek na maďarské sklady. 

https://www.ccv.cz/alza


 

 

 

 

Číslo objednávky 
Na dodacích listech je třeba vždy uvádět čísla správných, platných objednávek. Alza.cz nebude 

akceptovat dodací listy s odkazem na položky z objednávek, které již byly zcela vykryty nebo 

ze strany Alza.cz stornovány a jejich dodání již neočekáváme.    

 Číslo objednávky Alza.cz je vždy v tvaru OB+8číslic.  

 Alza.cz dokáže pracovat jak s dodacími listem na kterém je zboží jen z jedné objednávky, 

tak s dodacím listem na kterém je několik objednávek.  

o V případě dodávky z jedné objednávky na jednom dodacím listě stačí uvést číslo 

objednávky v hlavičce dokumentu.  

o V případě dodávky z několika objednávek na jednom dodacím listě je nutné uvádět 

správné číslo objednávky u každé položky. Do hlavičky dokumentu uvádějte číslo 

objednávky první položky. 

Identifikátor položky 
 U položek uvádějte alespoň 2 identifikátory z níže uvedených: 

o GTIN(EAN) 

o Kód Dodavatele 

o Kód Odběratele 

Typ položky 
 U položek uvádějte typ položky 

o Z – Zboží: 

 Fyzické zboží, které je odesláno na sklady 

o S – Služba 

 Dopravné, Balné atd. 

o O – Obal  

Počet kusů položky 
 Z důvodu přehlednosti uvádějte na dodacím listě vždy jen položky, které jsou dodávány.  

 Pokud některá objednaná položka nebude dodána, neuvádějte počet KS 0, ale odstraňte tuto 

položku z dokladu. 

 Počet kusů musí být vždy kladné celé číslo. 

 

Možnosti DESADV 
 

Dodací list by měl obsahovat i další informace jako například SSCC kód, Sériová čísla, IMEI, Exspiraci 

a šarže.  

 

SSCC 

(Serial Shipping Container Code – Sériové číslo logistické jednotky) 

 V dodacím listu vždy uvádějte přesně položky, které jsou na konkrétních paletách/ 

v konkrétních balících.  

o Na dodacím listu může být několik SSCC stejně tak jeden SSCC na několika 

dodacích listech.  

 SSCC uvádějte ve standardu GS1. příklad: (00)585999999000001230 



 

 

o (00) – Aplikační identifikátor SSCC – uvádí se jen na tištěné etiketě, neposílá se 

v EDI zprávě 

o 0-9 – Logistická varianta – přiřazení plně v dikci emitenta ELE 

o 859 – Prefix země (ČR) 

o 4 až 6 pozic – Identifikační číslo firmy přidělené organizací GS1 Czech Republic 

uživateli Systému GS1 

o 7 až 9 pozic – Pořadové číslo logistické jednotky uživatelem postupně přidělované 

o Koncová číslice – Kontrolní číslo vypočtené dle algoritmu Modulo 10 

o Poznámka: 859 + 4 až 6 pozic tj. neměnná sekvence, tzv. GS1 Company Prefix 

Sériová čísla/ IMEI 
 Pokud evidujete sériová čísla, zasílejte je nám na dodacích listech ke konkrétním 

položkám.  

 Může být uvedeno: 

o Hromadně na jednom řádku ke konkrétnímu produktu. 

o Rozdělené po 1ks na řádku ke konkrétnímu produktu. 

Exspirace a Šarže 
 Pokud evidujete u produktů Exspiraci a Šarži, zasílejte nám tyto informace na dodacích 

listech. 

 Vždy uvádějte ke konkrétnímu produktu oba údaje. 

 

Kontakt pro EDI 
edi@alza.cz 

 

Upozornění 
 

Všechny informace uvedené v tomto dokumentu včetně jeho příloh považujte jako důvěrné a nejsou 

určeny k předání třetím osobám bez našeho předchozího souhlasu. 

 

mailto:edi@alza.cz


 

 

Příklady DESASV 
Dodací list s SSCC kódy: 

 

 



 

 

Dodací list s hromadným uvedením sériových čísel:  

 

 



 

 

Dodací list s řádkovým uvedením sériových čísel:  

 


