
 

 

INFORMACE PRO DODAVATELE PŘI ZAPOJOVÁNÍ DO EDI KOMUNIKACE 

S ALZA.CZ 

 

ZPRÁVY INVOIC typ „380“ – FAKTURY za dodávky zboží 
v běžném režimu 

 

Tento dokument obsahuje informace o procesu zpracování faktur za dodávky zboží v běžném režimu.  

 

Popis procesu 
1. Po odeslání objednávky ze strany Alza.cz očekáváme zprávu DESADV před fyzickou 

dodávkou zboží a následně bez zbytečného odkladu také zprávu INVOIC „380“.  

2. Platí pravidlo 1 DESADV = 1 INVOIC (lze ale v jedné dodávce dodat zboží z několika 

objednávek). 

3. Pokud je s dodavatelem dohodnut výjimečný režim bez zprávy DESADV, je třeba i zprávu 

INVOIC „380“ zasílat nejpozději s expedicí zboží ze skladu dodavatele. 

 

NÁLEŽITOSTI zpráv INVOIC typu „380“ faktura za dodávky zboží 
v běžném režimu 
Ve zprávě INVOIC „380“ zasílejte vždy tyto údaje:  

Hlavička dokladu 
 GLN adresáta zprávy (Alza.cz a.s. vždy 8594177950005) 

 GLN odběratele (Alza.cz a.s. vždy 8594177950005, platí i v případě dodávek do zahraničních 

skladů) 

 GLN fakturačního místa dle skutečného místa dodání (je určeno v objednávce zboží, seznam 

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

 číslo objednávky ze zprávy ORDER (např. OB18000001) v hlavičce dokladu v případě dodávky 

zboží k jedné objednávce, u faktur za dodávku zboží z několika objednávek uvádějte čísla 

objednávek i u všech položek dokladu 

 správné a úplné fakturační údaje dodavatele i odběratele 

 správné platební instrukce (bankovní spojení ve formátu odpovídajícím měně dokladu, 

variabilní symbol) 

 kurz fakturační měny dokladu vůči lokální měně 

 číslo dodacího listu  

 údaje o zápisu dodavatele v OR 

 údaj, zda doklad obsahuje položky v režimu PDP (přenesení daňové povinnosti) 

 

Položky dokladu 
 číslo řádku 

 název položky (slovní popis produktu) 

 identifikátory položek (minimálně 2 identifikátory z uvedených): GTIN(EAN), kód dodavatele, 

kód odběratele 

 MJ 

 množství (celé kladné číslo) 

 typ položky (Z – zboží, S – služba, O – obaly) 

https://www.ccv.cz/alza


 

 

 cena bez DPH za JM před slevou 

 cena bez DPH za JM po slevě (částka „po slevě“ je konečná částka po zohlednění všech slev a 

přirážek/poplatků; podrobnou metodiku pro vykazování autorských a recyklačních poplatků 

najdete v samostatném dokumentu) 

 referenční číslo objednávky, pokud je faktura k více objednávkám 

 sazba DPH 

 údaj, je-li položka v režimu PDP (přenesení daňové povinnosti) 

 

 

Rekapitulace dokladu 
 celková fakturovaná částka (odpovídá součtu všech základů daně, daně a případného 

zaokrouhlení) 

 částka celkem k úhradě (odpovídá celkové fakturované částce po zohlednění záloh) 

 rekapitulace DPH ve fakturační měně dle jednotlivých základů daně podle sazeb a vyčíslené 

daně 

 rekapitulace ceny dokladu celkem bez DPH odpovídá součtu jednotlivých základů daně 

 rekapitulace DPH v místní měně, liší-li se od fakturační 

 text o režimu DPH, jedná-li se o PDP či dodávky osvobozené od DPH 

 

 

Podrobnější informace najdete také v dokumentu „Obecné náležitosti EDI dokladů“ 

na https://www.ccv.cz/alza 

 

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. 

https://www.ccv.cz/alza
mailto:edi@alza.cz

