
 

 

INFORMACE PRO DODAVATELE PŘI ZAPOJOVÁNÍ DO EDI KOMUNIKACE S 

ALZA.CZ 

 

ZPRÁVY INVOIC typ „381“ – OPRAVNÉ DAŇOVÉ DOKLADY 
K REKLAMAČNÍM PŘÍPADŮM 

 

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

typu „381“. Bez těchto informací nelze EDI doklady úspěšně přijmout a zpracovat.  

 

NÁLEŽITOSTI zpráv INVOIC typu „381“ pro tzv. reklamační případy 
Daňové doklady, jejichž účelem je vypořádání reklamačního případu, zasílejte v EDI komunikaci jako 

zprávy INVOIC typ „381“.  

K úspěšnému přijetí a zpracování opravných daňových dokladů k reklamačním případům je nezbytné 

uvést v dokladu referenci - číslo tzv. servisního požadavku do pole Objednávka nebo do pole Dodací 

list. Číslo servisního požadavku vám zasíláme v tomto formátu: celková délka 12 znaků, prefix SET 

(příklad „SET001662924“). V EDI prosím přenášejte do výše uvedených polí výhradně celou 

identifikaci reklamačního případu bez dalších znaků či poznámek. 

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. 

Reklamační případy lze vypořádat jak na jednopoložkových dokladech, tak i hromadně na 

vícepoložkových dokladech. V případě vícepoložkového dokladu je nutné uvést správnou identifikaci 

reklamačního případu u každé položky individuálně.  

 

 

 

 

 

  



 

 

Příklad jednopoložkového dokladu 
 

 

 

 

 

 



 

 

Příklad vícepoložkového dokladu 
U vícepoložkových dokladů je nutné uvádět identifikaci reklamačního případu přímo u každé jednotlivé 

položky. To platí i pro uvádění čísla referenční faktury (číslo původního daňového dokladu). 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vytváření dokladu v aplikaci Orion 
1. Opravný daňový doklad typu 381 lze v aplikaci Orion vytvořit v menu Prodej > Faktury a tlačítka 

„Vytvořit fakturu“ 

 

2. Zvolte typ dokladu „Dobropis (381)“ 

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 

iii. Identifikace reklamačního případu (SET…….) 

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 

iii. Množství: jde o povinné pole 

iv. Cena před slevou: Jednotková cena položky 

5. Odeslání dokladu provedete 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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