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Omezující podmínky pro zveřejnění, poskytnutí údajů: 
 

Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru. Je určen výhradně zadavateli a jeho 

dodavatelům pro potřeby zprovoznění elektronické komunikace (EDI) mezi nimi. Jako takový nesmí být 

bez předchozího souhlasu autora kopírován nebo předán jiné fyzické nebo právnické osobě. 
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1. Úvod 

Společnost PRO-DOMA, SE (dále PRO-DOMA) spustila projekt zapojování svých dodavatelů do režimu 

elektronické výměny dat (EDI). Po svých dodavatelích vyžaduje zasílání avíza o dodání (dodacího listu, EDI 

zpráva DESADV) a elektronicky podepsaných faktur a opravných daňových dokladů (EDI zpráva INVOIC). 

Zároveň je PRO-DOMA připravena k zasílání elektronických objednávek (EDI) svým dodavatelům (zpráva 

ORDERS). Příjem EDI objednávek je pro dodavatele doporučený krok, ale nepovinný. 

Nejvyšší priorita je kladena na zprávy INVOIC a DESADV. 

PRO-DOMA se bude k přijatým zprávám vyjadřovat zprávami APERAK, COMDIS a AUTACK a očekává 

potvrzení přijetí objednávek ze strany dodavatelů zprávou APERAK.   

 

V následujícím textu Vám přiblížíme jednotlivé kroky pro zprovoznění elektronické výměny dokumentů 

(EDI) se společností PRO-DOMA. 

 

Upozorňujeme dodavatele, že projekt EDI se ve společnosti stále vyvíjí. Plánuje se zavádění i dalších zpráv 

a níže uvedené zprávy se mohou v budoucnosti upravovat. Aktuální dokumentace bude k dispozici 

na stránce www.grit.cz/pro-doma 

2. Postup zavedení EDI komunikace 

V případě, že je Vaše společnost již k EDI komunikaci připravena, ale doposud si s PRO-DOMA žádné EDI 

zprávy nevyměňujete, netýká se Vás kapitola 2.1, a můžete pokračovat kapitolou 3. 

2.1. Postup zavedení EDI 

Pokud ještě s žádným odběratelem ani dodavatelem pomocí EDI elektronicky nekomunikuje, je nutné 

nejprve EDI řešení ve vaší společnosti zavést. 

Pro komplexní poradenství a řešení EDI problematiky můžete kontaktovat Klientské centrum EDI ORiON 

společnosti GRiT, která Vám za zvýhodněných podmínek nabídne řešení elektronické výměny EDI a 

bezpapírové fakturace nejen se společností PRO-DOMA, ale také se všemi obchodními řetězci, které ji 

v ČR a na Slovensku využívají. 

Další informace jsou na portále www.edizone.cz nebo na webových stránkách www.grit.cz/ . 

2.2. Základní kroky při zavádění EDI 

 Výběr EDI řešení a poskytovatele – existuje více variant EDI řešení různých typů a existuje více EDI 

poskytovatelů. Ověřte si, že poskytovatel dokáže komunikovat se společností PRO-DOMA, to 

znamená, že má propojení na EDI poskytovatele GRiT, s.r.o. 

 Zajištění komunikace – EDI řešení musí s EDI poskytovatelem komunikovat, dnes se obvykle 

využívá internetového připojení a je tedy nutné jeho zajištění. 

 Zajištění identifikace – V EDI komunikaci se pro identifikaci používá značení EAN. Měli byste tedy 

mít společnost zaregistrovanou u GS1 Czech Republic (dříve EAN), čímž získáte lokalizační číslo 

své společnosti (tzv. GLN). 

http://www.grit.cz/pro-doma
http://www.edizone.cz/
http://www.grit.cz/
https://www.gs1cz.org/
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 Implementace řešení – Celé EDI řešení je nutné ve společnosti implementovat a optimálně také 

integrovat do používaného informačního systému (účetní/skladové hospodářství). Pro výměnu 

menšího počtu dokladů je možno využívat i webového rozhraní EDI řešení. Pro plné využití benefitů 

EDI však doporučujeme integraci do informačního systému. 

3. Zahájení EDI  komunikace 

se společností PRO-DOMA, SE 

3.1. Příprava – před spuštěním EDI 

1. Zalistování zboží – s předstihem si zajistěte kontrolu zalistování svého zboží včetně doplnění 

všech povinných údajů, zejména GTIN (EAN) výrobků a balení (podle toho, ve které jednotce 

preferujete, aby se zboží objednávalo) a aktuálního stavu vašich cen. Součástí je předání 

seznamu použitých kódů měrných jednotek (balení). 

2. Zalistování/nahlášení kódů služeb – pokud ve svých daňových dokladech uvádíte i služby 

(např. doprava, manipulace, …), pak je třeba i tyto služby označit kódy a nahlásit odběrateli. 

3. Nastavení informačního/EDI systému – systém je třeba nastavit na komunikaci se 

společností PRO-DOMA. Jedná se hlavně o zavedení GLN kódů jednotlivých míst společnosti 

PRO-DOMA a jejích partnerů pro jejich správnou identifikaci a použití. Seznam míst je na 

stránce s dokumentací http://www.grit.cz/pro-doma. Zároveň je třeba nastavit i příslušné 

exporty a importy EDI dat. 

4. Předání důležitých informací pro nastavení informačního/EDI systému na straně PRO-DOMA 

- Seznam GLN dodavatele (firemní GLN a GLN jednotlivých závodů/skladů) 

- Informace o možnosti příjmu rámcových objednávek 

- Použití speciálního GLN u míst dodání bez GLN 

- Režim aktualizace objednávek 

- Režim použití rámcových objednávek 

3.2. Příjem objednávky (ORDERS) 

1. Příjem první objednávky - společnost PRO-DOMA Vám zašle první testovací objednávku. 

Ověřte, že sortiment z testovací objednávky odpovídá zalistovanému zboží. V případě rozdílů je 

potřeba dořešit zalistování v PRO-DOMA. 

2. Potvrzení příjmu objednávky - dodavatel potvrzuje příjem objednávky neprodleně, zasláním 

zprávy APERAK na společnost PRO-DOMA tak, aby byla zajištěna kontrola doručení objednávek 

adresátovi. 

 

Popis polí objednávky naleznete v kapitole Obsah EDI Objednávky a v samostatném 

dokumentu s komentovanými vzorky objednávek. 

http://www.grit.cz/pro-doma
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3.3. Odeslání avíza o dodání, tzv. dodací list 

(DESADV) 

1. Odeslání prvních avíz – po výzvě odešlete přes EDI první avízo o dodání zboží. Současně 

s odesláním EDI avíza odešlete na adresu EDI podpory (podpora.orion@grit.cz) informaci 

o odeslání prvních avíz a počkejte na vyjádření ke správnosti avíza.  

2. Ověření správnosti avíza - ze stran PRO-DOMA a GRiT dojde ke kontrole elektronického avíza 

po stránce formální, obsahové a porovnání s papírovým avízem. Případné nesrovnalosti a rozdíly 

budou řešeny ve spolupráci s dodavatelem. PRO-DOMA neprodleně odesílá potvrzovací zprávu 

APERAK o zpracování Avíza. Pokud je Avízo v pořádku, pak je odeslán pozitivní APERAK, 

v opačném případě je odeslán negativní APERAK. 

3.4. Odeslání prvních EDI faktur (INVOIC) 

1. Odeslání prvních faktur – po výzvě odešlete přes EDI první elektronicky podepsanou fakturu 

(k podpisu použijte hashovací algoritmus SHA-256). Současně s odesláním EDI faktury odešlete 

na adresu EDI podpory (podpora.orion@grit.cz) informaci o odeslání prvních faktur společně 

s veřejnou částí podpisového certifikátu a počkejte na vyjádření ke správnosti faktury. 

2. Ověření správnosti faktury  - Ze stran PRO-DOMA a GRiT dojde ke kontrole elektronické faktury 

po stránce formální, obsahové a porovnání s papírovou fakturou. Případné nesrovnalosti a 

rozdíly budou řešeny ve spolupráci s dodavatelem. 

3. Odesílání opravných daňových dokladu – opravné daňové doklady (dobropisy) jsou 

vyžadovány v souladu s českým subsetem zprávy INVOIC. V souladu s tímto subsetem tedy musí 

být dobropisované částky v záporné hodnotě. 

 

Faktury dále musí obsahově splňovat podmínky uvedené v kapitole Požadavky 

na obsah EDI faktury.  

3.5. Testovací provoz 

1. Zahájení testovacího provozu - po odsouhlasení správnosti přenášených faktur je zahájen 

„testovací“ provoz. V průběhu testovacího provozu se faktury zasílají jak přes EDI, tak i stávajícím 

způsobem (v papírové podobě nebo e-mailem ve formátu PDF, popř. jiným dohodnutým 

způsobem). 

2. Testovací provoz – EDI doklady budou procházet automatickými kontrolami a kontrolami 

pracovníků PRO-DOMA, kteří budou kontrolovat obsahovou shodnost elektronicky 

zpracovávaných faktur s papírovou verzí. O nesrovnalostech budou dodavatelé informování 

zprávami APERAK a COMDIS. Je třeba tyto zprávy sledovat a reagovat na ně. 

3. Ostrý provoz – Po podpisu dodatku smlouvy o bezpapírové fakturaci a akceptačních protokolů 

začne od smluvně určeného data zasílání výhradně elektronických faktur. Proto je třeba ještě 

důsledněji sledovat zprávy APERAK a COMDIS. Odmítnuté doklady je třeba opravit a zaslat znovu. 

Zamítnuté doklady se považují za nedoručené. Za úspěšně doručené je možno považovat jen 

doklady, které jsou potvrzeny pozitivní zprávou COMDIS. 

mailto:podpora.orion@grit.cz
mailto:podpora.orion@grit.cz
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3.6. Potvrzování EDI faktur 
K EDI fakturám a opravným daňovým dokladům budou zasílány zprávy AUTACK, APERAK a COMDIS. 

 

AUTACK  - Zpráva o provedené autorizaci elektronického podpisu.  

Negativní zpráva AUTACK nese informaci o tom, že se nepodařilo ověřit podpis u zaslaného dokladu. 

Možné příčiny neověření: 

- Nezaslali jste odběrateli veřejný klíč použitého certifikátu 

- Použili jste nesprávné hashovací schéma podpisu (je vyžadováno SHA-256) 

- Je podepsáno neplatným certifikátem (nepodepisujte certifikátem, kterému v den podpisu končí 

platnost) 

- Obsah dokumentu se od podepsání změnil 

Vyžadovaná reakce: sjednejte nápravu a pošlete doklad znovu 

 

APERAK - Potvrzení o převzetí zprávy aplikací. 

Pokud na zaslané doklady nebyla vygenerována zpráva APERAK, považují se tyto doklady za nedoručené. 

Negativní zpráva APERAK znamená, že zaslaná EDI zpráva obsahuje chyby, které brání jejímu dalšímu 

zpracování.  Povinností prodávajícího je tyto chyby ihned odstranit a zaslat novou EDI  INVOIC  zprávu, 

na kterou kupující vygeneruje zprávu APERAK. Pozitivní zpráva APERAK znamená pouze potvrzení 

doručení zprávy. Po doručení proběhnou další kontroly správnosti dokladu. Nelze tedy automaticky 

předpokládat, že bude doklad vždy přijat/zaúčtován a proplacen. 

 

COMDIS  - Obchodní námitka.  

Odběratel touto zprávou potvrzuje přijetí faktury nebo fakturu odmítá a zasílá popis chyb. Negativní 

zpráva COMDIS znamená, že doklad má obsahové chyby, které brání jeho zaúčtování. Povinností 

prodávajícího je tyto chyby neprodleně odstranit a zaslat opravenou zprávu INVOIC. Za přijatou a 

zaúčtovanou zprávu INVOIC se považuje pouze ta, ke které byla zaslána pozitivní zpráva COMDIS. Zprávy 

jsou podepsány elektronickým podpisem. COMDIS k opravnému daňovému dokladu (INVOIC typ 381) 

nahrazuje potvrzení dobropisu a má se za to, že odběratel o dobropisu účtuje dnem potvrzení. 

 

3.7. Chyby při přenosech EDI faktur 

O problémech a nesrovnalostech v EDI fakturách bude dodavatel informován zpětnými notifikacemi 

APERAK a COMDIS. 

3.8. Časté chyby 

 Nedostatky v zalistování zboží (nekompletnost a neaktuálnost sortimentu, chybné značení zboží) – je 

potřeba, abyste vyřešili ve spolupráci s odběratelem. 
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 Chybná identifikace obchodních stran – nastavte váš systém tak, aby odeslaná faktura měla správnou 

identifikaci obchodních stran. Jedná se jak o GLN kódy, tak i názvy společností. 

 Faktura není zasílána 1:1 k avízu o dodání zboží – je potřeba zasílat vždy 1 fakturu (INVOIC) 

k jednomu avízu o dodání zboží (DESADV) 

 Ve faktuře nebo avízu není uváděno číslo objednávky odběratele – je potřeba, abyste do faktury i 

avíza uváděli číslo objednávky odběratele 

 Ve faktuře není uváděno číslo dodacího listu – je potřeba, abyste do faktury uváděli číslo dodacího 

listu 

 Ve faktuře není uveden GTIN nebo dodavatelské číslo na řádku služby 

 Chybějící data – nastavte váš systém tak, aby odchozí faktura obsahovala všechna povinná a 

požadovaná data viz kapitola Požadavky na obsah EDI faktury a Požadavky na obsah EDI avíza 

o dodání (DESADV) 

 Jiné problémy – kontaktujte EDI podporu společnosti PRO-DOMA u společnosti GRiT 

 

4. EDI objednávky (ORDERS) 

4.1. Plnění údajů EDI objednávky (ORDERS) 

PRO-DOMA přenáší údaje o obchodních protistranách takto: 

 

Traťová objednávka:  

BY, DP, UC, OB – typ partnera v EDI zprávě (kvalifikátor dle EDIFACT) 

- BY (na tisku Objednatel) – Údaje PRO-DOMA (kontakt, telefon/fax a e-mail) 

- DP (na tisku Příjemce) – Údaje zákazníka (kontakt, telefon/fax a e-mail z karty zákazníka) 

- UC (na tisku Místo dodání) – Údaje skladu zákazníka příp. stavby, uvedený kontakt slouží 

pro avízo 

- OB (na tisku Vyřizuje) – Údaje střediska PRO-DOMA, (kontakt, telefon/fax a e-mail uživatele, 

který objednávku pořídil) 

Středisková objednávka:  

- BY (na tisku Objednatel) – Údaje PRO-DOMA (kontakt, telefon/fax a e-mail) 

- DP (na tisku Příjemce) – Údaje střediska PRO-DOMA, (kontakt, telefon/fax a e-mail uživatele, 

který objednávku pořídil) 

- UC (na tisku Místo dodání) – Údaje skladu střediska z objednávky, tj. se uvažuje ruční změna 

(kontakt, telefon/fax a e-mail z karty použité lokace) 

- OB (na tisku Vyřizuje) – Údaje střediska PRO-DOMA, (kontakt, telefon/fax a e-mail uživatele, 

který objednávku pořídil) 

 

Další údaje: 
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- Údaje Typ dopravy (Dodavatel, Zákazník, Vlastní), Typ vykládky (VZV, Hydraulická ruka, Jeřáb, 

Manuálně) SPZ, jméno řidiče a termín dodání (text) se uvádí v poznámce 

- Číslo dispozice (kód garance) - tento kód je zasílán v hlavičce zprávy. V českých „inhouse“ je pole 

označeno jako „Reference free“. V edifactové verzi je kód zasílán jako „číslo projektu“ v RFF+AEP. 

Číslo dispozice je duplicitně uvedeno i v textové poznámce k objednávce (text má formu: Číslo 

dispozice: NNNNN) 

- Objektová sleva je uvedena v rozpisu slev k jednotlivým řádkům, identifikátor slevy je 

OBJ_SLEVA. Duplicitně je objektová sleva uváděna i v textové poznámce k řádku objednávky 

(text má formu: Obj. sleva: N%) 

- Poznámka u řádku - může být posílána poznámka o délce až 140 znaků 

- Jsou zasílány ceny před slevou, po slevě a hodnota jednotkové slevy. Zároveň je zasílán rozpis 

slev podle jednotlivých typů (A, B, C, Objektová). 

 

4.2. Obsah EDI Objednávky (ORDERS) 

POZOR! NÍŽE UVEDENÝ SEZNAM ATRIBUTŮ NENÍ POPISEM FORMÁTU OBJEDNÁVKY! Jde pouze o výběr polí 

z českého subsetu EANCOM 2002 zprávy ORDERS EDIFACT D.01B. Samotný tvar objednávky závisí 

na použitém EDI řešení. Spojte se s vaším poskytovatelem služeb či řešení EDI. 

Objednávka – hlavička Typ Délka Pov. 

Číslo objednávky Char 15 P 

Datum vystaveni objednávky Date 8 P 

GLN kupujícího - objednavatele (NAD+BY) „Objednatel“ Char 17 P 

Název kupujícího Char 70 P 

Kupující - sídlo - ulice a číslo Char 35 P 

Kupující - sídlo – obec Char 35 P 

Kupující - sídlo – PSČ Char 6 P 

Kupující – IČO Char 15 P 

Kupující – DIČ Char 15 P 

Kupující - Zápis v Obchodním registru, oddíl, vložka Char 140 N 

GLN objednavatele (NAD+OB) „Vyřizuje“ Char 17 P 

Název objednavatele Char 70 P 

Objednavatel - ulice a číslo Char 35 P 

Objednavatel – obec Char 35 P 

Objednavatel – PSČ Char 6 P 

Objednavatel – kontaktní osoba Char 35 P 

Objednavatel – kontaktní telefon Char 35 P 
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Objednavatel – kontaktní e-mail Char 35 P 

GLN místa dodání (NAD+DP) „Příjemce“ u traťové objednávky Char 17 P 

Název místa dodání Char 70 P 

Místo dodání – ulice a číslo Char 35 N 

Místo dodání – obec Char 35 N 

Místo dodání – PSČ Char 6 N 

Místo dodání – kontaktní telefon Char 35 N 

Místo dodání – kontaktní e-mail Char 35 N 

GLN fakturačního místa (NAD+IV) Char 17 P 

GLN dodavatele (NAD+SU) Char 17 P 

Název dodavatele Char 70 P 

Dodavatel - sídlo - ulice a číslo Char 35 P 

Dodavatel - sídlo – obec Char 35 P 

Dodavatel - sídlo – PSČ Char 6 P 

Dodavatel – IČO Char 15 N 

Dodavatel – DIČ Char 15 N 

GLN distribučního skladu dodavatele (NAD+SF) Char 17 N 

Distribuční sklad – ulice a číslo Char 35 N 

Distribuční sklad – obec Char 35 N 

Distribuční sklad – PSČ Char 6 N 

GLN konečného místa dodání (NAD+UC) „Místo dodání“ Char 17 P 

Název konečného místa dodání Char 70 P 

Konečné místo dodání - ulice a číslo Char 35 P 

Konečné místo dodání – obec Char 35 P 

Konečné místo dodání – PSČ Char 6 P 

Konečné místo dodání – kontaktní osoba Char 35 P 

Konečné místo dodání – kontaktní telefon Char 35 P 

Konečné místo dodání – kontaktní e-mail Char 35 N 

Požadovaný datum dodání Date 8 P 

Požadovaný čas dodání Time 4 N 

Rozlišení dopravy (D – dodavatel, O – odběratel) Char 3 N 

Volný text - typ dopravy, SPZ, Jméno řidiče, atd. Char 350 P 

Poznámka k objednávce – obchodní pokyny Char 350 N 

Kód měny Char 3 P 
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Kód dispozice (kód garance, číslo projektu) Char 40 N 

 

Objednávka – položky Typ Délka Pov. 

Číslo řádku Num 6 P 

GTIN (EAN) artiklu Char 25 
P (je-li 

zalistováno) 

Číslo artiklu podle dodavatele Char 25 
P (je-li 

zalistováno) 

Číslo artiklu podle odběratele Char 25 P 

Množství Num 12,3 P 

Měrná jednotka množství Char 3 P 

Požadovaný datum dodání Date 8 N 

Požadovaný čas dodání Time 4 N 

Název artiklu, specifikace Char 45 P 

Interní kód / Číslo artiklu odběratele Char 25 N 

Počet kusů v kartonu / Počet spotřebitelských jednotek v balení Num 12 N 

Cena jednotková – základní Num 12,2 N 

Procento slevy Num 7,3 N 

Částka slevy na jednotku Num 12,2 N 

Poznámka k položce Char 140 N 

Cena jednotková – po slevě Num 12,2 P 

Celková částka za položku Num 12,2 P 

Rozpis slev – identifikátor slevy Char 35 N 

Rozpis slev – procento Num 7 N 

Rozpis slev – celková částka této slevy za řádek Num 13 N 

4.3. Objednávky na místo dodání bez GLN 

Dodání zboží k tzv. traťovým objednávkám může být požadováno na stavby fyzických osob (tzn. 

neregistrovaných zákazníků) nebo na stavby firemním odběratelům PRO-DOMA. Typicky tato místa 

dodání nebudou mít přiřazený GLN. EDI objednávka pak tedy bude dodavateli odeslána s prázdným GLN 

u protistrany UC, dodavatel pak musí adresní a kontaktní údaje místa dodání vyčíst z EDI zprávy, nemůže 

je najít dle GLN ve svém číselníku odběrných míst. 

 

Pokud EDI systém dodavatele vyžaduje vyplnění GLN u protistrany UC, je možné si u PRO-DOMA vyžádat, 

aby se v těchto případech v EDI objednávce používal speciální GLN 8595689999995. 
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4.4. Rámcové (hromadné) objednávky 

PRO-DOMA některým dodavatelům zasílá informaci o plánovaném dlouhodobém odběru zboží ve formě 

tzv. rámcových objednávek (v terminologii PRO-DOMA hromadných objednávek). Toto umožňuje 

dodavateli na dodávky se předem připravit. Jednotlivé dodávky jsou samostatně objednávány 

prostřednictvím tzv. dílčích objednávek (tzn. po rámcové objednávce nenásleduje okamžité dodání zboží, 

dodavatel čeká na dílčí objednávky). Avíza o dodání a faktury k těmto dílčím dodávkám se pak musí 

odkazovat na číslo těchto dílčích objednávek, nikoli na číslo rámcové objednávky. 

 

Hromadné objednávky mohou, ale nemusí být dodavateli předávány pomocí EDI. Záleží na tom, zda 

dodavatel je schopen hromadné objednávky odlišit od standardních objednávek: 

- Hromadná objednávka obsahuje v textové poznámce následující text: RÁMCOVÁ OBJEDNÁVKA 

NESLOUŽÍ JAKO PODKLAD K VÝVOZU A NÁSLEDNÉ FAKTURACI DODÁVKY ZBOŽÍ 

- Hromadná objednávka má prefix čísla objednávky „NH“. Číslo objednávky je tedy ve tvaru 

NHXXXXXX 

- Dílčí objednávka obsahuje v textové poznámce následující text: Čerpání rámcové objednávky č. 

NHXXXXXX 

4.5. Aktualizace objednávek 

Pokud dodavatel neřekne jinak, pak v případě aktualizace objednávky (snížení i zvýšení množství) bude 

ze strany PRO-DOMA řešeno opakovaným odeslání EDI objednávky pod stejným číslem, přičemž tato 

aktualizovaná objednávka bude obsahovat všechny aktuálně platné řádky (reakcí dodavatele by tedy 

mělo být kompletní přepsání už existující objednávky v jeho informačním/EDI systému). 

 

Alternativou k tomuto režimu může být odesílání aktualizované objednávky e-mailem (opět pod stejným 

číslem a s kompletním aktuálním obsahem). 

5. Požadavky na obsah EDI avíza o dodání 

(DESADV) 

V avízech je nezbytné správně identifikovat jednotlivé strany obchodního případu.  

Struktura zprávy musí být podle českého subsetu EANCOM 2002 zprávy DESADV EDIFACT D.01B 

s rozšířením o cenu a sazbu DPH. 

Povinná pole zprávy DESADV 

Pokud je pole povinné jen v určitých případech, je bližší specifikace uvedena ve sloupci 

poznámka. 

POZOR! NÍŽE UVEDENÝ SEZNAM ATRIBUTŮ NENÍ POPISEM FORMÁTU OBJEDNÁVKY! Jde pouze o výběr polí 

z českého subsetu EANCOM 2002 zprávy ORDERS EDIFACT D.01B. Samotný tvar objednávky závisí 

na použitém EDI řešení. Spojte se s vaším poskytovatelem služeb či řešení EDI. 
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Avízo  - hlavička Typ Délka Pov. Poznámky 

Číslo Avíza (dodacího listu) Char 15 P  

Druh dokladu – kód Char 3 N  

Funkce zprávy – kód Char 3 N 9 - originál 

Datum vystavení Date 10 N  

Datum dodaní Date 10 P  

Datum odjezdu dodávky zboží Date 10 N  

Číslo objednávky zákazníka Char 15 P  

Datum vystavení objednávky Date 10 N  

Číslo objednávky u dodavatele Char 15 N  

Datum přijatí objednávky u dodavatele Date 10 N  

GLN kupujícího - odběratele Char 17 P  

IČO kupujícího - odběratele Char 15 N  

DIČ kupujícího - odběratele Char 15 N  

GLN místa dodání Char 17 P  

GLN dodavatele Char 17 P  

IČO dodavatele Char 15 N  

DIČ dodavatele Char 15 N  

GLN objednatele Char 17 N  

Název objednavatele - 1 Char 35 N  

Název objednavatele - 2 Char 35 N  

Název místa dodání - 1 Char 35 N  

Název místa dodání - 2 Char 35 N  

 

Avízo  – hlavička – textové údaje Typ Délka Pov. Poznámky 

Oddělení, funkce kontaktní osoby Dodavatele Char  N  

Jméno kontaktní osoba Dodavatele Char  N  

Telefon kontaktní osoby Dodavatele Char  N  

E-mail kontaktní osoby Dodavatele Char  N  

Druh dopravy - kód  Char  N  

Identifikace vozidla Char  N  

Poznámka Char  N  
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Avízo  – položky Typ Délka Pov. Poznámky 

Číslo řádku Num 6 P  

GTIN (EAN) artiklu Char 25 P GTIN(EAN) kód 

Číslo artiklu podle dodavatele Char 25 P 

Musí být vyplněno číslo 

artiklu podle 

dodavatele nebo podle 

odběratele artiklu  

Číslo artiklu podle odběratele Char 25 P 

Musí být vyplněno číslo 

artiklu podle 

dodavatele nebo podle 

odběratele artiklu 

Specifikace (Textový popis (název)) Char 70 P  

Typ položky Char 1 N  Z - zboží, O -  obaly 

Množství Num 12,3 P oddělovač (tečka) 

Jednotka množství Char 3 P PCE - označení pro ks 

Netto jednotková cena (po uplatnění všech slev) Num 12,4 P  

Sazba DPH Num 5,2 N  

Země původu Char 3 N  

Datum minimální trvanlivosti zboží Date 10 N  

Číslo objednávky zákazníka Char 15 P 
Pokud se liší od čísla 

v hlavičce 

 Datum vystavení objednávky Date 10 N  

Číslo výrobní šarže Char 25 N  

Označení Promo akce Char 25 N  

5.1. Povinné údaje 

PRO-DOMA vyžaduje, aby avízo obsahovalo následující údaje: 

- GLN dodavatele a kupujícího 

- Protistrana DP nebo UC (tzn. specifikace, kam bylo zboží dodáno) 

- Číslo objednávky odběratele, buď v hlavičce (platné pro všechny řádky) a/nebo na řádku (platné 

pro daný řádek). Číslo není vyžadováno u řádků typu O (obal, paleta) 

- GTIN nebo číslo dle dodavatele 

- Jednotka množství 

- Specifikace (textový popis/název) – PRO-DOMA preferuje, aby u avíza byl uváděn název položky, 

rychleji se pak řeší problémy při nenalezení/duplicitě identifikace položky. Pokud se ale 

specifikace neuvede, nedojde k odmítnutí zprávy 
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- Netto jednotková cena - PRO-DOMA preferuje, aby u avíza byla uváděna jednotková cena po 

všech slevách (vč. slevy za způsob platby). Umožňuje to už při příjmu zkontrolovat, zda byly 

dodrženy dohodnuté ceny. Pokud se ale jednotková cena neuvede, nedojde k odmítnutí zprávy 

5.2. Chyby identifikované při zpracování avíz 

Kompletní seznam chyb způsobených dodavatelem, které mohou být identifikovány při zpracování EDI 

avíz, je uveden v příloze na konci tohoto dokumentu.  

6. Požadavky na obsah EDI faktury 

Pod pojmem EDI faktury jsou zde myšleny EDI zprávy INVOIC, tj. daňové doklady a opravné daňové 

doklady.  

Společnost PRO-DOMA požaduje, aby byla vystavena a odeslána vždy právě jedna faktura (INVOIC) 

na právě jedno avízo o dodání zboží (DESADV). 

Ve fakturách je dále potřeba uvádět číslo dodacího listu, ke kterému se faktura vztahuje. 

V dokladech je nezbytné správně identifikovat jednotlivé strany obchodního případu. 

 

Základní identifikace: 

- Rozlišení adresáta - GLN PRO-DOMA – 8594185320005 

- Rozlišení fakturačního místa - GLN PRO-DOMA – 8594185320005 

- Detailní seznam všech GLN společnosti PRO-DOMA včetně adres jednotlivých lokalit je 

uveden jako samostatný dokument a aktuální verze je vždy k dispozici na stránce 

s dokumentací http://www.grit.cz/pro-doma. 

 

Opravné daňové doklady (dobropisy) 

V opravných daňových dokladech společnost PRO-DOMA vyžaduje uvádět číslo dokladu, ke kterému je ODD 

vystaven.  

 

Přenesení daňové povinnosti 

Informace o přenesené daňové povinnosti uvádět v souladu s českým subsetem EANCOM 2002, 

Syntax 3, Edition 2008, verze 2.03 a novější 

 

Elektronický podpis 

Z legislativních důvodů je vyžadováno, aby byly všechny elektronické faktury opatřeny elektronickým 

podpisem. Akceptován bude elektronický podpis, který je vytvořený na základě kvalifikovaného 

certifikátu. V České republice si můžete o kvalifikovaný certifikát zažádat např. u certifikační autority 

PostSignum (www.postsignum.cz), nebo u I.CA (www.ica.cz).  

Společnost PRO-DOMA bude na EDI fakturách akceptovat pouze elektronický podpis s použitím 

hashovacího algoritmu SHA-256. 

http://www.grit.cz/pro-doma
http://www.postsignum.cz/
http://www.ica.cz/
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Pokud doposud nemáte elektronický podpis vyřešen, může za vás na základě mandátního pověření 

podepisovat elektronické doklady také společnost GRiT. 

 

Povinná pole zprávy INVOIC 

Pokud je pole povinné jen v určitých případech, je bližší specifikace uvedena ve sloupci poznámka. 

POZOR! NÍŽE UVEDENÝ SEZNAM ATRIBUTŮ NENÍ POPIS FORMÁTU FAKTURY! Jde pouze o výběr polí z českého 

subsetu EANCOM 2002, Syntax 3, Edition 2008 zprávy INVOIC EDIFACT D.01B, který je pro komunikaci 

vyžadován. Samotný tvar exportu faktury z vašeho IS/ERP systému závisí na použitém EDI řešení. Spojte 

se s vaším poskytovatelem služeb či řešení EDI. 

Faktura - hlavička Typ Délka Pov. Poznámky 

Číslo faktury (daňového dokladu) Char 15 P  

Druh dokladu - kód Char 3 P 
380 – faktura, 

381 – dobropis 

Funkce zprávy - kód Char 3 P 9 – originál 

Datum vystavení Date 10 P  

Datum uskutečnění zdanitelného plnění Date 10 P  

Datum vyskladnění Date 10 N  

Datum dodání Date 10 P  

Fakturace od: (pro sumární fakturu) Date 10 N  

Fakturace do: (pro sumární fakturu) Date 10 N  

Datum splatnosti Date 10 P  

Způsob úhrady - kód Char 3 N 

Předpokládá se „42“ 

(bankovním 

převodem) 

Číslo smlouvy Char 15 N  

Číslo objednávky Char 15 P  

Datum vystavení objednávky Date 10 N  

Číslo objednávky u dodavatele Char 15 N  

Datum přijatí objednávky u dodavatele Date 10 N  

Číslo dodacího listu Char 15 P  

Datum vystavení dodacího listu Date 10 N  

Význam referenčního čísla faktury Char 3 N (P) 
Povinné pro opravné 

daňové doklady (ODD) 

Referenční číslo faktury (číslo původní faktury) Char 15 N (P) Povinné pro ODD 

Datum vztahující se k referenčnímu číslu faktury Date 10 N (P) Povinné pro ODD 
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Dealerská kategorie Char 15 N  

GLN kupujícího - odběratele Char 17 P 8594185320005 

IČO kupujícího - odběratele Char 15 P 24235920 

DIČ kupujícího - odběratele Char 15 P CZ24235920 

GLN objednavatele Char 17 N 8594185320005 

GLN místa dodání Char 17 N 
Stejné jako 

v objednávce 

GLN fakturačního místa Char 17 P 

Stejné jako 

v objednávce 

(8594185320005) 

GLN dodavatele Char 17 P  

IČO dodavatele Char 15 P  

DIČ dodavatele Char 15 P  

GLN distribučního skladu dodavatele Char 17 N  

Číslo bankovního účtu dodavatele Char 17 P  

Směrový kód banky Char 4 P  

Konstantní symbol platby Char 4 N  

Variabilní symbol platby Char 10 P  

Specifický symbol platby Char 10 N  

Kód měny faktury Char 3 P např. CZK, EUR, … 

Kód měny DPH (místní měny) Char 3 P 
Pokud je tuzemský 

doklad v cizí měně 

Kurz Num 8 P 
Pokud je tuzemský 

doklad v cizí měně 

Počet jednotek měny pro převodní kurz Num 6 P 
Pokud je tuzemský 

doklad v cizí měně 

Datum kurzu Date 8 P 
Pokud je tuzemský 

doklad v cizí měně 

IBAN Char 34 N(P) 
Povinné pro 

zahraniční dodavatele 

SWIFT 

 
Char 11 N(P) 

Povinné pro 

zahraniční dodavatele 

Název objednavatele - 1 Char 35 P 
PRO-DOMA Česká 

republika spol. s r.o. 

Název objednavatele - 2 Char 35 N  

Název místa dodání - 1 Char 35 N  

Název místa dodání - 2 Char 35 N  
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Název fakturačního místa - 1 Char 35 N 
PRO-DOMA Česká 

republika spol. s r.o. 

Název fakturačního místa - 2 Char 35 N  

Název distribučního skladu dodavatele - 1 Char 35 N  

Název distribučního skladu dodavatele - 2 Char 35 N  

Číslo příjemky Char 15 N  

Datum vystavení příjemky Date 8 N  

 

Faktura – hlavička – textové údaje Typ Délka Pov. Poznámky 

Kupující - obchodní jméno - 1 Char 35 P 
PRO-DOMA Česká 

republika spol. s r.o. 

Kupující - obchodní jméno - 2 Char 35 N  

Kupující - obchodní jméno - 3 Char 35 N  

Kupující - obchodní jméno - 4 Char 

 

 

 

35 N  

Kupující - obchodní jméno - 5 Char 35 N  

Kupující - adresa - ulice a číslo - 1 Char 35 P Budčická 1479 

Kupující - adresa - ulice a číslo - 2 Char 35 N  

Kupující - adresa - ulice a číslo - 3 Char 35 N  

Kupující - adresa - ulice a číslo - 4 Char 35 N  

Kupující - adresa - město Char 35 P Praha 9 

Kupující - adresa - PSČ Char 6 P 190 16 

Dodavatel - obchodní jméno - 1 Char 35 P  

Dodavatel - obchodní jméno - 2 Char 35 N  

Dodavatel - obchodní jméno - 3 Char 35 N  

Dodavatel - obchodní jméno - 4 Char 35 N  

Dodavatel - obchodní jméno - 5 Char 35 N  

Dodavatel - adresa - ulice a číslo - 1 Char 35 P  

Dodavatel - adresa - ulice a číslo - 2 Char 35 N  

Dodavatel - adresa - ulice a číslo - 3 Char 35 N  

Dodavatel - adresa - ulice a číslo - 4 Char 35 N  

Dodavatel - adresa - město Char 35 P  

Dodavatel - adresa - PSČ Char 6 P  

Dodavatel - Zápis v Obchodním registru, oddíl, 

vložka 
Char 140 P  
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Faktura – položky Typ Délka Pov. Poznámky 

Číslo řádku Num 6 P  

GTIN (EAN) artiklu Char 25 P GTIN (EAN) kód 

Číslo artiklu podle dodavatele Char 25 P* 

*Musí být vyplněno 

číslo artiklu podle 

dodavatele nebo 

podle odběratele 

Číslo artiklu podle odběratele Char 25 N* 

*Musí být vyplněno 

číslo artiklu podle 

dodavatele nebo 

podle odběratele 

Typ položky Char 1 P 
 Z-zboží, O-obaly, S-

Služba 

Množství Num 12,3 P  

Cena za jednotku před aplikací slev a přirážek Num 12,4 P  

Sleva na položku v % Num 7,3 N  

Částka slevy na jednotku (absolutně) Num 12,4 P  

Přirážka – jiná přirážka Num 12,4 N  

Cena za jednotku po aplikaci slev a přirážek Num 12,4 P  

Celková částka za položku (cena * množství) Num 12,4 P  

Sazba DPH Num 5,2 P  

Fakturační měrná jednotka Char 3 P  

Počet spotřebitelských jednotek ve fakturační 

jednotce 
Num 12,3 N  

Skupina spotřební daně - kód Char 15 N  

Základ pro spotřební daň (množství sp. daně) Num 12,4 N  

Částka spotřební daně Num 12,2 N  

GLN objednavatele Char 17 N  

GLN místa dodání Char 17 N  

Datum dodání Date 10 N  

Číslo objednávky zákazníka Char 15 P  

Datum vystavení objednávky Date 10 N  

Číslo objednávky u dodavatele Char 15 N  

Datum přijetí objednávky u dodavatele Date 10 N  

Číslo dodacího listu Char 15 P  

Datum vystavení dodacího listu Date 10 N  
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Význam referenčního čísla faktury Char 3 P 
Pro opravné daňové 

doklady (ODD) 

Referenční číslo faktury (původní, zálohové apod.) Char 15 P Pro ODD 

Datum vztahující se k referenčnímu číslu faktury Date 10 N pro ODD 

Stav salda vratných obalů za uvedenou cenu Num 8 N  

Obaly dodané Num 8 N  

Obaly vrácené Num 8 N  

Stav salda vrat. obalu jednoho typu celkem Num 8 N  

Název produktu, specifikace Char 70 P  

Číslo příjemky Char 15 N  

Datum vystavení příjemky Date 8 N  

 

 

Faktura – sumární položky Typ Délka Pov. Poznámky 

Základ daňové skupiny 0 (osvobozené) Num 12,2 P Pokud je uplatněno 

Základ daňové skupiny 1 (snížená sazba) Num 12,2 P Pokud je uplatněno 

Základ daňové skupiny 1.2 (2. snížená sazba) Num 12,2 P Pokud je uplatněno 

Základ daňové skupiny 2 (základní sazba) Num 12,2 P Pokud je uplatněno 

Základ daňové skupiny 1 AE - reverse charge 

(snížená sazba) 
Num 12,2 P Pokud je uplatněno 

Základ daňové skupiny 1.2 AE - reverse charge (2. 

snížená sazba) 
Num 12,2 P Pokud je uplatněno 

Základ daňové skupiny 2 AE - reverse charge 

(základní sazba) 
Num 12,2 P Pokud je uplatněno 

Cena bez DPH celkem Num 12,2 P  

Sazba DPH skupiny 1 (snížená) Num 5,2 P Pokud je uplatněno 

Sazba DPH skupiny 1.2 (2. snížená) Num 5,2 P Pokud je uplatněno 

Sazba DPH skupiny 2 (základní) Num 5,2 P Pokud je uplatněno 

DPH daňové skupiny 1 Num 12,2 P Pokud je uplatněno 

DPH daňové skupiny 1.2 Num 12,2 P Pokud je uplatněno 

DPH daňové skupiny 2 Num 12,2 P Pokud je uplatněno 

DPH daň celkem Num 12,2 P  

Spotřební daň celkem Num 12,2 N Pokud je uplatněna 

Množství celkem Num 12,3 N  

Řádkové položky celkem Num 12,2 P  

Dodat. sl. na fa. jako celek v daň. sk. 0 v % Num 7,3 N  

Dodat. sl. na fa. jako celek v daň. sk. 0 abs. Num 12,2 N  
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Dodat. sl. na fa. jako celek v daň. sk. 1 v % Num 7,3 N  

Dodat. sl. na fa. jako celek v daň. sk. 1 abs. Num 12,2 N  

Dodat. sl. na fa. jako celek v daň. sk. 1.2 v % Num 7,3 N  

Dodat. sl. na fa. jako celek v daň. sk. 1.2 abs. Num 12,2 N  

Dodat. sl. na fa. jako celek v daň. sk. 2 v % Num 7,3 N  

Dodat. sl. na fa. jako celek v daň. sk. 2 abs. Num 12,2 N  

Dodatečná sleva na fakturu jako celek v % Num 7,3 N  

Dodatečná sleva na fa. (absolutně) Num 12,2 N  

Dodat. přir. na fa. jako celek v daň. sk. 0 v % Num 7,3 N  

Dodat. přir. na fa. jako celek v daň. sk. 0 abs. Num 12,2 N  

Dodat. přir. na fa. jako celek v daň. sk. 1 v % Num 7,3 N  

Dodat. přir. na fa. jako celek v daň. sk. 1 abs. Num 12,2 N  

Dodat. přir. na fa. jako celek v daň. sk. 1.2 v % Num 7,3 N  

Dodat. přir. na fa. jako celek v daň. sk. 1.2 abs. Num 12,2 N  

Dodat. přir. na fa. jako celek v daň. sk. 2 v % Num 7,3 N  

Dodat. přir. na fa. jako celek v daň. sk. 2 abs. Num 12,2 N  

Dodatečná přirážka na fakturu jako celek v % Num 7,3 N  

Dodatečná přirážka na fakturu (absolutně) Num 12,2 N  

Fakturováno celkem Num 12,2 P  

Procento zálohové platby Num 7,3 N  

Částka zálohové platby Num 12,2 N  

Zaplacené zálohy celkem Num 12,2 N  

K úhradě (zbývá uhradit) Num 12,2 P  

Rozdíl zaokrouhlení Num 12,2 P  

Počet řádkových položek v dokumentu Num 6 N  

Základ daňové skupiny 0 (osvobozeno) - přepočet 

do místní měny 

 

Num 12,2 P 
Pokud je tuzemský 

doklad v cizí měně 

Základ daňové skupiny 1 (snížená) - přepočet 

do místní měny 

 

Num 12,2 P 
Pokud je tuzemský 

doklad v cizí měně 

Základ daňové skupiny 1.2 (2. snížená) - přepočet 

do místní měny 

 

Num 12,2 P 
Pokud je tuzemský 

doklad v cizí měně 

Základ daňové skupiny 2 (základní) - přepočet 

do místní měny 

 

Num 12,2 P 
Pokud je tuzemský 

doklad v cizí měně 

DPH daňové skupiny 1 (snížená) - přepočet 

do místní měny 

 

Num 12,2 P 
Pokud je tuzemský 

doklad v cizí měně 

DPH daňové skupiny 1.2 (2. snížená) - přepočet 

do místní měny 

 

Num 12,2 P 
Pokud je tuzemský 

doklad v cizí měně 

DPH daňové skupiny 2 (základní) - přepočet 

do místní měny 

 

Num 12,2 P 
Pokud je tuzemský 

doklad v cizí měně 
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Základ daňové skupiny 1 (snížená AE - reverse 

charge) - přepočet do místní měny 

 

Num 12,2 P 
Pokud je tuzemský 

doklad v cizí měně 

Základ daňové skupiny 1.2 (2. snížená AE - reverse 

charge) - přepočet do místní měny 

 

Num 12,2 P 
Pokud je tuzemský 

doklad v cizí měně 

Základ daňové skupiny 2 (základní AE - reverse 

charge) - přepočet do místní měny 

 

Num 12,2 P 
Pokud je tuzemský 

doklad v cizí měně 

6.1. Povinné údaje 

PRO-DOMA vyžaduje, aby faktury/dobropisy obsahovaly následující údaje: 

- GLN dodavatele a kupujícího 

- Protistrana DP nebo UC (tzn. specifikace, kam bylo zboží dodáno) 

- (Faktura) Číslo objednávky odběratele, buď v hlavičce (platné pro všechny řádky) a/nebo řádku 

(platné pro daný řádek). Číslo není vyžadováno u řádků typu O (obaly, palety) a S (služby) 

- (Dobropis) Číslo faktury, ke které se vystavuje dobropis (vrácení zboží, oprava ceny) nebo číslo 

vratky palet PRO-DOMA (paletový dobropis) 

- GTIN nebo číslo položky dle dodavatele 

- Jednotka množství 

- Specifikace (textový popis/název) 

6.2. Slevy 

PRO-DOMA požaduje, aby faktury/dobropisy obsahovaly kromě celkové sazby řádkové slevy i rozpis 

jednotlivých řádkových slev, pokud je celková sleva dána kombinací více slev (typicky standardní + 

množstevní + objektová). Umožní to tak při zpracování dokladu rozlišit případy, kdy je cenový rozdíl 

způsobený rozdílem v nastavení standardních obchodních podmínek (zde může být příčina jak na straně 

PRO-DOMA, tak i na straně dodavatele) nebo v nedodržení sjednané objektové slevy (zde je typicky 

příčina na straně dodavatele). Řešení těchto dvou případů se procesně liší a proto je důležité je od sebe 

odlišit. 

6.3. Služby 

Pokud jsou součástí faktury/dobropisu služby (typicky doprava resp. jiné logistické služby, opotřebení 

palet apod.), pak i tyto musejí být uvedeny v EDI zprávě. Jejich neuvedení naruší vnitřní konzistenci 

dokladu (viz níže) a způsobí jeho odmítnutí (tj. vrácení dokladu dodavateli). 

 

Řádek služby stejně jako řádek zboží nebo obalu musí mít uvedený GTIN nebo dodavatelské číslo, jinak 

nemůže být na straně PRO-DOMA správně zpracován. Neuvedení obou údajů způsobí odmítnutí dokladu 

(tj. vrácení dokladu dodavateli). 

 

Alternativou k samostatnému řádku služby je uvedení částky za dopravu (resp. jinou službu) v rozpisu 

dodatečných přirážek na fakturu. V tomto případě musí být přirážka v rozpisu identifikována svým 

jednoznačným kódem. Přirážka bez kódu bude identifikována jako paušální dodatečná přirážka a bude 

rozpuštěna do cen zboží na faktuře. To způsobí rozdíl mezi objednací a fakturovanou cenou s následným 

odmítnutím dokladu (tj. vrácení dokladu dodavateli). 
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Identifikace sužeb musí být spolu se zalistovaným zbožím předány do PRO-DOMA předem v rámci 

zahájení EDI dokumentace. Uvedení neidentifikovatelné služby může být důvodem k odmítnutí faktury 

(tj. vrácení dokladu dodavateli). 

6.4. Plné moci 

PRO-DOMA v některých případech vydává svým odběratelům plné moci k odběru zboží přímo od 

dodavatelů na její účet. V tomto případě nemusí být impulsem k dodávce/výdeji zboží EDI objednávka ze 

strany PRO-DOMA, ale požadavek konečného odběratele (záleží na konkrétních okolnostech, 

v optimálním případě i v případě plné moci zašle středisko PRO-DOMA dodavateli EDI objednávku).  

 

Na faktuře týkající se takové dodávky se tedy dodavatel nebude moci odkázat na číslo objednávky PRO-

DOMA, namísto něj použije číslo objednávky konečného odběratele (nebo číslo použité plné moci). 

 

Pokud na faktuře k dodávce z plné moci nebude údaj Číslo objednávky odběratele uveden, dojde k jejímu 

odmítnutí (tj. vrácení dokladu dodavateli). 

6.5. Kontrola konzistence 

Zpracování EDI faktury/dobropisu začíná kontrolou vnitřní konzistence, dokladu. To představuje 

následující dílčí kontroly: 

- Součet částek základů DPH řádků rekapitulace zprávy neodpovídá součtu celk. částek po slevě 

řádků zprávy 

- Celk. částka faktury neodpovídá součtu částek včetně DPH řádků rekapitulace zprávy 

- Doklad obsahuje údaj o celk. částce slevy a sazbě celkové slevy, celk. částka slevy ale 

neodpovídá součtu celk. částek před slevou řádků zlevněných o sazbu celkové slevy 

 

Pokud zjištěný rozdíl je vyšší než 1 Kč (je tedy tolerován rozdíl způsobený opomenutým nebo odlišně 

zpracovaným zaokrouhlením), dojde k odmítnutí faktury/dobropisu (tj. vrácení dokladu dodavateli). 

6.6. Dobropisy 

U dobropisů se předpokládá, že jsou vystaveny se záporným množstvím/celk. částkami. 

6.7. Chyby identifikované při zpracování 

faktur/dobropisů 

Kompletní seznam chyb způsobených dodavatelem, které mohou být identifikovány při zpracování EDI 

INVOIC, je uveden v příloze na konci tohoto dokumentu.  
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7. Další zdroje 

Aktuální verze dokumentace je k dispozici na stránce http://www.grit.cz/pro-doma.  

  

http://www.grit.cz/pro-doma
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8. Jak nás můžete kontaktovat 

8.1. EDI Podpora dodavatelů společnosti PRO-DOMA 

Společnost GRiT, s.r.o. zajišťuje pro PRO-DOMA služby týkající se EDI komunikace (nastavení EDI systému, 

zapojení dodavatelů k EDI komunikaci apod.) 

 

Požadavky k zavedení EDI komunikace s PRO-DOMA zasílejte na email:  podpora.orion@grit.cz. 

V předmětu (subjektu) emailu vždy uveďte název vaší společnosti a stručný popis požadavku. 

Bez těchto údajů nemusí být požadavek zpracován. 

 

S obecnou problematikou při zavádění elektronické výměny dat (EDI) se dále může obracet na klientské 

centrum EDI ORiON společnosti GRiT. 

 

8.2. Klientské centrum EDI ORiON 

 V klientském centru EDI ORiON se můžete dozvědět bližší informace o produktech a službách 

společnosti GRiT, s.r.o. a detaily o možnostech EDI komunikace se společností PRO-DOMA. 

 

 e-mail: podpora.orion@grit.cz 

  fax: +420 597 071 010 

  tel:  +420 553 610 317 

 web:  http://www.edizone.cz   

   http://www.grit.cz 

 

8.3. Kontakty společnosti PRO-DOMA, SE 

   Jaroslav Novotný (Vedoucí odd. zpracování dat a IT) 

 e-mail: jaroslav.novotny@pro-doma.cz 

  tel:  +420 601 589 343 

   web:  http://www.pro-doma.cz/ 

 

 

   Petr Heidrich 

 e-mail: petr.heidrich@pro-doma.cz 

  tel:  +420 602 758 145 

   web:  http://www.pro-doma.cz/ 

 

 

http://www.grit.cz/
mailto:podpora.orion@grit.cz
mailto:podpora.orion@grit.cz
http://www.edizone.cz/
http://www.grit.cz/
mailto:jaroslav.novotny@pro-doma.cz
mailto:pitelkova@unihobby.cz
mailto:pitelkova@unihobby.cz
mailto:pitelkova@unihobby.cz
http://www.pro-doma.cz/
mailto:petr.heidrich@pro-doma.cz
mailto:pitelkova@unihobby.cz
mailto:pitelkova@unihobby.cz
mailto:pitelkova@unihobby.cz
http://www.pro-doma.cz/
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Přílohy 

9.1. Chybovník pro EDI faktury 

Číslo Popis Podrobný popis Závažnost Poznámka 

150 Nepovolená hodnota Pole zprávy obsahuje hodnotu, 

která není v pravidle povolena 

(identifikace pole je v detailech 

výjimky) 

Chyba   

151 Přetečení textu Textové pole zprávy má příliš 

mnoho znaků (identifikace pole 

je v detailech výjimky) 

Varování   

154 Chybějící hodnota Povinné pole zprávy nebylo 

vyplněno Pole zprávy obsahuje 

hodnotu v nesprávném formátu, 

typicky jde o chybný formát čísla 

(identifikace pole je v detailech 

výjimky) 

Chyba Momentálně se zde 

kontroluje jen vyplněné GLN 

kupujícího a dodavatele 

155 Chybný počet částí zprávy Určitá část zprávy je ve zprávě 

uvedena v nesprávném počtu 

Chyba Zde by připadal v úvahy jen 

případ, kdy by byl překročen 

maximální povolený počet 

řádků dokladu nebo počet 

poznámkových řádků (zatím 

se tyto případy ale 

nekontrolují) 

156 Chybějící část zprávy Povinná část zprávy nebyla ve 

zprávě uvedena 

Chyba Momentálně se zde 

kontroluje přítomnost údajů 

místa dodání (NAD DP) nebo 

koncového spotřebitele (NAD 

UC)  

161 Chyba dekódování z textu Pole zprávy obsahuje hodnotu v 

nesprávném formátu, typicky jde 

o chybný formát čísla 

(identifikace pole je v detailech 

výjimky) 

Varování   

162 Chyba kódování na text Pole zprávy obsahuje hodnotu v 

nesprávném formátu, typicky jde 

o chybný formát čísla 

(identifikace pole je v detailech 

výjimky) 

Varování   
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689 Načtení zprávy 

odmítnuto uživatelem 

Uživatel ručně odmítnul soubor, 

který neobsahoval původně 

žádnou výjimku, za kterou by 

byla odpovědná druhá strana 

Chyba Typicky jde o případ, kdy 

nebylo možné automaticky 

určit, zda je za určitou výjimku 

zodpovědný dodavatel nebo 

odběratel. Toto rozhodnutí 

provede až obsluha. Pokud je 

výsledkem zodpovědnost na 

straně dodavatele, je 

generována tato výjimka 

(výjimka, o které bylo třeba 

rozhodnout je ve stavové 

zprávě také obsažena) 

701 GLN místa dodání 

nenalezeno 

Nepodařilo se nalézt zákazníka 

podle GLN ve zprávě 

Chyba   

702 Chybné GLN místa 

dodání 

Nepodařilo se nalézt adresu 

příjemce podle GLN ve zprávě 

Chyba   

703 Chybné GLN místa 

dodání 

Nepoužito (zákazník nalezený 

podle GLN a adresa příjemce 

nalezená podle druhého GLN k 

sobě navzájem nepatří) 

Chyba   

704 Chybné GLN místa 

dodání 

GLN ze zprávy nalezeno u více 

zákazníků 

Varování   

705 Chybné GLN místa 

dodání 

GLN ze zprávy nalezeno u více 

adres příjemců 

Varování   

711 GLN dodavatele 

nenalezen 

Nepodařilo se nalézt dodavatele 

podle GLN ve zprávě 

Chyba   

712 GLN distr. skladu 

nenalezen 

Nepodařilo se nalézt adresu 

objednávky podle GLN ve zprávě 

Chyba   

713 Chybné GLN distr. skladu Dodavatel nalezený podle GLN a 

adresa objednávky nalezená 

podle druhého GLN k sobě 

navzájem nepatří 

Chyba   

714 Chybné GLN dodavatele GLN v dokladu nalezeno u více 

dodavatelů 

Varování   

715 Chybné GLN distr. skladu GLN v dokladu nalezeno u více 

adres objednávky 

Varování   

721 Chybné GLN kupujícího GLN kupujícího ve zprávě se liší 

od GLN společnosti nastaveného 

v nastavení EDI 

Varování   

722 GLN místa dodání 

nenalezeno 

Nepodařilo se nalézt lokaci podle 

GLN ve zprávě 

Chyba   

723 Chybné GLN místa 

dodání 

GLN ze zprávy nalezeno u více 

lokací 

Varování   

731 Chybný GTIN zboží V křížových odkazech se 

Nepodařilo nalézt zboží podle 

GTIN nebo dodavatelského čísla 

Chyba   

732 Chybná sazba DPH Sazbu DPH uvedenou u zboží ve 

zprávě se nepodařilo najít v 

nastavení konverzí DPH 

Varování   
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733 Chybný GTIN zboží GTIN nebo dodavatelské číslo 

uvedené u zboží bylo nalezeno v 

křížových odkazech u více zboží 

Chyba   

734 Chybný GTIN zboží Křížový odkaz zboží nalezený 

podle GTIN nebo dodavatelského 

čísla neobsahuje variantu, ale 

nalezené zboží varianty rozlišuje 

Varování   

735 Nenalezeno nastavení 

DPH (řádek) 

Nepoužito Chyba   

736 Nejednoznačné nastavení 

DPH (řádek) 

Sazba DPH uvedená u zboží ve 

zprávě se v nastavení konverzí 

DPH našla na více řádcích 

Varování   

741 Objednávka dle čísla 

objednávky odběratele v 

IS odběratele nenalezena 

Ve zprávě je uvedeno číslo 

objednávky, nák. objednávku s 

takovým číslem se ale nepodařilo 

nelézt (a to ani v archívu) 

Chyba   

742 Chybné GLN dodavatele Ke zprávě se podařilo nalézt nák. 

objednávku, je ale vystavena na 

jiného dodavatele, než je 

dodavatel uvedený ve zprávě 

Chyba   

744 Chybné číslo objednávky 

odběratele 

Zpráva neobsahuje přímo číslo 

objednávky, objednávku se 

podařilo nalézt pomocí jiného 

údaje (číslo DL, číslo faktury). 

Takto se ale nalezlo více než 

právě jednu objednávku 

Chyba   

745 Chybné GLN místa 

dodání (varování, chyba 

opravena) 

Ke zprávě se podařilo nalézt nák. 

trať. objednávku, je ale vystavena 

na jiného zákazníka, než je 

příjemce uvedený ve zprávě 

(strana DP) 

Varování   

746 Chybné GLN místa 

dodání (varování, chyba 

opravena) 

Ke zprávě se podařilo nalézt nák. 

trať. objednávku, je ale vystavena 

na jinou adresu příjemce 

zákazníka, než je konečné místo 

dodání uvedené ve zprávě 

(strana DP) 

Varování   

747 Chybné GLN místa 

dodání (varování, chyba 

opravena) 

Ke zprávě se podařilo nalézt nák. 

objednávku, je ale vystavena na 

jiné centrum odpovědnosti, než 

je lokace nalezená podle GLN 

příjemce uvedená ve zprávě 

(strana DP) 

Varování   

748 Číslo objednávky 

odběratele odpovídá 

hromadné objednávce, 

hromadná nákupní 

objednávka není 

podkladem pro dodávku 

Ve zprávě je uvedeno číslo 

objednávky, jde ale o hromadnou 

objednávku. Správně měl 

dodavatel použít číslo dílčí nák. 

objednávky 

Chyba   
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zboží a následnou 

fakturaci 

751 Kód měrné jednotky 

nenalezen 

Měrnou jednotku zboží 

uvedenou ve zprávě se 

nepovedlo převést na jednotku 

zadanou ke zboží. Pro měrnou 

jednotku zprávy tedy neexistuje 

konverze, ani není taková 

jednotka přímo zadána u zboží 

Varování   

761 Kód země nenalezen Pro kód země ze zprávy se 

nepodařilo nalézt konverzi, ani 

nebyl kód země ze zprávy 

nalezen přímo v číselníku zemí 

Varování   

763 Kód měny nenalezen Pro kód měny ze zprávy se 

nepodařilo nalézt konverzi, ani 

nebyl kód země ze zprávy 

nalezen přímo v číselníku zemí 

Varování   

765 Kód způsobu platby 

nenalezen 

Pro kód způsobu platby ze 

zprávy se nepodařilo nalézt 

konverzi, ani nebyl kód způsobu 

platby ze zprávy nalezen přímo v 

číselníku způsobů plateb 

Varování   

780 Sazba DPH nenalezena 

(rekapitulace) 

Pro sazbu DPH uvedenou ve 

zprávě (část rekapitulace DPH) 

nebyl nalezen příslušný řádek v 

konverzích DPH (buď dodavatel 

uvedl neexistující sazbu DPH, 

nebo nejsou konverze DP 

kompletní) 

Chyba   

801 Faktura již byla 

zaúčtována 

Číslo faktury ze zprávy bylo 

nalezeno v zaúčtovaných nák. 

fakturách nebo dobropisech 

(podle čísla faktury/dobropisu 

dodavatele) 

Chyba Jde o případ, kdy dodavatel 

odešle fakturu duplicitně 

802 Faktura již byla načtena a 

čeká na zpracování 

Číslo faktury ze zprávy bylo 

nalezeno v dokladech ke 

schválení (podle čísla 

faktury/dobropisu dodavatele), 

EDI faktura/dobropis tedy čeká 

na zpracování 

Chyba Jde o případ, kdy dodavatel 

odešle fakturu duplicitně 

804 Chybí GTIN, číslo dle 

dodav. nebo číslo dle 

odběr. 

Řádek zprávy neobsahuje ani 

GTIN, ani dodavatelské číslo 

Chyba   

807 Chybí identifikace měrné 

jednotky 

Na řádku zprávy chybí kód 

měrné jednotky 

Chyba   
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821 Rozdíl v celk. částce bez 

DPH řádků a rekap. >1 

Součet částek základů DPH řádků 

rekapitulace zprávy neodpovídá 

součtu celk. částek po slevě 

řádků zprávy. Rozdíl v abs. 

hodnotě je vyšší než 1 Kč, EDI 

faktura je tedy chybně vytvořena 

Chyba   

822 Rozdíl v celk. částce s 

DPH řádků a rekap. >1 

Součet částek včetně DPH řádků 

rekapitulace zprávy neodpovídá 

součtu celk. částek po slevě vč. 

DPH řádků zprávy (pokud je údaj 

ve zprávě uveden). Rozdíl v abs. 

hodnotě je vyšší než 1 Kč, EDI 

faktura je tedy chybně vytvořena 

Varování   

823 Rozdíl v celk. částce s 

DPH rekap. a faktury >1 

Celk. částka faktury neodpovídá 

součtu částek včetně DPH řádků 

rekapitulace zprávy. Rozdíl v abs. 

hodnotě je vyšší než 1 Kč, EDI 

faktura je tedy chybně vytvořena 

Chyba   

825 Rozdíl v částce celkové 

slevy > 1 

Zpráva obsahuje údaj o celk. 

částce slevy a sazbě celkové 

slevy, celk. částka slevy ale 

neodpovídá součtu celk. částek 

před slevou řádků zlevněných o 

sazbu celkové slevy. Rozdíl v abs. 

hodnotě je vyšší než 1 Kč, EDI 

faktura je tedy chybně vytvořena 

Chyba   

831 Rozdíl v celk. částce bez 

DPH řádků a rekap. <=1 

Součet částek základů DPH řádků 

rekapitulace zprávy neodpovídá 

součtu celk. částek po slevě 

řádků zprávy. Rozdíl v abs. 

hodnotě je menší nebo roven 1 

Kč a může být dán rozdílným 

zaokrouhlením 

Varování   

832 Rozdíl v celk. částce s 

DPH řádků a rekap. <=1 

Součet částek včetně DPH řádků 

rekapitulace zprávy neodpovídá 

součtu celk. částek po slevě vč. 

DPH řádků zprávy (pokud je údaj 

ve zprávě uveden). Rozdíl v abs. 

hodnotě je menší nebo roven 1 

Kč a může být dán rozdílným 

zaokrouhlením 

Varování   

833 Rozdíl v celk. částce s 

DPH rekap. a faktury <=1 

Celk. částka faktury neodpovídá 

součtu částek včetně DPH řádků 

rekapitulace zprávy. Rozdíl v abs. 

hodnotě je menší nebo roven 1 

Kč a může být dán rozdílným 

zaokrouhlením 

Varování   

834 Rozdíl v celk. částce ř. bez 

DPH a jedn. ceně*mn. 

Na řádku neodpovídá celk. 

částka řádku po slevě součinu 

Varování   
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množství a jednotkové ceně po 

slevě 

835 Rozdíl v částce celkové 

slevy <= 1 

Zpráva obsahuje údaj o celk. 

částce slevy a sazbě celkové 

slevy, celk. částka slevy ale 

neodpovídá součtu celk. částek 

před slevou řádků zlevněných o 

sazbu celkové slevy. Rozdíl v abs. 

hodnotě je menší nebo roven 1 

Kč a může být dán rozdílným 

zaokrouhlením 

Varování   

841 Chybí číslo objednávky 

odběratele (v hlavičce i ve 

všech řádcích) 

V hlavičce zprávy chybí číslo 

objednávky a chybí i na všech 

řádcích zprávy. 

Varování   

842 Chybí číslo dod. listu 

(hlavička) 

V hlavičce zprávy chybí číslo dod. 

listu a chybí i na všech řádcích 

zprávy. Výjimka je vžy nahlášena 

současně s č. 844 

Varování   

843 Na řádku chybí číslo 

objednávky odběratele a 

nepodařilo se jej doplnit z 

jiných údajů (hlavička, 

číslo DL, číslo reference) 

Na řádku zprávy chybí číslo 

objednávky a nepodařilo se jej 

určit ani z jiných údajů (číslo 

objednávky v hlavičce, číslo DL, 

číslo faktury, číslo reference) 

Chyba   

844 Chybí číslo dod. listu 

(řádek) 

Na všech řádcích zprávy chybí 

číslo dod. listu a chybí i v hlavičce 

zprávy. Výjimka je vždy 

nahlášena současně s č. 842 

Chyba   

889 Zpracování zprávy 

odmítnuto uživatelem 

Uživatel ručně odmítnul zprávu, 

kteá neobsahovala původně 

žádnou výjimku, za kterou by 

byla odpovědná druhá strana 

Chyba Typicky jde o případ, kdy 

nebylo možné automaticky 

určit, zda je za určitou výjimku 

zodpovědný dodavatel nebo 

odběratel. Toto rozhodnutí 

provede až obsluha. Pokud je 

výsledkem zodpovědnost na 

straně dodavatele, je 

generována tato výjimka 

(výjimka, o které bylo třeba 

rozhodnout je ve stavové 

zprávě také obsažena) 

 

Pozn.: 

- Údaje „Číslo“ a „Popis“ jsou vždy uvedeny v příslušné stavové zprávě, většinou i s dalším 

upřesněním příčiny problému, čísla chybného řádku apod. 

- Závažnost typu „Chyba“ způsobí odmítnutí zprávy (tj. vrácení dokladu dodavateli) 
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9.2. Chybovník pro Edi avíza o dodání  

Číslo Popis Podrobný popis Závažnost Poznámka 

150 Nepovolená hodnota Pole zprávy obsahuje hodnotu, 

která není v pravidle povolena 

(identifikace pole je v detailech 

výjimky) 

Chyba   

151 Přetečení textu Textové pole zprávy má příliš 

mnoho znaků (identifikace pole 

je v detailech výjimky) 

Varování   

154 Chybějící hodnota Povinné pole zprávy nebylo 

vyplněno Pole zprávy obsahuje 

hodnotu v nesprávném formátu, 

typicky jde o chybný formát čísla 

(identifikace pole je v detailech 

výjimky) 

Chyba Momentálně se zde 

kontroluje jen vyplněné GLN 

kupujícího a dodavatele 

155 Chybný počet částí zprávy Určitá část zprávy je ve zprávě 

uvedena v nesprávném počtu 

Chyba Zde by připadal v úvahy jen 

případ, kdy by byl překročen 

maximální povolený počet 

řádků dokladu nebo počet 

poznámkových řádků (zatím 

se tyto případy ale 

nekontrolují) 

156 Chybějící část zprávy Povinná část zprávy nebyla ve 

zprávě uvedena 

Chyba Momentálně se zde 

kontroluje přítomnost údajů 

místa dodání (NAD DP) nebo 

koncového spotřebitele (NAD 

UC)  

161 Chyba dekódování z textu Pole zprávy obsahuje hodnotu v 

nesprávném formátu, typicky jde 

o chybný formát čísla 

(identifikace pole je v detailech 

výjimky) 

Varování   

162 Chyba kódování na text Pole zprávy obsahuje hodnotu v 

nesprávném formátu, typicky jde 

o chybný formát čísla 

(identifikace pole je v detailech 

výjimky) 

Varování   

689 Načtení zprávy 

odmítnuto uživatelem 

Uživatel ručně odmítnul soubor, 

který neobsahoval původně 

žádnou výjimku, za kterou by 

byla odpovědná druhá strana 

Chyba Typicky jde o případ, kdy 

nebylo možné automaticky 

určit, zda je za určitou výjimku 

zodpovědný dodavatel nebo 

odběratel. Toto rozhodnutí 

provede až obsluha. Pokud je 

výsledkem zodpovědnost na 

straně dodavatele, je 



 

Kopečná 10, 602 00 Brno, Česká republika, T: +420 541 212 199, E: info@grit.cz, www.grit.cz 

IČO: 46963740, DIČ: CZ46963740, Zápis v OR, KS Brno, odd. C, vl. 6560 

 
  34/38 

generována tato výjimka 

(výjimka, o které bylo třeba 

rozhodnout je ve stavové 

zprávě také obsažena) 

701 GLN místa dodání 

nenalezeno 

Nepodařilo se nalézt zákazníka 

podle GLN ve zprávě 

Chyba   

702 Chybné GLN místa 

dodání 

Nepodařilo se nalézt adresu 

příjemce podle GLN ve zprávě 

Chyba   

703 Chybné GLN místa 

dodání 

Nepoužito (zákazník nalezený 

podle GLN a adresa příjemce 

nalezená podle druhého GLN k 

sobě navzájem nepatří) 

Chyba   

704 Chybné GLN místa 

dodání 

GLN ze zprávy nalezeno u více 

zákazníků 

Varování   

705 Chybné GLN místa 

dodání 

GLN ze zprávy nalezeno u více 

adres příjemců 

Varování   

711 GLN dodavatele 

nenalezen 

Nepodařilo se nalézt dodavatele 

podle GLN ve zprávě 

Chyba   

712 GLN distr. skladu 

nenalezen 

Nepodařilo se nalézt adresu 

objednávky podle GLN ve zprávě 

Chyba   

713 Chybné GLN distr. skladu Dodavatel nalezený podle GLN a 

adresa objednávky nalezená 

podle druhého GLN k sobě 

navzájem nepatří 

Chyba   

714 Chybné GLN dodavatele GLN v dokladu nalezeno u více 

dodavatelů 

Varování   

715 Chybné GLN distr. skladu GLN v dokladu nalezeno u více 

adres objednávky 

Varování   

721 Chybné GLN kupujícího GLN kupujícího ve zprávě se liší 

od GLN společnosti nastaveného 

v nastavení EDI 

Varování   

722 GLN místa dodání 

nenalezeno 

Nepodařilo se nalézt lokaci podle 

GLN ve zprávě 

Chyba   

723 Chybné GLN místa 

dodání 

GLN ze zprávy nalezeno u více 

lokací 

Varování   

731 Chybný GTIN zboží V křížových odkazech se 

Nepodařilo nalézt zboží podle 

GTIN nebo dodavatelského čísla 

Chyba   

732 Chybná sazba DPH Sazbu DPH uvedenou u zboží ve 

zprávě se nepodařilo najít v 

nastavení konverzí DPH 

Varování   

733 Chybný GTIN zboží GTIN nebo dodavatelské číslo 

uvedené u zboží bylo nalezeno v 

křížových odkazech u více zboží 

Chyba   
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734 Chybný GTIN zboží Křížový odkaz zboží nalezený 

podle GTIN nebo dodavatelského 

čísla neobsahuje variantu, ale 

nalezené zboží varianty rozlišuje 

Varování   

741 Objednávka dle čísla 

objednávky odběratele v 

IS odběratele nenalezena 

Ve zprávě je uvedeno číslo 

objednávky, nák. objednávku s 

takovým číslem se ale nepodařilo 

nelézt (a to ani v archívu) 

Chyba   

742 Chybné GLN dodavatele Ke zprávě se podařilo nalézt nák. 

objednávku, je ale vystavena na 

jiného dodavatele, než je 

dodavatel uvedený ve zprávě 

Chyba   

744 Chybné číslo objednávky 

odběratele 

Zpráva neobsahuje přímo číslo 

objednávky, objednávku se 

podařilo nalézt pomocí jiného 

údaje (číslo DL, číslo faktury). 

Takto se ale nalezlo více než 

právě jednu objednávku 

Chyba   

745 Chybné GLN místa 

dodání (varování, chyba 

opravena) 

Ke zprávě se podařilo nalézt nák. 

trať. objednávku, je ale vystavena 

na jiného zákazníka, než je 

příjemce uvedený ve zprávě 

(strana DP) 

Varování   

746 Chybné GLN místa 

dodání (varování, chyba 

opravena) 

Ke zprávě se podařilo nalézt nák. 

trať. objednávku, je ale vystavena 

na jinou adresu příjemce 

zákazníka, než je konečné místo 

dodání uvedené ve zprávě 

(strana DP) 

Varování   

747 Chybné GLN místa 

dodání (varování, chyba 

opravena) 

Ke zprávě se podařilo nalézt nák. 

objednávku, je ale vystavena na 

jiné centrum odpovědnosti, než 

je lokace nalezená podle GLN 

příjemce uvedená ve zprávě 

(strana DP) 

Varování   

748 Číslo objednávky 

odběratele odpovídá 

hromadné objednávce, 

hromadná nákupní 

objednávka není 

podkladem pro dodávku 

zboží a následnou 

fakturaci 

Ve zprávě je uvedeno číslo 

objednávky, jde ale o hromadnou 

objednávku. Správně měl 

dodavatel použít číslo dílčí nák. 

objednávky 

Chyba   

751 Kód měrné jednotky 

nenalezen 

Měrnou jednotku zboží 

uvedenou ve zprávě se 

nepovedlo převést na jednotku 

zadanou ke zboží. Pro měrnou 

jednotku zprávy tedy neexistuje 

Varování   
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konverze, ani není taková 

jednotka přímo zadána u zboží 

761 Kód země nenalezen Pro kód země ze zprávy se 

nepodařilo nalézt konverzi, ani 

nebyl kód země ze zprávy 

nalezen přímo v číselníku zemí 

Varování   

804 Chybí GTIN, číslo dle 

dodav. nebo číslo dle 

odběr. 

Řádek zprávy neobsahuje ani 

GTIN, ani dodavatelské číslo 

Chyba   

805 Příjemka již byla 

zaúčtována 

Číslo avíza příjmu ze zprávy (číslo 

DL) bylo nalezeno v 

zaúčtovaných nák. příjemkách 

(podle čísla dodávky dodavatele) 

Chyba Jde o případ, kdy dodavatel 

odešle avízo duplicitně 

806 Příjemka již byla načtena 

a čeká na zpracování 

Číslo avíza příjmu ze zprávy (číslo 

DL) bylo nalezeno v dokladech ke 

schválení (podle čísla dodávky 

dodavatele), EDI avízo tedy čeká 

na zpracování 

Chyba Jde o případ, kdy dodavatel 

odešle avízo duplicitně 

807 Chybí identifikace měrné 

jednotky 

Na řádku zprávy chybí kód 

měrné jednotky 

Chyba   

841 Chybí číslo objednávky 

odběratele (v hlavičce i ve 

všech řádcích) 

V hlavičce zprávy chybí číslo 

objednávky a chybí i na všech 

řádcích zprávy. 

Varování   

843 Na řádku chybí číslo 

objednávky odběratele a 

nepodařilo se jej doplnit z 

jiných údajů (hlavička, 

číslo DL, číslo reference) 

Na řádku zprávy chybí číslo 

objednávky a nepodařilo se jej 

určit ani z jiných údajů (číslo 

objednávky v hlavičce, číslo DL, 

číslo faktury, číslo reference) 

Chyba   

889 Zpracování zprávy 

odmítnuto uživatelem 

Uživatel ručně odmítnul zprávu, 

která neobsahovala původně 

žádnou výjimku, za kterou by 

byla odpovědná druhá strana 

Chyba Typicky jde o případ, kdy 

nebylo možné automaticky 

určit, zda je za určitou výjimku 

zodpovědný dodavatel nebo 

odběratel. Toto rozhodnutí 

provede až obsluha. Pokud je 

výsledkem zodpovědnost na 

straně dodavatele, je 

generována tato výjimka 

(výjimka, o které bylo třeba 

rozhodnout je ve stavové 

zprávě také obsažena) 

 

Pozn.: 

- Údaje „Číslo“ a „Popis“ jsou vždy uvedeny v příslušné stavové zprávě, většinou i s dalším 

upřesněním příčiny problému, čísla chybného řádku apod. 

- Závažnost typu „Chyba“ způsobí odmítnutí zprávy (tj. vrácení dokladu dodavateli) 
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10. O společnosti GRiT 

Česká firma (dříve vystupující pod názvem CCV Informační systémy), která od roku 1992 vyvíjí informační 

systémy. Systémy, které díky automatizaci procesů snižují podíl ruční práce při nakládání s doklady, 

zbožím nebo penězi a přispívají tak ke mzdovým úsporám, nulové chybovosti i vyšší efektivitě práce.  

Od svého založení se vypracovala na lídra EDI na českém trhu, jehož řešení ORiON využívá více než 2000 

zákazníků, pro které přenese měsíčně přes 3 miliony dokladů. Stala se i předním dodavatelem skladových 

systémů (LOKiA WMS) a dalších cloudových služeb. Řídila tisíce IT projektů spojených s elektronizací 

firemních procesů a zná best practises včetně odlišností v jednotlivých oborech.  

Dokáže poradit, jak nejlépe nastavit tok dokladů, peněz a zboží ve vaší firmě. Každou službu je možné 

používat zvlášť - největší užitek vám však přinesou, pokud je spojíte dohromady. Vytvoří kolem vaší firmy 

síť, která vás efektivně propojí s obchodními partnery a která zajistí, aby doklady, peníze a zboží 

automaticky obíhaly a vyžadovaly jen minimální ruční zpracování.  
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