
 

 

 

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 

 

  

 DESADV 
Přehled 
povinností 
v EDI zprávě  

  

  

 Pro společnost  

JANČA & EMAS group 

s.r.o. 

 DATUM VYDÁNÍ: 

 02.05.2022 



 

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 

 
  2/6 

 

1.1. Přehled povinných polí ve zprávě DESADV 

Dodavatelské avízo o dodání (DESADV) musí splnit následující povinnosti:  

 

HLAVIČKA DESADV 

 

 

 Číslo dokladu (číslo DESADV) - Segment: BGM+351+XXXXXXXXX+9' 

Musí být vyplněno unikátní číslo dodacího listu (zprávy DESADV) 

 

 Číslo objednávky odběratele – Segment: RFF+ON:XXXXX' 

Dodavatel musí ve zprávě zasílat číslo původní objednávky odběratele. Toto číslo musí být 

vyplněno v hlavičce zprávy, případně na jednotlivých řádcích všech položek. 

 

 GLN odběratele – Segment: NAD+BY+xxxxxxxxx::9' 

Musí být zaslán GLN kód odběratele  – v případě společnosti JANČA & EMAS group s.r.o. je seznam 

GLN v dokumentu GLN JANČA & EMAS.pdf a na stránkách projektu http://www.grit.cz/janca-emas. 

 

 GLN místa dodání– Segment: NAD+DP+xxxxxxxxxx::9' 

Dodavatel musí ve zprávě ORDERS vyplnit GLN kód místa dodání společnosti JANČA & EMAS 

group s.r.o..  V případě společnosti JANČA & EMAS group s.r.o. je seznam GLN v dokumentu GLN 

JANČA & EMAS.pdf a na stránkách projektu http://www.grit.cz/janca-emas 

 GLN dodavatele – Segment: NAD+SU+xxxxxxxxxxxx::9' 

V EDI zprávě je potřeba zasílat GLN kód dodavatele. Toto GLN musí odpovídat tomu, které 

dodavatel nahlásil do společnosti JANČA & EMAS group s.r.o.. 

 

 

 

 

1. Zpráva DESADV 

V avízech dodání je nezbytné správně identifikovat jednotlivé strany obchodního případu. Struktura zprávy 

musí být podle českého subsetu EANCOM 2002 zprávy DESADV EDIFACT D.01B nebo EANCOM 1997 zprávy 

DESADV D96A. 

 

Na všechny přijaté zprávy DESADV, vygeneruje JANČA & EMAS group s.r.o. zpětnou notifikační zprávu, 

informující o výsledku zpracování. V případě úspěšné kontroly je zasílána pozitivní zpráva APERAK. Naopak 

v případě zjištění nedostatků je odeslána negativní zpráva APERAK, obsahující popis nalezených chyb. 

 

Dodavatel by měl vždy věnovat dostatečnou pozornost tomu, že avízo o dodání (DESADV) bylo potvrzeno a v 

případě odmítnutí sjednat nápravu a zaslat doklad znovu. 
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ŘÁDKY (položky avíza dodání) 
 

 Identifikace položek – Segment:  LIN+1++XXXXXXXXXXX:SRV'PIA+5+XXXXXX:SA' 

 GTIN zboží  LIN+1++XXXXX:SRV' 

 Číslo zboží dodavatele  SRV'PIA+5+XXXXXX:SA' 

Všechny položky musí být identifikovány dodavatelským kódem nebo GTIN (EAN).  

 

 Dodané množství – Segment: QTY+12:xx:xxx:xxx' 

U všech položek musí být vyplněno množství, které bylo dodáno. 

 

V rámci automatických kontrol, bude provedena také validace datových typu. U všech vyplněných údajů 

musí vyplněná hodnota odpovídat datovému typu pole. 

Např. jako datum musí být uvedeno platné datum, v číselném poli může být pouze číslo. 

 

DOPORUČENO PRO IT ODDĚLENÍ  

Jde pouze o výběr polí z českého subsetu EANCOM 2002 zprávy DESADV EDIFACT D.01B. Samotný tvar 

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

 

1.2. Vzorek zprávy DESADV pro JANČA & EMAS group 

s.r.o. 

DESADV - hlavička Segment - PŘÍKLAD 

Pov. 

ORIO

N 

Interchange Header 
UNB+UNOD:3+8595025300003:14+859308502800

4:14+220504:1115+711++DESADV+++EANCOM 
 

Message Header UNH+1+DESADV:D:01B:UN:EAN007  

Druh dokladu - kód BGM+351+22006585+9   

Datum vystavení DTM+137:20150115:102'  

Požadované datum dodání (kupujícím) DTM+2:20220505:102  

 DTM+186:20220504:102  

Číslo objednávky (nebo plné moci) RFF+ON:8123456'  

Význam referenčního čísla faktury RFF+IV:2442007888  

GLN kupujícího – odběratele + název 
NAD+BY+8593085028004::9++JANČA & EMAS 

group s.r.o. 
 

GLN místa dodání 
NAD+DP+85930850280xx::9++Obchodní 

jméno+Adresa – ulice a číslo+Město++110 00+CZ' 
 

GLN fakturačního místa NAD+IV+8593085028004::9  

GLN dodavatele + Název NAD+SU+8595025300003::9++ Obchodní jméno   

Distribuční sklad NAD+SF+::9 O 

Pořadové číslo balení v rámci dodávky CPS+1 O 

Položky  



 

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 

 
  4/6 

DESADV – POLOŽKY Segment - PŘÍKLAD   

Identifikace položky (číslo řádku, GTIN) LIN+1+5411234512320:SRV' M  

Číslo artiklu podle dodavatele PIA+5+04278:SA' O 

Číslo artiklu podle odběratele PIA+5+04278:IN' O 

Typ čísla zboží k primární identifikaci IMD+F++:::Z'   

Dodatečná specifikace - volný text (popis 

zboží) 

IMD+E++:::BUBEN 4Z 50M 2,5MM 

GUMA/NEOPREN 
 

Dodané množství QTY+12:40' M 

Fakturační měrná jednotka QTY+12:40:KGM'   

Číslo objednávky (zákazníka) RFF+ON:4992205970  

Patička 

Oddělovač / Detail UNS+S' M 

Počet řádků (LIN) v dokumentu CNT+2:10 C 

Kontrolní součet UNT+23+1' M 

Závěr výměny UNZ+1+711  

 

 

1.3. Specifické údaje DESADV požadované 

společností JANČA & EMAS group s.r.o. 

Společnost JANČA & EMAS group s.r.o. vyžaduje, aby avízo obsahovalo následující údaje:  upravit dle 

potřeb odběratele 

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

- Specifikace (textový popis/název) – JANČA & EMAS group s.r.o. 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 

- Netto jednotková cena - JANČA & EMAS group s.r.o. 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 
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2. Potvrzování Zpráv DESADV 

 

2.1. Potvrzování avíz o doručení zprávy  
 

 

Potvrzování avíz dodání DESADV - k EDI avízům dodání budou zasílány zprávy APERAK. 

 

Jedná se o potvrzení o převzetí zprávy aplikací (IS, ERP…). 

• 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.   

 

 

2.2. Potvrzení/odmítnutí přijetí avíza dodání 

Jako reakce na došlé zprávy DESADV odesílá JANČA & EMAS group s.r.o. zprávy APERAK:  

• Pozitivní potvrzuje správnost přijatého avíza.  

• Negativní APERAK avízo odmítá a obsahuje důvod odmítnutí. Dodavatel musí zprávu 

opravit a zaslat ji znovu 

Popis potvrzovacích zpráv je popsán v dokumentu  05_Potvrzovací zprávy v.01.DOCX 

 

 

3. Zdroje informací 

 

Aktuální dokumentace bude k dispozici na stránce http://www.grit.cz/janca-emas
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