
 

 

 

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 

 

  

 ORDRSP – 
Obsah EDI 
odpovědi na 
objednávku 

  

  

 PRO SPOLEČNOST: 

 JANČA & EMAS group 

s.r.o. 

 DATUM VYDÁNÍ: 

 30.11.2022 



 

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 

 
  2/9 

Obsah 

1. Použití zprávy ORDRSP ......................................................................................................3 

1.1. Přehled základního obsahu zprávy ...............................................................................3 

1.2. Specifické údaje ORDRSP požadované společností JANČA & EMAS 

group s.r.o. .................................................................................................................................5 

1.3. Vzorek zprávy ORDRSP ...................................................................................................6 

1.4. Možnosti potvrzení .........................................................................................................7 

 

  



 

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 

 
  3/9 

1. Použití zprávy ORDRSP

Zpráva ORDRSP (odpověď na objednávku) je zasílána dodavatelem do společnosti JANČA & 

EMAS group s.r.o., jako potvrzení příjmu a porozumění objednávky. Dodavatel má možnost 

objednávku potvrdit, odmítnout, či upravit množství dodání některých položek z původní 

objednávky. 

Dodavatel musí zprávu odpověď na objednávku zaslat co nejdříve, nejpozději do 24 hodin od 

přijetí objednávky ze společnosti JANČA & EMAS group s.r.o.. Odběratel očekává doručení 

zprávy ORDSPR do 36 hodin od zaslání objednávky ORDERS. Pokud je datum dodání dřívější, 

pak nejpozději do 24 hodin před dodáním. 

V odpovědi na objednávku je nezbytné správně identifikovat jednotlivé strany obchodního 

případu. Struktura zprávy musí být podle českého subsetu EANCOM 2002 zprávy ORDRSP 

EDIFACT D.01B. 

JANČA & EMAS group s.r.o. přijetí zprávy ORDRSP aktuálně nepotvrzuje notifikací APERAK. 

Zasílání notifikačních zpráv APERAK bude řešeno v další etapě. 

1.1. Přehled základního obsahu zprávy 

Odpověď na objednávku (ORDRSP) do společnosti Janča&Emas obsahuje následující základní 

informace.

Doplněný výčet zasílaných informaci ve zprávě (ORDRSP) je uveden v komentovaném vzorku 

v kapitole 1.3. 

Hlavička zprávy 

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

Musí být vyplněno unikátní číslo odpovědi na objednávku (zprávy ORDRSP). 

 Funkce zprávy (kód akceptace) 

Dodavatel musí zaslat tzv. kód akceptace zprávy (viz. Možnosti potvrzení). Povoleny jsou 

3 hodnoty: 

• Akceptováno bez výhrad – kód 29 

• Neakceptováno – kód 27 

• Změna – kód 4 

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

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

vyplněno v hlavičce zprávy. 

 GLN odběratele – Segment: NAD+BY+859xxxxxxxxxx::9' 

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

je seznam GLN na stránkách projektu http://www.grit.cz/janca-emas. 

 GLN místa dodání – Segment: NAD+DP+859xxxxxxxxxx::9' 
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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 na 

stránkách projektu http://www.grit.cz/janca-emas 

 GLN dodavatele – Segment: NAD+SU+859xxxxxxxxxx::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.
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Řádek zprávy 

Řádky zprávy jsou povinné pouze pouze v případech, kdy dodavatel avizuje změnu oproti 

objednávce (kód akceptace v hlavičce dokladu = 4), ale i v těchto případech je možné řádky 

zasílat. V případě změny je vždy nutné zaslat všechny řádky z původní objednávky.   

  

 Identifikace položek – Segmenty: LIN+1++XXXXXXXXX:SRV'PIA+5+XXXXX:SA' 

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

Kód akce - Je potřeba uvést akci, která s daným řádkem souvisí: 

• Akceptováno bez výhrad – kód 5 

• Neakceptováno – dodavatel neakceptuje danou položku objednávky – kód 7 

• Změna – Dodavatel požaduje změnu na položce. Společnost JANČA & EMAS group 

s.r.o. umožňuje pouze změnu v dodaném množství – kód 3 

 Dodané množství – Segment: QTY+21:XXX:PCE' 

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

 Dodatečná specifikace – volný text 

V dodatečné specifikaci zasílejte název zboží. 

 

V rámci automatických kontrol, bude provedena také validace datových typů. 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. 

1.2. Specifické údaje ORDRSP požadované společností 

JANČA & EMAS group s.r.o. 

Společnost JANČA & EMAS group s.r.o. vyžaduje, aby potvrzení objednávky splňovalo:   

 Je podporováno rozdělení závozu jednoho zboží na více termínů (postupné plnění) 

 Ve zprávě je třeba potvrdit, co bude dodáno do požadovaného data dodání 

 Dodavatel může na jednu ORDRSP odpovědět více zprávami ORDERSP (postupné 

potvrzování) 

 Odběratel umožňuje náhradu za obdobné zboží 

 Nové datum dodání bude změnou segmentu požadovaného data dodání u položky 

(případně v hlavičce, pokud jde o celou objednávku) 
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1.3. Vzorek zprávy ORDRSP 

Akceptace objednávky bez výhrad - “29“  

Změna v objednávce - “4“ 

Odmítnutí (zrušení) objednávky - “27“ 

 

 

ORDRSP - hlavička Segment - PŘÍKLAD 

Pov. 

ORI

ON 

Interchange Header 
UNB+UNOD:3+8595017200007:+8593085028004:14

+211006:1407+190+++++EANCOM 
M 

Message Header UNH+1+ORDRSP:D:01B:UN:EAN007 M 

Druh dokladu, číslo dokladu a 

funkce zprávy 
BGM+231+432097+29' M  

Datum vystavení DTM+137:20150115:102' M 

Datum dodání 

- kvalifikátor významu a 

datum 

DTM+2:20150120:102' M 

Číslo objednávky  RFF+ON:8123456' M 

Datum vystavení objednávky DTM+171:20141228:102' O 

GLN kupujícího - odběratele 
NAD+BY+8593085028004::9'++JANČA & EMAS group 

s.r.o.+Průběžná 2265/84+Praha++10000+CZ' 
M 

Kontakt - jméno CTA+OC+NÁKUP:Jan Novák’ O 

Kontakt - telefon COM+00420799000666:TE' O 

Kontakt - email COM+jan.novak@xxyyzz.cz:EM' O 

GLN místa dodání 
NAD+DP+8593085028xxx::9++Dodací místo+Adresa 

– ulice a číslo+Město++110 00+CZ' 
M 

GLN dodavatele 
NAD+SU+8594012611009::9++Obchodní 

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

Kontakt - jméno DODAVATEL CTA+OC+Prodej:František Novák’ O 

Kontakt - telefon DODAVATEL COM+00420728000888:TE' O 

Kontakt - email DODAVATEL COM+franta.novak@zzz.cz:EM' O 

mailto:COM+jan.novak@xxyyzz.cz:EM'
mailto:COM+franta.novak@zzz.cz:EM'
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ORDRSP – položky Segment - PŘÍKLAD   

Číslo řádku+kód akce +GTIN 

(EAN) artiklu 
LIN+1+5+5411234512320:SRV' M 

Reference na řádek 

objednávky 
RFF+ON:775685:2' M 

Číslo artiklu podle dodavatele PIA+5+42545278:SA' O 

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

Název produktu, specifikace IMD+E+ANM::9+:::svorka' M 

Potvrzované objednané 

množství 
QTY+21:40' M 

Datum dodání + kvalifikátor 

významu+datum 
DTM+2:20220231:102' M 

   

Volný text – poznámka  FTX+PUR+++text' O 

Cena za jednotku před 

aplikací slev a přirážek 
PRI+AAB:25' O 

Cena za jednotku po aplikaci 

slev a přirážek 
PRI+AAA:23' O 

Reference na řádek 

objednávky / Číslo 

objednávky zákazníka 

RFF+ON:N325195343:2' O 

Patička 

Oddělovač / Detail UNS+S' M 

Kontrolní součet UNT+24+1' M 

Závěr výměny UNZ+1+190  

 

 

1.4. Možnosti potvrzení 

JANČA & EMAS group s.r.o. podporuje 3 možné scénáře odpovědí na původní objednávku: 

 

 Akceptace objednávky bez výhrad 

V případě, že je dodavatel schopen zcela vykrýt objednávku ve stanoveném termínu. 
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Na dokladu není potřeba zasílat položky, stačí zaslat pouze kód akceptace (29 = 

akceptováno). 

 Odmítnutí (zrušení) objednávky 

Zasílá dodavatel v případě, že s objednávkou nesouhlasí, případně není schopen ve 

stanoveném termínu dodat žádnou z položek. 

Na dokladu není potřeba zasílat položky, stačí zaslat pouze kód akceptace (27 = 

neakceptováno). 

 Změna v objednávce 

Dodavatel akceptuje objednávku, ale požaduje změnu na jedné nebo více položek zboží.  

Na dokladu je potřeba zaslat všechny položky původní objednávky, v dokladu pak uvést 

kód akceptace (4 = změna). 

 

Podobné případy je nutné řešit individuální domluvou s nákupčím, kdy může být následně 

vytvořena nová objednávka apod. 
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