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Tento dokument popisuje subset (podmnožinu) zprávy REMADV dle standardu 
UN/EDIFACT a subsetu EANCOM. Zpráva REMADV slouží k odeslání/přijetí avíza o úhradě 
platby. 

Subset je určen pro potřeby COOP Jednota Slovensko s.d.  
 

 
Revize dokumentu 
 
Verze Datum Jméno Poznámky 
1.00 7.10.2010 Matoušková A. Finální verze k distribuci 
    
    
    

 
 
 
 
Obsah 
 

1.  ÚVOD ..................................................................................................................................... 3 
1.1  STATUS ZPRÁVY ................................................................................................................ 3 
1.2  POUŽITÍ ZPRÁVY ................................................................................................................ 3 
1.3  VARIANTY ZPRÁVY A POTVRZENÍ O ZPRACOVÁNÍ .............................................................. 3 
1.4  PŘÍKLADY BĚŽNÝCH CHYBOVÝCH STAVŮ .......................................................................... 4 
1.5  SCÉNÁŘE VÝMĚN ZPRÁV REMADV A APERAK ............................................................. 5 

2.  STRUKTURA ZPRÁVY .................................................................................................... 20 
2.1  STRUKTURA KOMPLETNÍ ZPRÁVY DLE STANDARDU UN/EDIFACT D.01B ..................... 20 
2.2  SUBSET ZPRÁVY .............................................................................................................. 22 

3.  ROZVRŽENÍ SEGMENTŮ ............................................................................................... 23 

3.1  DEFINICE POJMŮ .............................................................................................................. 24 

4.  OBÁLKA ZPRÁVY ............................................................................................................ 58 

5.  MAPOVANÉ PROMĚNNÉ ............................................................................................... 61 
5.1  PROMĚNNÉ PRO OBÁLKU ZPRÁVY .................................................................................... 61 
5.2  PROMĚNNÉ PRO ZPRÁVU .................................................................................................. 61 

6.  PŘÍKLAD ZPRÁVY ........................................................................................................... 65 
 
 



  

Zpráva REMADV 
Implementační příručka    

   

 
 

© EDITEL SK s.r.o.  strana 3 
    Verze 1.00 – září 2010 

1. Úvod 
1.1 Status zprávy 

Tento dokument obsahuje implementační příručku (MIG – Message Implementation 
Guidelines) pro zprávu Avízo o úhradě (Remittance advice) REMADV. Zpráva vychází ze 
standardu UN/EDIFACT vydání D.01B Syntax 3 a subsetu EANCOM 2002 Syntax 3. 

 
MESSAGE TYPE : REMADV 
REFERENCE DIRECTORY : D.01B 
EANCOM SUBSET VERSION : 005 

 

1.2 Použití zprávy 
Zpráva REMADV se používá k zaslání avíza o úhradě platby na základě dříve 

provedených transakcí a přijetí odpovídajících dokumentů (faktura, dobropis, …). Odesílatel 
zprávy oznamuje příjemci údaje o provedení platby – z jakého účtu, na který účet, který den, 
v jaké souhrnné výši a v jaké měně bude platba provedena. Odesílatel takto může avizovat 
souhrnnou platbu za více obchodních transakcí současně. 

Dále může k jednotlivým transakcím uvést detailněji, zda bude nebo nebude (a případně 
proč) hrazena celá částka. 

K identifikaci zúčastněných stran se používají kódy GLN (Globální lokalizační číslo), 
které musí být oběma stranám předem známy. 

Způsob uvedení údajů pro platební styk (čísla účtů, kód peněžního ústavu) vychází 
z platných předpisů pro platební styk v ČR a doporučení ČNB nepoužívat prozatím v domácím 
platebním styku formát IBAN, tj. používá se běžný 16-místný kód čísla účtu (tzv. ABO formát) a 
4-místný číselný směrový kód banky (dle číselníku ČNB). 
 

Pro potřeby COOP Jednota Slovensko s.d. byly do subsetu doplněny adresní a 
identifikační údaje (IČO, DIČ) plátce (výstavce REMADV).  
 

1.3 Varianty zprávy a potvrzení o zpracování 
Zprávu REMADV ve funkci „storno“ používá plátce v těch případech, kdy signalizuje 

příjemci, že dříve avizovaná platba neproběhne (ať už z důvodu, že plátce vědomě a o své vůli 
platbu v bance zrušil, či banka plátce platbu odmítla nebo nemohla provést). 

 
Zprávu REMADV ve funkci „náhrada“ používá plátce tehdy, pokud je při zpracování 

původního avíza aplikací (informačním systémem) na straně příjemce zjištěna formální chyba 
(chybu signalizuje příjemce zprávou APERAK s kódem potvrzení - datový prvek 1225 segmentu 
BGM – rovným „27“ a s příslušným kódem chyby), která však není nutně důvodem k zrušení 
finanční transakce. Plátce tak opraví formální chybu v původním avízu a příslušná platba může 
být na straně příjemce správně zpracována. Při zasílání zprávy ve funkci „náhrada“ tedy plátce 
neposílá novou platbu. 

 
O bezchybném zpracování zprávy REMADV informuje příjemce plátce rovněž zasláním 

zprávy APERAK, tentokrát s kódem potvrzení „6“. 
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Zpracování každé jednotlivé zprávy REMADV by tedy vždy mělo být plátci potvrzeno 
jednou zprávou APERAK. 

Využití zprávy APERAK tímto způsobem zároveň rozšiřuje dosavadní národní subset 
této zprávy o možnost uvádět v kvalifikátoru reference (prvek C506:1153 segmentu RFF) kód 
„RA“ – Avízo o úhradě. 

 

1.4 Příklady běžných chybových stavů 
V následujícím odstavci je uveden příklad běžných chyb, které mohou při výměně zpráv 
REMADV nastat typicky při implementaci této zprávy pro zasílání informací o souhrnných 
platbách. 
 
V takovém případě je pro párování avíza a obdržené platby na straně příjemce typicky použit 
variabilní symbol platby, přičemž informaci o doručení platby čerpá příjemce z výpisu z účtu (a 
ten může být realizován např. samostatným komunikačním kanálem mezi příjemcem a jeho 
bankou opět na bázi standardu EDIFACT, s využitím zpráv BANSTA a FINSTA). 
 
Přesný a úplný seznam chyb, stejně jako jejich kódové značení, je věcí vzájemné dohody 
komunikujících partnerů. Je nicméně doporučeno při návrhu tohoto číselníku chyb ošetřit 
alespoň níže uvedené případy. 
Kódové (číselné) značení chyb v tomto seznamu je čistě ilustrativní a je využito v následující 
kapitole při grafickém znázornění scénářů výměny zpráv. 
 
 

Kód chyby Význam 
51 REMADV stornováno na žádost plátce 
52 Zasláno REMADV se žádostí o storno neznámého předchozího avíza 
53 REMADV avizuje úhradu na účet, který nepatří příjemci 
54  REMADV neuvádí očekávaný symbol platby 
55  Zasláno REMADV se žádostí o storno avíza, které již bylo zpracováno a potvrzeno 

APERAKem 
56  Duplicitní číslo REMADV 
57  Celková hrazená částka na avízu neodpovídá součtu hrazených částek u položek 
58  Duplicitní výskyt téže faktury v avízu 
61  Nesouhlasí identifikace kupujícího (dodavatele) pro fakturu(y) uvedenou(é) v avízu 
62  Neznámé číslo faktury v avízu, formální chyba 
63  Neznámé číslo faktury v avízu, věcná chyba 
71  Nesouhlasí měna platby a měna avíza 
72  Zaplacená částka (dle výpisu z účtu) nesouhlasí se sumární částkou avíza 
81  Platba nebyla potvrzena v adekvátním časovém období po avizované splatnosti  
82   Avízo stornováno z důvodu kolize s následným avízem 
83  Avízo stornováno z důvodu kolize s předchozím avízem 
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1.5 Scénáře výměn zpráv REMADV a APERAK 
Detailní scénáře výměny zpráv REMADV a jejich potvrzování, stejně jako číselník a 

značení možných chybových stavů, jsou věcí vzájemné dohody komunikujících partnerů a 
příslušné smlouvy o EDI komunikaci. 

 
S ohledem na obvyklé a časté použití zprávy REMADV pro zasílání informací o 

souhrnných platbách apod. jsou v další části této kapitoly znázorněny a stručně popsány 
doporučené scénáře výměny zpráv pro typické chybové stavy z předchozí kapitoly. 

 
Použitá notace v obrázcích 

 

 

Zpráva REMADV 
Uvedeny pro daný kontext významné segmenty, významné hodnoty 
zvýrazněny tučným písmem. 
V tomto případě se jedná o 

- zprávu číslo REM1 
- zprávu s funkcí „originál“ (9) 
- zprávu avizující úhradu dle dokumentu typu „faktura“ (380) číslo 

IV1 
  

 

Zpráva APERAK 
Uvedeny pro daný kontext významné segmenty, významné hodnoty 
zvýrazněny tučným písmem. 
V tomto případě se jedná o 

- zprávu číslo AP2 
- zprávu s kódem potvrzení „neakceptováno“ (27) a kódem chyby 84 
- zprávu odkazující se na dokument typu „avízo o úhradě“ (RA) číslo 

REM2 
  
? Označení okamžiku, kdy komunikující strana (typicky plátce) 

posuzuje nastalou situaci a podle výsledku rozhodne o další 
výměně zpráv. 

  

 

Přerušovanou případně čerchovanou čárou jsou znázorněny 
zprávy, jejichž zaslání je podmíněno předchozím výsledkem 
posouzení situace (ukazují tak některé z možných pokračování 
výměny zpráv). 

  
 Nutnost verbální komunikace mezi partnery pro posouzení 

situace. 
  

 
Poznámka: 
Při uvádění reference na jiný dokument je v příslušné EDIFACT zprávě uveden kromě RFF 
segmentu i odpovídající DTM segment s datem vystavení referenčního dokumentu, tak jak je 
popsáno v „Příručce k implementaci“ dané zprávy (REMADV či APERAK). 
V obrázcích v této kapitole je pro zjednodušení tato reference vyjádřena pouze zvýrazněním RFF 
segmentu.

REMADV 
BGM+481+REM1+9’ 
DOC+380+IV1’ 

APERAK 
BGM+12E+AP2+27’ 
RFF+RA:REM2’ 
ERC+84:ZZZ’ 

REMADV 
BGM+481+REM3+1’ 
RFF+RA:REM1’ 
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Příklad A 
Příklad znázorňuje elementární případ - potvrzení bezchybného zpracování avíza a související 
platby. 

 

REMADV 
BGM+481+REM1+9’ 

APERAK 
BGM+12E+AP1+6’ 
RFF+RA:REM1’ 

PLÁTCE PŘÍJEMCE 

1 

2 

 
Odeslání avíza a platby 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faktury jsou uhrazené 

 
 
 
Potvrzení platby 
výpisem z banky 
 
Rozklíčování platby 
 
 
 
Faktury jsou uhrazené
 

 
 
Komentář 
1 Plátce zasílá příjemci platby originál zprávy REMADV číslo REM1. 

Současně odesílá i odpovídající platbu na účet příjemce. 
  
2 Příjemce po přijetí platby (potvrzení došlé platby např. na základě výpisu z banky) 

a bezchybném rozklíčování platby potvrzuje zpracování avíza zprávou APERAK 
číslo AP1, která se na avízo REM1 odkazuje hodnotou prvku C506/1154 
příslušného segmentu RFF. 
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Příklad B – kód chyby 51 
Příklad znázorňuje elementární případ – stornování avíza plátcem. 

 

REMADV 
BGM+481+REM1+9’ 

APERAK 
BGM+12E+AP1+6’ 
RFF+RA:REM2’ 

PLÁTCE PŘÍJEMCE 

1 

2 

 
Odeslání avíza  
 
Platba se 
neprovedla/nebyla 
odeslána => žádost o 
storno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avízo REM1 bylo 
stornováno, faktury 
nejsou uhrazené 

 
Zpracování avíza, čeká 
se na platbu 
 
 
 
Přijata žádost o storno 
avíza REM1 
 
 
 
Potvrzení žádosti o 
storno 
 
 
 
Avízo REM1 bylo 
stornováno na žádost 
odesílatele 

REMADV 
BGM+481+REM2+1’ 
RFF+RA:REM1’ 

APERAK 
BGM+12E+AP2+27’ 
RFF+RA:REM1’ 
ERC+51:ZZZ’ 

3 

4 

 
 

Komentář 
1 Plátce zasílá příjemci platby originál zprávy REMADV číslo REM1. 
  
2 Plátce neprovedl nebo nehodlá provést (např. z důvodu zůstatku na účtu, zamítnutí 

z banky, …) původně avizovanou platbu a zašle příjemci zprávu REMADV číslo 
REM2 se žádostí o storno avíza REM1 (viz. hodnota prvku C506/1154 příslušného 
segmentu RFF). 

  
3 Příjemce potvrdí zpracování zprávy REM2 zprávou APERAK číslo AP1. 
  
4 Na zprávu REM1 odpoví (na základě zpracování zprávy REM2) zprávou APERAK 

číslo AP2 s uvedením kódu chyby 51, tj. stornování REMADV na žádost 
odesílatele. 
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Příklad C – kód chyby 52 
Příklad znázorňuje případ, kdy plátce chce požádat o storno dříve zaslaného avíza (viz. Příklad 
B), ale uvede neexistující číslo avíza. 

 

3 

4 

REMADV 
BGM+481+REM1+9’ 

PLÁTCE PŘÍJEMCE 

1 

2 

 
Odeslání avíza  
 
Platba se 
neprovedla/nebyla 
odeslána => žádost o 
storno (ale chyba v čísle) 
 
 
 
 
 

? 
 
Ověřením zjištěna chyba 
v odkazu na původní 
avízo => nová žádost o 
storno REM1 
 

 
Zpracování avíza, čeká 
se na platbu 
 
 
 
 
 
Přijata žádost o storno 
avíza REM4 – takové 
avízo příjemce nezná 
 
 
 
 
 
 

REMADV 
BGM+481+REM2+1’ 
RFF+RA:REM4’ 

APERAK 
BGM+12E+AP1+27’ 
RFF+RA:REM2’ 
ERC+52:ZZZ’ 

REMADV 
BGM+481+REM3+1’ 
RFF+RA:REM1’ 

 
 
Komentář 
1 Plátce zasílá příjemci platby originál zprávy REMADV číslo REM1. 
  
2 Plátce neprovedl nebo nehodlá provést (např. z důvodu zůstatku na účtu, zamítnutí 

z banky, …) původně avizovanou platbu a zašle příjemci zprávu REM2 se žádostí o 
storno avíza, ale chybně uvedl odkaz na původní avízo – REM4 místo REM1 (viz. 
hodnota prvku C506/1154 příslušného segmentu RFF). 

  
3  ? Na zprávu REM2 odpoví zprávou APERAK číslo AP1 s uvedením kódu chyby 52, 

tj. žádost o stornování avíza nelze zpracovat, protože avízo číslo REM4 neexistuje. 
  
4 Pokud plátce po ověření důvodu chyby zjistí, že příčinou bylo špatně uvedené 

referenční číslo původního avíza a chce nadále požádat o storno REM1, zašle 
novou zprávu REMADV číslo REM3 se žádostí o storno zprávy REM1. 
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Příklad D – kód chyby 53 
Příklad znázorňuje případ, kdy plátce odešle platbu a v souběžně zaslaném avízu se dopustí 
chyby v číslu účtu příjemce. 

 

4 

3 

REMADV 
BGM+481+REM1+9’ 

APERAK 
BGM+12E+AP2+6’ 
RFF+RA:REM2’ 

PLÁTCE PŘÍJEMCE 

1 

2 

 
Odeslání avíza a platby 
 
 
 
 
 

Faktury nejsou 
uhrazené 

 
? 

Platba v pořádku, chyba  
pouze v uvedení účtu 
v REMADV => náhrada 
 
 
 

Faktury uhrazené 
 

 
 
 
Zpracování avíza, 
zjištěno chybné číslo 
účtu příjemce 
 

Faktury nejsou 
uhrazené

 
 
 
 
Přijata náhrada avíza 
REM1 se správným 
číslem účtu, přijata 
platba 

Faktury uhrazené

REMADV 
BGM+481+REM2+5’ 
RFF+RA:REM1’ 

APERAK 
BGM+12E+AP1+27’ 
RFF+RA:REM1’ 
ERC+53:ZZZ’ 

 
 
Komentář 
1 Plátce zasílá příjemci platby originál zprávy REMADV číslo REM1. 
  
2 Příjemce zjistil, že zpráva REM1 avizuje platbu na jiný než jeho (očekávaný) účet. 

Odešle zprávu APERAK číslo AP1 s kódem chyby 53. 
  
3  ? Pokud plátce zjistí, že chyba byla v chybně uvedeném číslu účtu příjemce v REM1, 

ale vlastní platba byla zadána a zaslána na správný účet, pošle zprávu REM2 (jako 
náhradu zprávy REM1) s již opraveným číslem účtu. 
Pokud plátce zjistí, že avízo REM1 uvádí skutečně účet reálného příjemce platby a 
platba tedy byla zaslána na špatný účet, faktury zůstávají neuhrazené.  

  
4 Pokud plátce zaslal náhradu s opraveným číslem účtu a byla přijata odpovídající 

platba, příjemce potvrdí provedení úhrady zprávou APERAK číslo AP2, která se na 
avízo REM2 odkazuje hodnotou prvku C506/1154 příslušného segmentu RFF. 
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Příklad E – kód chyby 54 
Příklad znázorňuje případ, kdy plátce odešle platbu a v souběžně zaslaném avízu se dopustí 
chyby v uvedení kontrolovaných symbolů platby, např. dohodnutého variabilního symbolu. 
Zároveň je znázorněna výměna zpráv v případě, kdy ani oprava zasláním zprávy REMADV se 
statusem náhrada není příjemcem zpracována správně, z důvodu výskytu jiné chyby. Tento 
postup opakovaného zasílání náhrady REMADV za účelem opravy formální chyby je 
univerzální pro všechny kódy chyb, u nichž je přípustné řešení zasláním náhrady původního 
REMADV. 

 

6 

5 

4 

3 

REMADV 
BGM+481+REM1+9’ 

APERAK 
BGM+12E+AP3+6’ 
RFF+RA:REM3’ 

PLÁTCE PŘÍJEMCE 

1 

2 

 
Odeslání avíza a platby 
 
 
 
 
 

Faktury nejsou 
uhrazené 

 
? 

Platba v pořádku, chyba  
pouze v chybějícím var. 
symbolu v REMADV 
=> náhrada  
 

 
Faktury nejsou 

uhrazené 
 

? 
Platba v pořádku, chyba  
pouze v uvedení účtu 
v REMADV => náhrada 
 
 
 

Faktury uhrazené 
 

 
 
 
Zpracování avíza, 
zjištěno chybějící číslo 
var. symbolu nutné pro 
párování s platbou 
 

Faktury nejsou 
uhrazené

 
 
Přijata náhrada avíza 
s opraveným var. 
symbolem, ale nyní 
s chybou v čísle účtu 
 

Faktury nejsou 
uhrazené

 
 
 
Přijata náhrada avíza 
REM1 se správným 
číslem účtu, přijata 
platba 
 

Faktury uhrazené
 

REMADV 
BGM+481+REM2+5’ 
RFF+RA:REM1’ 

APERAK 
BGM+12E+AP1+27’ 
RFF+RA:REM1’ 
ERC+54:ZZZ’ 

APERAK 
BGM+12E+AP2+27’ 
RFF+RA:REM2’ 
ERC+53:ZZZ’ 

REMADV 
BGM+481+REM3+5’ 
RFF+RA:REM2’ 

 
 
Komentář 
1 Plátce zasílá příjemci platby originál zprávy REMADV číslo REM1. 
  
2 Příjemce zjistil, že ve zprávě REM1 není dohodnutý variabilní symbol (potřebný 

pro dohledání příslušné platby). Odešle zprávu APERAK číslo AP1 s kódem chyby 
54. 

  
3  ? Pokud plátce zjistil, že platba byla odeslána správně a pouze chyběl správně 

uvedený var. symbol v avízu REM1, pošle zprávu REM2 (jako náhradu zprávy 
REM1) s doplněným var. symbolem. 

  
4 Příjemce zpracoval zprávu REM2 jako náhradu avíza REM1 a zjistil, že zpráva 
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REM2 sice obsahuje očekávaný var. symbol, ale chybně avizuje platbu na jiný než 
jeho (očekávaný) účet. Odešle zprávu APERAK číslo AP2 s kódem chyby 53. 

  
5  ? Pokud plátce zjistí, že chyba byla v chybně uvedeném číslu účtu příjemce v REM2, 

ale vlastní platba byla zadána a zaslána na správný účet, pošle zprávu REM3 (jako 
náhradu zprávy REM2) s opraveným číslem účtu. 

  
6 Pokud plátce zaslal náhradu avíza (s opraveným číslem účtu) a byla přijata 

odpovídající platba, příjemce potvrdí provedení úhrady zprávou APERAK číslo 
AP3, která se na avízo REM3 odkazuje hodnotou prvku C506/1154 příslušného 
segmentu RFF. 
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Příklad F – kód chyby 55 
Příklad znázorňuje případ, kdy plátce chybně zašle žádost o storno avíza, které již bylo 
zpracováno a potvrzeno.  

 

5 

4 

3 

2 

REMADV 
BGM+481+REM1+9’ 

APERAK 
BGM+12E+AP1+6’ 
RFF+RA:REM1’ 

PLÁTCE PŘÍJEMCE 

1 
 
Odeslání avíza a platby 
 
 
 
 

 
Faktury uhrazené 

 
 
 
Odeslání dalšího avíza 
 
 
Žádost o storno avíza 
REM2, chyba 
v referenčním čísle 
 
 
 
 

? 

 
 
Potvrzení platby 
výpisem z banky 
 
Rozklíčování platby 
 

Faktury uhrazené

 
 
Příjem dalšího avíza 
 
 
 
 
 
Chybná žádost o storno 
již zpracovaného avíza 
 
 

REMADV 
BGM+481+REM3+1’ 
RFF+RA:REM1’ 

APERAK 
BGM+12E+AP2+27’ 
RFF+RA:REM3’ 
ERC+55:ZZZ’ 

REMADV 
BGM+481+REM2+9’ 

 
 
Komentář 
1 Plátce zasílá příjemci platby originál zprávy REMADV číslo REM1. 
  
2 Příjemce po přijetí platby (potvrzení došlé platby např. na základě výpisu z banky) 

a bezchybném rozklíčování platby potvrzuje zpracování avíza zprávou APERAK 
číslo AP1, která se na avízo REM1 odkazuje hodnotou prvku C506/1154 
příslušného segmentu RFF. 

  
3 Plátce zasílá nějaké další avízo (o úhradě další skupiny faktur) zprávou REMADV 

s číslem REM2. 
  
4 Plátce neprovedl nebo nehodlá provést (např. z důvodu zůstatku na účtu, zamítnutí 

z banky, …) platbu avizovanou ve zprávě REM2 a zašle příjemci zprávu REM3 se 
žádostí o storno. Omylem však uvedl chybně číslo původního avíza - REM1 
namísto REM2 (viz. hodnota prvku C506/1154 příslušného segmentu RFF). 

  
5 Příjemce zpracuje zprávu REM3 a posílá zprávu APERAK s kódem chyby 55, tj. 

byla přijata žádost o stornování již přijatého a potvrzeného avíza. 
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Příklad G – kód chyby 57 (58, 71) 
Příklad znázorňuje případ, kdy plátce zaslal avízo, u kterého byla při zpracování zjištěna chyba 
např. že celková hrazená částka na avízu neodpovídá součtu hrazených částek u položek a 
jednalo se pouze o formální chybu sumární položky v avízu. Platba byla provedena správně. 
Pro chyby odpovídající kódům 58 a 71 je scénář výměny zpráv obdobný. 
 

 

3 

4 

REMADV 
BGM+481+REM1+9’ 

PLÁTCE PŘÍJEMCE 

1 

2 

 
Odeslání avíza a platby 
 
 
 
 

 
Faktury nejsou 

uhrazené 
? 

Ověřením zjištěna chyba 
formální chyba 
v celkové částce na 
avízu => náhrada 
 
 
 

Faktury uhrazené 
 

 
 
 
Celková hrazená částka 
na avízu není součtem 
částek u položek 
 

Faktury nejsou 
uhrazené

 
 
 
 
Přijata náhrada avíza 
REM1 se správnou 
celkovou částkou, přijata 
odpovídající platba 

Faktury uhrazené
 

APERAK 
BGM+12E+AP1+27’ 
RFF+RA:REM1’ 
ERC+57:ZZZ’ 

REMADV 
BGM+481+REM2+5’ 
RFF+RA:REM1’ 

APERAK 
BGM+12E+AP2+6’ 
RFF+RA:REM2’ 

 
 
Komentář 
1 Plátce zasílá příjemci platby originál zprávy REMADV číslo REM1. 
  
2 Příjemce zjistil, že ve zprávě REM1 neodpovídá celková hrazená částka (tj. 

avizovaná výše platby) součtu hrazených částek za jednotlivé faktury. Odešle 
zprávu APERAK číslo AP1 s kódem chyby 57. 

  
3  ? Pokud plátce zjistí, že chyba byla v chybně uvedené celkové částce v REM1, ale 

vlastní platba byla zadána a zaslána ve správné výši, pošle zprávu REM2 (jako 
náhradu zprávy REM1) se správnou celkovou částkou. 
Pokud plátce zjistí, že platba nebyla zadána správně, náhradu avíza REM1 nezasílá. 

  
4 Pokud plátce zaslal náhradu s opravenou celkovou částkou a byla přijata 

odpovídající platba, příjemce potvrdí provedení úhrady zprávou APERAK číslo 
AP2, která se na avízo REM2 odkazuje hodnotou prvku C506/1154 příslušného 
segmentu RFF. 

 



  

Zpráva REMADV 
Implementační příručka    

   

 
 

© EDITEL SK s.r.o.  strana 14 
    Verze 1.00 – září 2010 

 
Příklad H – kód chyby 61 (62) 
Příklad znázorňuje případ, kdy plátce zaslal avízo, u kterého byla při zpracování zjištěna chyba, 
že u některé z faktur nesouhlasí identifikace kupujícího či dodavatele v porovnání s údaji na dané 
faktuře. 
Je nezbytné vzájemné ústní ověření, zda se jedná pouze o plátcem chybně uvedené pomocné 
údaje o faktuře v avízu, nebo se jedná např. o fakturu stejného čísla, která však nemá být hrazena 
tomuto příjemci. 
Pro chybu odpovídající kódu 62 (chybně uvedené číslo faktury, ale platba správně) je scénář 
výměny zpráv obdobný. 

 

2 

4 

5 

REMADV 
BGM+481+REM1+9’ 

PLÁTCE PŘÍJEMCE 

1 

3 

 
Odeslání avíza a platby 
 
 
 
Konzultace 

 
 
 
 

Faktury nejsou 
uhrazené 

 
 
Odeslání opravené 
náhrady avíza 
 
 
 
 

Faktury uhrazené 
 

 
V avízu je zahrnuta 
úhrada faktury, u které je 
uveden jiný dodavatel 
 
Konzultace 

Faktura odpovídá, plátce 
uvedl chybně dodavatele
 

Faktury nejsou 
uhrazené

 
 
 
 
Přijata náhrada avíza 
REM1 s opraveným 
údajem o dodavateli, 
přijata odpovídající 
platba 

Faktury uhrazené

APERAK 
BGM+12E+AP1+27’ 
RFF+RA:REM1’ 
ERC+61:ZZZ’ 

REMADV 
BGM+481+REM2+5’ 
RFF+RA:REM1’ 

APERAK 
BGM+12E+AP2+6’ 
RFF+RA:REM2’ 

 
Komentář 
1 Plátce zasílá příjemci platby originál zprávy REMADV číslo REM1. 
  
2 Příjemce zjistil, že ve zprávě REM1 je faktura, u které je uveden jiný dodavatel než 

by dle příjemce měl být.  
Protože se může jednat pouze o chybně uvedeného dodavatele, ale také mohl plátce 
do platby nesprávně zahrnout cizí fakturu shodného čísla, je nutná konzultace. 

  
3   Je-li shledáno, že se jedná o chybně uvedeného dodavatele, zašle příjemce zprávu 

APERAK s kódem chyby 61. Očekává následně od plátce opravu avíza novou 
zprávou REMADV se statutem náhrada. 
V opačném případě (do platby a avíza je zařazena faktura, která tam být nemá) 
zašle příjemce zprávu APERAK s kódem chyby 63 a případnou platbu automaticky 
vrací plátci. 

  
4 Plátce zasílá opravu avíza (se správně uvedeným dodavatelem u faktury). 
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5 Příjemce potvrzuje přijetí platby a jejího rozklíčování na základě opraveného avíza. 
Příklad I – kód chyby 72  
Příklad znázorňuje případ, kdy z důvodu faktické chyby – poukázaná částka neodpovídá 
(správné) celkové hrazené částce uvedené na avízu - příjemce nemůže tuto platbu akceptovat 
jako úhradu faktur dle avíza. 

 

1 REMADV 
BGM+481+REM1+9’ 

PLÁTCE PŘÍJEMCE 

2 

 
Odeslání avíza  
 
 
 
Odeslání platby, chyba 
v plat. příkazu => 
zaplacená nesprávná 
částka 
 

 
 
 
 

Faktury nejsou 
uhrazené 

 
 
 

 
Zpracování avíza, čeká 
se na platbu 
 
 
Přijetí platby (dle výpisu 
z účtu), výše částky 
neodpovídá 
 
 
 
Platbu nelze přijmout, 
nesprávná částka 
 

Faktury nejsou 
uhrazené

APERAK 
BGM+12E+AP1+27’ 
RFF+RA:REM1’ 
ERC+72:ZZZ’ 

 
Komentář 
1 Plátce zasílá příjemci platby originál zprávy REMADV číslo REM1. 

 
Plátce zároveň odeslal příslušnou platbu, ale chybně poukázal nesprávnou částku. 

  
2   Příjemce nemůže tuto úhradu přijmout, protože neodpovídá  správné výši. 

Zašle APERAK s kódem chyby 72 a úhradu vrátí plátci. 
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Příklad J – kód chyby 81 
Příklad znázorňuje případ, kdy plátce zaslal avízo, ale příjemce neobdrží v očekávané době 
potvrzení o provedené platbě (může být způsobeno jak např. chybným zpracováním výpisu 
z banky, tak tím, že plátce platbu neprovedl a opomněl poslat storno původního avíza). 

 

2 

3 

REMADV 
BGM+481+REM1+9’ 

PLÁTCE PŘÍJEMCE 

1 
 
Odeslání avíza  
 
 
Platba zrušena (např. 
kvůli zůstatku na účtu) 
 
 
Nebylo zasláno storno 
 
 
 
 
 

 
Přijetí avíza, čeká se na 
potvrzení platby 
 
Po avizované spatnosti 
stále nepřišlo potvrzení o 
úhradě 
 
Konzultace – byla platba 
provedena ? 
 

? 
Platba nebyla provedena, 
předchozí avízo lze 
stornovat. 

APERAK 
BGM+12E+AP1+27’ 
RFF+RA:REM1’ 
ERC+81:ZZZ’ 

 
 
Komentář 
1 Plátce zasílá příjemci platby originál zprávy REMADV číslo REM1. 
  
2 Příjemce nemá v adekvátním období po avizované úhradě stále potvrzeno přijetí 

platby. Konzultace s plátcem, zda byla úhrada zaslána či nikoliv. 
  
3   ? Pokud nebyla platba zaslána a plátce pouze opomněl zaslat storno původního avíza, 

stornuje příjemce původní avízo sám a odešle zprávu APERAK s kódem chyby 81. 
 
Pokud byla platba zaslána (a chyba je tedy někde na straně příjemce), řeší příjemce 
dohledání platby se svou bankou. Správně uhrazenou platbu pak potvrdí stejně jako 
v Příkladu A. 
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Příklad K – kód chyby 82 a 83 
Příklad znázorňuje případ, kdy plátce chybně zašle 2 kolidující zprávy REMADV, které avizují 
úhradu téže faktury. 

 

6 

5 

4 

3 

2 

REMADV 
BGM+481+REM1+9’ 
DOC+380+IV1’ 
DOC+380+IV2’ 

APERAK 
BGM+12E+AP3+6’ 
RFF+RA:REM3’ 

PLÁTCE PŘÍJEMCE 

1 
 
Odeslání avíza o úhradě 
IV1 a IV2 
 
Platba za REM1 
neodeslána 
 
Odeslání avíza o úhradě 
IV1 a IV3 a platba 

 
 
 
 
 
 

Faktury z REM1 
jsou neuhrazené 

 
 
 

 
Faktury z REM2 
jsou neuhrazené 

 
 

? 
Zjištěno, že omylem 
nebylo odesláno storno 
k REM1, REM2 bylo v 
pořádku => náhrada 
REM2 
 
 
 
 

Faktury z REM3 
(~REM2) uhrazené 

 

 
 
 
 
 
Avízo REM2 koliduje 
s avízem REM1 – obě 
uvádí úhradu faktury 
IV1 
 
 
 
Zpráva o kolizi REM1 
s pozdějším avízem 

Faktury z REM1 
jsou neuhrazené

 
 
Zpráva o kolizi REM2 
s dřívějším avízem 

Faktury z REM2
jsou neuhrazené

 
 
 
 
 
 
Přijetí náhrady za 
REM2, potvrzení 
příslušné platby dle 
výpisu z účtu 
 
Odeslání zprávy o 
zpracování REM3 

Faktury z REM3 
(~REM2) uhrazené

 

REMADV 
BGM+481+REM3+5’ 
RFF+RA:REM2’ 

APERAK 
BGM+12E+AP1+27’ 
RFF+RA:REM1’ 
ERC+82:ZZZ’ 

REMADV 
BGM+481+REM2+9’ 
DOC+380+IV1’ 
DOC+380+IV3’ 

APERAK 
BGM+12E+AP2+27’ 
RFF+RA:REM2’ 
ERC+83:ZZZ’ 

 
Komentář 
1 Plátce zasílá příjemci platby originál zprávy REMADV číslo REM1, který avizuje 

úhradu faktur číslo IV1 a IV2. 
Platba následně nebyla provedena, faktury IV1 a IV2 bude hradit jinou platbou, ale 
opomněl zaslat storno avíza REM1. 

  
2 Plátce zasílá příjemci platby originál zprávy REMADV číslo REM2, který avizuje 

úhradu faktur číslo IV1 a IV3. 
  
3 Příjemce zjistil kolizi avíz REM1 a REM2. Odesílá zprávu APERAK číslo AP1 o 
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chybě zpracování zprávy REM1 s kódem chyby 82. 
  
4 Příjemce odesílá zprávu APERAK číslo AP2 o chybě zpracování zprávy REM2 

s kódem chyby 83. 
  
5  ? Plátce při ověření důvodu chyby zjistil, že avízo REM1 mělo být stornováno, 

zatímco avízo REM2 je správně a byla zaslána i správná a odpovídající platba za 
faktury IV1 a IV3. 
Posílá proto ještě jednou obsah REM2 jako zprávu REMADV číslo REM3 se 
statutem náhrada (za zprávu REM2). 
Pokud nebyla úhrada za REM2 také odeslána (tj. i za REM2 mělo být správně 
odesláno plátcem storno), neposílá žádnou zprávu. 
Pokud byla za obě avízo odeslána odpovídající úhrada (tj. některé faktury byly 
zaplaceny dvakrát), zašle plátce náhradu jednoho z avíz a dohodne si s příjemcem 
vrácení částky za druhé (odmítnuté) avízo. 

  
6 Příjemce přijal zprávu REM3, obdržel k ní i odpovídající platbu a potvrzuje úhradu 

zpracování REM3  (a tím úhradu faktur IV1 a IV3). 
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Příklad L – kód chyby 84 
Příklad znázorňuje případ, kdy plátce chybně zašle avízo o úhradě faktury, jejíž úhrada však již 
byla dříve provedena. 

 

4 

3 

2 

REMADV 
BGM+481+REM1+9’ 
DOC+380+IV1’ 
 

APERAK 
BGM+12E+AP1+6’ 
RFF+RA:REM1’ 

PLÁTCE PŘÍJEMCE 

1 
 
Odeslání avíza o úhradě 
IV1 a platby 
 
 
 

 
 

Faktura IV1 
uhrazená 

 
V avízu REM2 chybně 
uvedena znovu úhrada 
IV1, platba za IV1+IV2 
odeslána 
 
 
 
 
 
 

Faktura IV2 
není uhrazená 

 
 
 
Avízo zpracováno, 
přijata úhrada 
 
 

Faktura IV1 
uhrazená

 
 
 
 
Avizována úhrada již 
zaplacené faktury 
 
Odeslání zprávy 
APERAK s chybou, 
vrácení došlé platby 
k REM2 

Faktura IV2
není uhrazená

APERAK 
BGM+12E+AP2+27’ 
RFF+RA:REM2’ 
ERC+84:ZZZ’ 

REMADV 
BGM+481+REM2+9’ 
DOC+380+IV1’ 
DOC+380+IV2’ 

 
Komentář 
1 Plátce zasílá příjemci platby originál zprávy REMADV číslo REM1 o úhradě 

faktury číslo IV1. 
Současně posílá správnou platbu. 

  
2 Příjemce potvrdil příjem platby, zpracování REM1 – tj. uhrazení faktury IV1. 
  
3   Plátce hradí další faktury, omylem znovu hradí platbu za IV1. 
  
4 Příjemce zjistil, že nové avízo a platba zahrnují již uhrazenou fakturu IV1. Odesílá 

zprávu APERAK číslo AP2 s kódem chyby 84 a vrací částku došlou jako úhradu 
platby dle avíza REM2.  
Ostatní faktury uvedené v REM2 považuje nadále za neuhrazené. 
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2. Struktura zprávy 
2.1 Struktura kompletní zprávy dle standardu UN/EDIFACT D.01B 
 
Pos    Tag Name                                      S   R 
 
           HEADER SECTION 
 
0010   UNH Message header                            M   1      
0020   BGM Beginning of message                      M   1      
0030   DTM Date/time/period                          M   5      
0040   RFF Reference                                 C   5      
0050   FII Financial institution information         C   5      
0060   PAI Payment instructions                      C   1      
0070   FTX Free text                                 C   99     
0080 X GIS General indicator                         C   5      
 
0090       ───── Segment group 1  ────────────────── C   99──────────┐ 
0100   NAD Name and address                          M   1           │ 
                                                                     │ 
0110       ───── Segment group 2  ────────────────── C   9──────────┐│ 
0120   RFF Reference                                 M   1          ││ 
0130   DTM Date/time/period                          C   9──────────┘│ 
                                                                     │ 
0140       ───── Segment group 3  ────────────────── C   5──────────┐│ 
0150   CTA Contact information                       M   1          ││ 
0160   COM Communication contact                     C   5──────────┴┘ 
 
0170       ───── Segment group 4  ────────────────── C   5───────────┐ 
0180   CUX Currencies                                M   1           │ 
0190   DTM Date/time/period                          C   1───────────┘ 
 
           DETAIL SECTION 
 
0200       ───── Segment group 5  ────────────────── C   999999──────┐ 
0210   DOC Document/message details                  M   1           │ 
0220   MOA Monetary amount                           M   5           │ 
0230   DTM Date/time/period                          C   5           │ 
0240   RFF Reference                                 C   5           │ 
0250   NAD Name and address                          C   2           │ 
                                                                     │ 
0260       ───── Segment group 6  ────────────────── C   5──────────┐│ 
0270   CUX Currencies                                M   1          ││ 
0280   DTM Date/time/period                          C   1──────────┘│ 
                                                                     │ 
0290       ───── Segment group 7  ────────────────── C   100────────┐│ 
0300   AJT Adjustment details                        M   1          ││ 
0310   MOA Monetary amount                           C   1          ││ 
0320   RFF Reference                                 C   1          ││ 
0330   FTX Free text                                 C   5          ││ 
0340 + QTY Quantity                                  C   9          ││ 
                                                                    ││ 
0350       ───── Segment group 8  ────────────────── C   9─────────┐││ 
0360   TAX Duty/tax/fee details                      M   1         │││ 
0370   MOA Monetary amount                           C   9─────────┴┘│ 
                                                                     │ 
0380       ───── Segment group 9  ────────────────── C   5──────────┐│ 
0390   INP Parties and instruction                   M   1          ││ 
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0400   FTX Free text                                 C   5──────────┘│ 
                                                                     │ 
0410       ───── Segment group 10 ────────────────── C   9999───────┐│ 
0420   DLI Document line identification              M   1          ││ 
0430   MOA Monetary amount                           C   5          ││ 
0440   PIA Additional product id                     C   5          ││ 
0450   DTM Date/time/period                          C   5          ││ 
                                                                    ││ 
0460       ───── Segment group 11 ────────────────── C   5─────────┐││ 
0470   CUX Currencies                                M   1         │││ 
0480   DTM Date/time/period                          C   1─────────┘││ 
                                                                    ││ 
0490       ───── Segment group 12 ────────────────── C   10────────┐││ 
0500   AJT Adjustment details                        M   1         │││ 
0510   MOA Monetary amount                           C   1         │││ 
0520   RFF Reference                                 C   1         │││ 
0530   FTX Free text                                 C   5         │││ 
                                                                   │││ 
0540       ───── Segment group 13 ────────────────── C   9────────┐│││ 
0550   TAX Duty/tax/fee details                      M   1        ││││ 
0560   MOA Monetary amount                           C   9────────┴┴┴┘ 
 
           SUMMARY SECTION 
 
0570   UNS Section control                           M   1      
0580   MOA Monetary amount                           M   99     
 
0590       ───── Segment group 14 ────────────────── C   99──────────┐ 
0600   ALC Allowance or charge                       M   1           │ 
0610   MOA Monetary amount                           C   9───────────┘ 
0620   UNT Message trailer                           M   1      
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2.2 Subset zprávy 
Pro praktické účely je kompletní definice zprávy příliš obecná a široká. Proto byl vybrán 

subset zprávy, který je dostačující pro přenos požadovaných dat. 
Návrh subsetu vycházel z rozsahu datových proměnných, které jsou v daném typu avíza 

použity. Při návrhu bylo přihlédnuto k doporučení EANCOM 2002 Syntax 3 pro zprávu 
REMADV (verze 005). 

 
 

Pos    Tag Name                                      S   R 
 
           HEADER SECTION 
 
0010   UNH Message header                            M   1      
0020   BGM Beginning of message                      M   1      
0030   DTM Date/time/period                          M   3     
0040   RFF Reference                                 C   5      
0050   FII Financial institution information         M   2      
 
0090       ───── Segment group 1  ────────────────── M   2───────────┐ 
0100   NAD Name and address                          M   1           │ 
                                                                     │ 
0140       ───── Segment group 3  ────────────────── C   1──────────┐│ 
0150   CTA Contact information                       M   1──────────┴┘ 
 
0170       ───── Segment group 4  ────────────────── M   1───────────┐ 
0180   CUX Currencies                                M   1───────────┘ 
 
           DETAIL SECTION 
 
0200       ───── Segment group 5  ────────────────── M   9999────────┐ 
0210   DOC Document/message details                  M   1           │ 
0220   MOA Monetary amount                           M   2           │ 
0230   DTM Date/time/period                          C   1           │ 
0250   NAD Name and address                          M   2           │ 
                                                                     │ 
0290       ───── Segment group 7  ────────────────── C   1──────────┐│ 
0300   AJT Adjustment details                        M   1          ││ 
0310   MOA Monetary amount                           C   1          ││ 
0330   FTX Free text                                 C   1──────────┴┘ 
 
           SUMMARY SECTION 
 
0570   UNS Section control                           M   1      
0580   MOA Monetary amount                           M   3     
0620   UNT Message trailer                           M   1     
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3. Rozvržení segmentů 
 Tento oddíl popisuje všechny segmenty použité v subsetu popisované zprávy. Popis 
segmentů vychází z původního popisu EDIFACT zprávy a z popisu EANCOM. Segmenty jsou 
uváděny v pořadí, jak se vyskytují ve zprávě. Jsou uváděny pouze segmenty použité v subsetu. 
Každý segment je popsán v samostatné tabulce, která se skládá ze tří částí: 
• Záhlaví tabulky – popisuje základní informace o segmentu. Obsahuje následující údaje: 

 Skupina segmentů, jejíž je popisovaný segment součástí; její popis obsahuje:  
 označení skupiny SGnn (kde nn je pořadové číslo skupiny segmentů) 
 indikátor povinnosti výskytu skupiny segmentů v subsetu (M)andatory – povinné / 

(C)onditional – podmíněné 
 maximální povolený počet opakování skupiny segmentů v subsetu; 

v případě vícenásobného opakování skupiny segmentů s různým významem pro 
jednotlivé výskyty je pořadí výskytu v rámci popisu vyjádřeno čitatelem a maximální 
počet opakování jmenovatelem zlomku; význam (a tím i obsah) skupiny segmentů není 
však určen pořadím výskytu, ale patřičnými kvalifikátory obsaženými v uvozujícím 
segmentu 

 výčet segmentů a skupin segmentů, které daná skupina obsahuje, s vyznačením 
segmentů a skupin nepoužitých v subsetu 

 Segment; jeho popis obsahuje: 
 kód (návěští) segmentu (3 znaky) 
 indikátor povinnosti výskytu segmentu v subsetu (M)andatory – povinné / (C)ondi-

tional – podmíněné 
 maximální povolený počet výskytů segmentů v subsetu; 

v případě vícenásobného opakování segmentu s různým významem pro jednotlivé 
výskyty je pořadí výskytu v rámci popisu vyjádřeno čitatelem a maximální počet 
opakování jmenovatelem zlomku; význam (a tím i obsah) segmentů není však určen 
pořadím výskytu, ale patřičnými kvalifikátory obsaženými v segmentu 

 název segmentu 
 obecný popis funkce segmentu 
 pořadové číslo segmentu v rámci popisu subsetu 

• Tělo tabulky – popisuje  informace o složených a jednoduchých datových prvcích obsažených 
v segmentu. Jednoduché datové prvky, které nejsou součástí složených datových prvků, a 
složené datové prvky jsou vyznačeny tučně. Tělo tabulky je rozvrženo do sloupců: 
 úvodní sloupec obsahující návěští a název datového prvku dle standardu EDIFACT 
 sloupec EDIFACT obsahující: 

 status datových prvků dle standardu EDIFACT (M)andatory – povinné / (C)ondi-
tional – podmíněné  

 formát jednoduchých datových prvků dle standardu EDIFACT 
 sloupec Stat. obsahující status datových prvků v subsetu: 

 (M)andatory – povinný výskyt v subsetu 
 (C)onditional – nepovinný výskyt v subsetu 
 (D)ependent – povinnost výskytu v subsetu je závislá na výskytu jiného prvku v seg-

mentu (v případě více závislostí v jednom segmentu může být ve sloupci označeném * 
doplněno číslicí určující vztah dílčí závislosti) 

 mezera – nepoužito 
 sloupec Description obsahující popis použití jednoduchých datových prvků v subsetu: 
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 v uvozovkách „ “ jsou uvedeny kvalifikátory a konstanty, případně méně obsáhlé 
číselníky; za rovnítkem = je uveden jejich význam; dále může být uveden jejich 
podrobnější popis 

 tučnou kurzívou jsou uvedeny datové proměnné dodávané aplikací (popř. vytvářené 
konvertorem) s odkazem v závorkách ( ) na jejich popis v oddíle „Mapované proměnné“; 
proměnné jsou uváděny buď názvem nebo návěštím (pokud je použito) a mohou být 
doplněny kurzívou psaným formátem použitým nebo doporučeným pro aplikaci (pokud 
se liší od formátu EDIFACT); dále může být uveden jejich význam nebo podrobnější 
popis 

• Spodní část tabulky – obsahuje doplňkové informace o segmentu, zejména popis jeho 
konkrétního použití v subsetu a jednoduchý příklad. 

 

3.1 Definice pojmů 
• EAN lokalizační číslo je ekvivalent GLN – Globálního lokalizačního čísla v EAN*UCC, 

využívající standardní číselnou strukturu EAN/UCC-13 
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UNH - M 1 - MESSAGE HEADER 

Function : To head, identify and specify a message. 
Segment number : 1  

  EDIFACT  Stat.  * Description 

0062 Message reference number  M an..14  M   Jednoznačné číslo zprávy odesílatele. 
Pořadové číslo zprávy v rámci výměny. 
DE 0062 v segmentu UNT je totožné. 
Generováno odesílatelem. 

S009 MESSAGE IDENTIFIER  M  M    

0065 Message type   M an..6  M   “REMADV” =  Remittance advice – Avízo o 
úhradě 

0052 Message version number  M an..3  M   “D” = Draft version/UN/EDIFACT Directory 

0054 Message release number  M an..3  M   “01B” = Release 2001 - B 

0051 Controlling agency  M an..2  M   “UN” = UN/CEFACT 

0057 Association assigned code  C an..6  M   “EAN005” = EAN version control number 
(EAN Code) 

0068 Common access reference  C an..35      

S010 STATUS OF THE TRANSFER  C      

0070 Sequence of transfer  M n..2      

0073 First and last transfer  C a1      

Poznámky k segmentu: 
Segment se používá jako záhlaví, identifikace a specifikace zprávy. 
 
Příklad: 
UNH+1+REMADV:D:01B:UN:EAN005' 
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BGM - M 1 - Beginning of message 

Function : To indicate the type and function of a message and to transmit the identifying number. 
Segment number : 2  

  EDIFACT Stat.  * Description 
C002 DOCUMENT/MESSAGE NAME  C  M    

1001 Document name code  C an..3  M  * “481” = Remittance advice – 
             Avízo o úhradě 
 

1131 Code list identification code  C an..17      
3055 Code list responsible agency code  C an..3      
1000 Document name  C an..35      

C106 DOCUMENT/MESSAGE 
IDENTIFICATION

 C  M   

  1004 Document identifier  C an..35  M  CIS_ZPR (1-1)                     an15 
Číslo avíza 

1056 Version identifier   C an..9    
1060 Revision identifier   C an..6    

1225 Message function code  C an..3  M   FN_ZPR (1-2)      
Funkce zprávy - kód 
“9” =  Original – Originál  

 “1” =  Cancellation – Zrušení (storno) 
“5” =   Replace – Náhrada  
  

4343 Response type code  C an..3      
Poznámky k segmentu: 
Segment přenáší informaci o druhu dokladu, čísle dokladu a a informuje o účelu odeslané zprávy: 
„9“ – původní doklad 
„1“ – storno předchozího avíza identifikovaného v segmentu RFF (z důvodu zrušení transakce na straně plátce) 
„5“ – náhrada předchozího avíza identifikovaného v segmentu RFF (z důvodu chyby v předchozím avízu) 
 
Příklad: 
BGM+481+432097+9' 
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DTM - M 1/3  - Date/time/period 

Function : To specify date, and/or time, or period. 
Segment number : 3  

  EDIFACT  Stat.  * Description 

C507 DATE/TIME/PERIOD  M  M    

2005 Date or time or period function code 
qualifier 

 M an..3  M  * “137” = Document/message date/time 

2380 Date or time or period value  C an..35  M   DAT_VYST (1-3) 
Datum a čas vystavení dokumentu 

2379 Date or time or period format code  C an..3  M   “203” = CCYYMMDDHHMM 

Poznámky k segmentu: 
Segment slouží k určení data vystavení dokumentu. 
 
Příklad: 
DTM+137:200501151204:203' 
 
 
 
 
 

DTM - M 2/3 - Date/time/period 

Function : To specify date, and/or time, or period. 
Segment number : 4  

  EDIFACT  Stat.  * Description 

C507 DATE/TIME/PERIOD  M  M    

2005 Date or time or period function code 
qualifier 

 M an..3  M  * “203” = Execution date/time requested 
Sděluje příjemci datum, které plátce sdělil 
bance jako datum k provedení platby 

2380 Date or time or period value  C an..35  M   DAT_PLTB (1-4) 
Datum provedení platby 

2379 Date or time or period format code  C an..3  M   “102” = CCYYMMDD 

Poznámky k segmentu: 
Segment slouží k určení data provedení platby, jak bylo plátcem sděleno bance. 
 
Příklad: 
DTM+203:20050116:102' 
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DTM - C 3/3 - Date/time/period 

Function : To specify date, and/or time, or period. 
Segment number : 5  

  EDIFACT  Stat.  * Description 

C507 DATE/TIME/PERIOD  M  M    

2005 Date or time or period function code 
qualifier 

 M an..3  M  * “171” = Reference date/time  
 

2380 Date or time or period value  C an..35  M   DAT_ORIG (1-20) 
Datum a čas vystavení původního avíza 

2379 Date or time or period format code  C an..3  M   “203” = CCYYMMDDHHMM 

Poznámky k segmentu: 
Segment slouží k uvedení data vystavení původního avíza, na které se toto avízo odkazuje. V případě uvedení tohoto 
segmentu je následující segment RFF povinný. 
 
Příklad: 
DTM+171:200501162108:203' 
 
 
 
 

RFF - C 1 - Reference 

Function : To specify a reference. 
Segment number : 6  

  EDIFACT  Stat.  * Description 

C506 REFERENCE  M  M    

1153 Reference code qualifier  M an..3  M   “RA” = Remittance advice number 

1154 Reference identifier  C an..70  M   CIS_ORIG (1-19)         an15 
Číslo původního REMADV 

1156 Document line identifier  C an..6      

4000 Reference version identifier  C an..35      

1060 Revision identifier  C an..6    

Poznámky k segmentu: 
Segment přenáší číslo původního avíza, na které se toto avízo odkazuje. Pokud se jedná o zprávu s funkcí storna či 
náhrady (viz. hodnota datového prvku 1225 v segmentu BGM), je tento segment povinný. 
 
Příklad: 
RFF+RA:234001' 
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RFF - M 1 - Reference 

Function : To specify a reference. 
Segment number : 7  

  EDIFACT  Stat.  * Description 

C506 REFERENCE  M  M    

1153 Reference code qualifier  M an..3  M   “ALV” = Registered capital  reference 

1154 Reference identifier  C an..70  M   PLAT_OR (1-29)                     an..70 
Plátce - Zápis v OR  – spisová značka 
(prvních 70 znaků) 

1156 Document line identifier  C an..6      

4000 Reference version identifier  C an..35      

1060 Revision identifier  C an..6    

Poznámky k segmentu: 
Segment přenáší text o zápise plátce (výstavce REMADV) v obchodním rejstříku v délce max. 70 znaků.  Případné 
pokračování textu (dalších 70 znaků) je možné umístit do následujícího segmentu RFF+ALV. 
V textu mohou být použity národní znaky v kódování ISO Latin 2, případně po vzájemné dohodě obou 
komunikujících stran v kódování WIN 1250. 
 
Doplněno pro potřeby COOP Jednota Slovensko s.d. 
 
Příklad: 
RFF+ALV:Společnost je vedena v Obchodním registru Krajského obchodního soudu ' 
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RFF - M 1 - Reference 

Function : To specify a reference. 
Segment number : 8  

  EDIFACT  Stat.  * Description 

C506 REFERENCE  M  M    

1153 Reference code qualifier  M an..3  M   “ALV” = Registered capital  reference 

1154 Reference identifier  C an..70  M   PLAT_OR (1-29)                     an..70 
Plátce - Zápis v OR  – spisová značka 
(druhých 70 znaků) 

1156 Document line identifier  C an..6      

4000 Reference version identifier  C an..35      

1060 Revision identifier  C an..6    

Poznámky k segmentu: 
Segment přenáší pokračující text o zápise plátce (výstavce REMADV) v obchodním rejstříku v délce max. 70 znaků. 
V textu mohou být použity národní znaky v kódování ISO Latin 2, případně po vzájemné dohodě obou 
komunikujících stran v kódování WIN 1250. 
 
Doplněno pro potřeby COOP Jednota Slovensko s.d. 
 
Příklad: 
RFF+ALV:Praha odd. B, vložka 63284' 
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RFF - M 1 - Reference 

Function : To specify a reference. 
Segment number : 9  

  EDIFACT  Stat.  * Description 

C506 REFERENCE  M  M    

1153 Reference code qualifier  M an..3  M   “VA” = VAT Registration number 

1154 Reference identifier  C an..70  M   PLAT_DIC (1-30)                         an..15 
Plátce - Daňové identifikační číslo (DIČ) 

1156 Document line identifier  C an..6      

4000 Reference version identifier  C an..35      

1060 Revision identifier  C an..6    

Poznámky k segmentu: 
Segment slouží k přenášení DIČ (daňové identifikační číslo) plátce (výstavce REMADV).  
 
Doplněno pro potřeby COOP Jednota Slovensko s.d. 
 
Příklad: 
RFF+VA:CZ60194383' 
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RFF - M 1 - Reference 

Function : To specify a reference. 
Segment number : 10  

  EDIFACT  Stat.  * Description 

C506 REFERENCE  M  M    

1153 Reference code qualifier  M an..3  M   “GN” = Government reference number 

1154 Reference identifier  C an..70  M   PLAT_ICO (1-31)                         an..15 
Plátce - Identifikační číslo (IČO) 

1156 Document line identifier  C an..6      

4000 Reference version identifier  C an..35      

1060 Revision identifier  C an..6    

Poznámky k segmentu: 
Segment slouží k přenášení IČO (identifikační číslo) plátce (výstavce REMADV).  
 
Doplněno pro potřeby COOP Jednota Slovensko s.d. 
 
Příklad: 
RFF+GN:60194383' 
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FII - M 1 / 2 Financial institution information 

Function : To identify an account and a related financial institution. 
Segment number : 11  

  EDIFACT  Stat.  * Description 

3035 Party function code qualifier  M an..3  M   “PB” = Paying financial institution 

C078 ACCOUNT HOLDER 
IDENTIFICATION 

 C  M    

3194 Account holder identifier  C an..35  M   CIS_UCT_PLAT (1-5)                   n16 
Číslo účtu plátce 

3192 Account holder name  C an..35 C   KONST_SYM (1-16)                      n10 
Konstantní symbol 

3192 Account holder name  C an..35     

6345 Currency identification code  C an..3      

C088 INSTITUTION IDENTIFICATION C  M    

3433 Institution name code  C an..11  M    KOD_BANK_PLAT (1-6)         n4 
Směrový kód banky plátce 

1131 Code list identification code  C an..17     

3055 Code list responsible agency code  C an..3     

3434 Institution branch identifier  C an..17     

1131 Code list identification code  C an..17     

3055 Code list responsible agency code  C an..3     

3432 Institution name  C an..70     

3436 Institution branch location name  C an..70     

3207 Country name code  C an..3     

Poznámky k segmentu: 
Segment slouží k přenášení údajů o čísle bankovního účtu plátce a konstatního symbolu platby. Způsob přenášení 
konstantního symbolu v prvku 3192 není zcela korektní, avšak jiné řešení by bylo neúměrně komplikované. 
 
Příklad:  
FII+PB+1012653348:0308+0800' 
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FII - M 2 / 2 Financial institution information 

Function : To identify an account and a related financial institution. 
Segment number : 12  

  EDIFACT  Stat.  * Description 

3035 Party function code qualifier  M an..3  M   “RB” = Receiving financial institution 

C078 ACCOUNT HOLDER 
IDENTIFICATION 

 C  M    

3194 Account holder identifier  C an..35  M   CIS_UCT_PRIJ (1-7)                 n16 
Číslo účtu příjemce 

3192 Account holder name  C an..35  C   VAR_SYM (1-18)                       n10  
Variabilní symbol 

3192 Account holder name  C an..35  C   SPEC_SYM (1-17)                n10 
Specifický symbol  

6345 Currency identification code  C an..3      

C088 INSTITUTION IDENTIFICATION C  M    

3433 Institution name code  C an..11  M    KOD_BANK_PRIJ (1-8)         n4 
Směrový kód banky příjemce 

1131 Code list identification code  C an..17     

3055 Code list responsible agency code  C an..3     

3434 Institution branch identifier  C an..17     

1131 Code list identification code  C an..17     

3055 Code list responsible agency code  C an..3     

3432 Institution name  C an..70     

3436 Institution branch location name  C an..70     

3207 Country name code  C an..3     

Poznámky k segmentu: 
Segment slouží k přenášení údajů o čísle bankovního účtu příjemce platby. Způsob přenášení variabilního a 
specifického symbolu v prvcích 3192 není zcela korektní, avšak jiné řešení by bylo neúměrně komplikované.  
 
Příklad:  
FII+RB+2771623088:0308:432097+0800' 
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SG1 - M 1 / 2 - NAD-SG2-SG3 

NAD - M 1 Name and address 

Function : To specify the name/address and their related function, either by C082 only and/or 
unstructured by C058 or structured by C080 thru 3207. 

Segment number : 13  

 EDIFACT Stat.  * Description 

3035 Party function code qualifier  M an..3  M   “PR” = Payer 

C082 PARTY IDENTIFICATION 
DETAILS 

 C  M    

3039 Party identifier  M an..35  M   EAN_PLAT (1-9)                                 n13 
GLN lokalizační kód plátce 

1131 Code list identification code  C an..17      

3055 Code list responsible agency code  C an..3  M  * “9” = EAN (International Article Numbering 
association) 

C058 NAME AND ADDRESS  C      

3124 Name and address description  M an..35      

3124 Name and address description  C an..35      

3124 Name and address description  C an..35      

3124 Name and address description  C an..35      

3124 Name and address description  C an..35     

C080 PARTY NAME  C C   

3036 Party name  M an..35 M   PLAT_NAZ (1-10)                     an..35 
 Název plátce 

3036 Party name  C an..35 C  PLAT_NAZ_2 (1-24)                  an..35 
 Název plátce 

3036 Party name  C an..35    

3036 Party name  C an..35    

3036 Party name  C an..35    

3045 Party name format code  C an..3    

C059 STREET  C C   

3042 Street and number or post office box 
identifier 

 M an..35 M  PLAT_UL (1-25)                        an..35 
 Plátce – sídlo – ulice a číslo 

3042 Street and number or post office box 
identifier 

 C an..35 C  PLAT_UL_2 (1-26)                    an..35 
 Plátce – sídlo – ulice a číslo 2 

3042 Street and number or post office box 
identifier 

 C an..35    

3042 Street and number or post office box 
identifier 

 C an..35    

3164 City name  C an..35 M  PLAT_MESTO (1-27)                 an..35 
 Plátce – sídlo – město 

C819 COUNTRY SUB-ENTITY 
DETAILS 

 C    
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  3229 Country sub-entity name code  C an..9    

1131 Code list identification code  C an..17    

3055 Code list responsible agency code  C an..3    

  3228 Country sub-entity name   C an..70    

3251 Postale identification code  C an..17 M  PLAT_PSC (1-28)                          an6 
 Plátce – sídlo – město 

3207 Country name code  C an..3    

Poznámky k segmentu: 
Segment slouží k přenášení identifikace plátce jeho GLN lokalizačním  číslem, volitelně lze uvést i jeho název. 
 
Příklad: 
NAD+PR+8594012611009::9++Plusko s.r.o.+Korunovační 7+Praha 7++17000' 
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SG1 - M 1 / 2 NAD-SG2-SG3 

SG3 - C 1 - CTA-COM 

CTA - M 1 - Contact information 

Function : To identify a person or a department to whom communication should be directed. 
Segment number : 14  

  EDIFACT  Stat.  * Description 

3139 Contact function code  C an..3  M     “AD” = Accounting contact 

C056 DEPARTMENT OR EMPLOYEE 
DETAILS 

 C  C    

3413 Department or employee 
name code 

 C an..17      

3412 Department or employee name  C an..35  C     KONT_PLAT  (1-11) 
  Kontakt na straně plátce 

Poznámky k segmentu: 
Segment slouží k identifikaci kontaktu (osoby, oddělení) pro účetní záležitosti na straně plátce. 
 
Pro prvek 3412 mohou být použity národní znaky v kódování ISO Latin 2, případně po vzájemné dohodě obou 
komunikujících stran v kódování WIN 1250. 
 
Příklad: 
CTA+AD+:Jan Novák' 
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SG1 - M 2 / 2 - NAD-SG2-SG3 

NAD - M 1 Name and address 

Function : To specify the name/address and their related function, either by C082 only and/or 
unstructured by C058 or structured by C080 thru 3207. 

Segment number : 15  

 EDIFACT Stat.  * Description 

3035 Party function code qualifier  M an..3  M   “PE” = Payee 

C082 PARTY IDENTIFICATION 
DETAILS 

 C  M    

3039 Party identifier  M an..35  M   EAN_PRIJ (1-12)                                 n13 
GLN lokalizační kód příjemce 

1131 Code list identification code  C an..17      

3055 Code list responsible agency code  C an..3  M  * “9” = EAN (International Article Numbering 
association) 

C058 NAME AND ADDRESS  C      

3124 Name and address description  M an..35      

3124 Name and address description  C an..35      

3124 Name and address description  C an..35      

3124 Name and address description  C an..35      

3124 Name and address description  C an..35      

C080 PARTY NAME  C C   

3036 Party name  M an..35 M   PRIJ_NAZ (1-13) 
 Název příjemce 

3036 Party name  C an..35 C  PRIJ_NAZ_2 (1-32) 
 Název příjemce 2 

3036 Party name  C an..35    

3036 Party name  C an..35    

3036 Party name  C an..35    

3045 Party name format code  C an..3    

C059 STREET  C    

3042 Street and number or post office box 
identifier 

 M an..35    

3042 Street and number or post office box 
identifier 

 C an..35    

3042 Street and number or post office box 
identifier 

 C an..35    

3042 Street and number or post office box 
identifier 

 C an..35    

3164 City name  C an..35    

C819 COUNTRY SUB-ENTITY 
DETAILS 

 C    

  3229 Country sub-entity name code  C an..9    
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1131 Code list identification code  C an..17    

3055 Code list responsible agency code  C an..3    

  3228 Country sub-entity name   C an..70    

3251 Postale identification code  C an..17    

3207 Country name code  C an..3    

Poznámky k segmentu: 
Segment slouží k přenášení identifikace příjemce jeho GLN lokalizačním  číslem, volitelně lze uvést i jeho název. 
 
Příklad: 
NAD+PE+8594012611009::9' 
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SG1 - M 2 / 2 NAD-SG2-SG3 

SG3 - C 1 - CTA-COM 

CTA - M 1 - Contact information 

Function : To identify a person or a department to whom communication should be directed. 
Segment number : 16  

  EDIFACT  Stat.  * Description 

3139 Contact function code  C an..3  M     “AD” = Accounting contact 

C056 DEPARTMENT OR EMPLOYEE 
DETAILS 

 C  C    

3413 Department or employee 
name code 

 C an..17      

3412 Department or employee name  C an..35  C     KONT_PRIJ  (1-14) 
  Kontakt na straně příjemce 

Poznámky k segmentu: 
Segment slouží k identifikaci kontaktu (osoby, oddělení) pro účetní záležitosti na straně příjemce. 
 
Pro prvek 3412 mohou být použity národní znaky v kódování ISO Latin 2, případně po vzájemné dohodě obou 
komunikujících stran v kódování WIN 1250. 
 
Příklad: 
CTA+AD+:Jana Nováková' 
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SG4 - M 1 - CUX-DTM 

CUX - M 1 - Currencies 

Function : To specify currencies used in the transaction and relevant details for the rate of 
exchange. 

Segment number : 17  

  EDIFACT  Stat.  * Description 

C504 CURRENCY DETAILS  C  M    

6347 Currency usage code qualifier  M an..3  M   “2” = Reference currency 

6345 Currency identification code  C an..3  M   KOD_MENY (1-15)    
Kód měny pro platbu 

6343 Currency type code qualifier  C an..3  M   “11” = Payment currency 

6348 Currency rate value  C n..4      

C504 CURRENCY DETAILS  C      

6347 Currency usage code qualifier  M an..3    

6345 Currency identification code  C an..3    

6343 Currency type code qualifier  C an..3    

6348 Currency rate value  C n..4     

5402 Currency exchange rate  C n..12     

6341 Exchange rate currency market 
identifier 

 C an..3     

Poznámky k segmentu: 
Segment přenáší informaci o měně v níž proběhne avizovaná platba. Kód měny je třímístný dle ISO 4217, např. 
CZK. 
 
Příklad: 
CUX+2:CZK:11' 
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SG5 - M 9999  DOC-MOA-DTM-RFF-NAD-SG6-SG7-SG9-SG10 

DOC - M 1 - Document/message details 

Function : To identify documents and details directly related to it. 
Segment number : 18  

  EDIFACT  Stat.  * Description 

C002 DOCUMENT/MESSAGE NAME  M  M    

1001 Document name code  C an..3  M  P_TYP_DOK (2-2) 
Typ dokumentu 

 “380” = Commercial invoice – Faktura 
“381” = Credit note – goods and services 
              Dobropis – zboží a služby 
“383” = Debit note – goods and services 
              Vrubopis – zboží a služby 

 “384” = Corrected invoice – Opravná faktura 
“385” = Consolidated invoice –  
             Konsolidovaná (sumární) faktura 
“386” = Prepayment invoice – 
             Zálohová faktura 

1131 Code list identification code  C an..17    

3055 Code list responsible agency code  C an..3    

1000 Document name  C an..35      

C503 DOCUMENT/MESSAGE 
DETAILS 

 C  M    

1004 Document identifier  C an..35  M  P_CIS_FAKT (2-1)                                
Číslo přijaté faktury, která je hrazena 

1373 Document status code  C an..3    

1366 Document source description  C an..70    

3453 Language name code  C an..3     

1056 Version identifier  C an..9    

1060 Revision identifier  C an..6     

3153 Communication medium type code  C an..3     

1220 Document copies required quantity  C n..2     

1218 Document originals required 
quantity 

 C n..2     

Poznámky k segmentu: 
Segment přenáší informaci o dokumentu (faktuře), na který se avízo o úhradě odkazuje, a jeho typu. 
 
Příklad: 
DOC+380+IV303456' 
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SG5 - M 9999 DOC-MOA-DTM-RFF-NAD-SG6-SG7-SG9-SG10 

MOA - M 1 / 2 Monetary amount 

Function : To specify a monetary amount. 
Segment number : 19  

  EDIFACT  Stat.  * Description 

C516 MONETARY AMOUNT  M  M    

5025 Monetary amount type qualifier  M an..3  M   “12” = Amount remitted 

5004 Monetary amount  C n..35  M   P_HRAZ_CAST (2-10)                           
Hrazená částka 

6345 Currency identification code  C an..3      

6343 Currency type code qualifier  C an..3      

4405 Status description code  C an..3      

Poznámky k segmentu: 
Segment přenáší údaj o částce, která bude plátcem za fakturu uhrazena. Jedná se o celkovou částku za fakturu. 
Částka je uvedena v měně, která je platná pro celé avízo (viz. dílčí datový prvek C504:6345 v segmentu SG4-CUX).
 
Příklad 
MOA+12:1024.5' 
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SG5 - M 9999 DOC-MOA-DTM-RFF-NAD-SG6-SG7-SG9-SG10 

MOA - M 2 / 2 - Monetary amount 

Function : To specify a monetary amount. 
Segment number : 20  

  EDIFACT  Stat.  * Description 

C516 MONETARY AMOUNT  M  M    

5025 Monetary amount type qualifier  M an..3  M   “9” = Amount due/payable 

5004 Monetary amount  C n..35  M   P_FAKT_CAST (2-9)                            
Fakturovaná částka 

6345 Currency identification code  C an..3      

6343 Currency type code qualifier  C an..3      

4405 Status description code  C an..3      

Poznámky k segmentu: 
Segment přenáší údaj o částce, která byla původně fakturována. Jedná se o celkovou částku za fakturu. Částka je 
uvedena v měně, která je platná pro celé avízo (viz. dílčí datový prvek C504:6345 v segmentu SG4-CUX). 
 
Příklad 
MOA+9:1051' 
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SG5 - M 9999 - DOC-MOA-DTM-RFF-NAD-SG6-SG7-SG9-SG10 

DTM - C 1 - Date/time/period 

Function : To specify date, and/or time, or period. 
Segment number : 21  

  EDIFACT  Stat.  * Description 

C507 DATE/TIME/PERIOD  M  M    

2005 Date or time or period function code 
qualifier 

 M an..3  M  * “137” = Document/message date/time 

2380 Date or time or period value  C an..35  M   P_DAT_VYST_FAK (2-3)    
Datum vystavení faktury 

2379 Date or time or period format code  C an..3  M   P_KV_F_DAT (2-4) 
Kvalifikátor formátu data vystavení faktury 

 “102” = CCYYMMDD 
“203” = CCYYMMDDHHMM 

Poznámky k segmentu: 
Segment přenáší datum vystavení faktury, na kterou se avízo odkazuje v segmentu DOC. 
 
Příklad: 
DTM+137:20041206:102' 
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SG5 - M 9999 - DOC-MOA-DTM-RFF-NAD-SG6-SG7-SG9-SG10 

NAD - M 1 / 2 Name and address 

Function : To specify the name/address and their related function, either by C082 only and/or 
unstructured by C058 or structured by C080 thru 3207. 

Segment number :    22  

 EDIFACT Stat.  * Description 
3035 Party function code qualifier  M an..3  M   “BY” = Buyer  
C082 PARTY IDENTIFICATION 

DETAILS 
 C  M    

3039 Party identifier  M an..35  M   P_EAN_KUP (2-5)                 n13 
GLN kupujícího 

1131 Code list identification code  C an..17      
3055 Code list responsible agency code  C an..3  M  * “9” = EAN (International Article Numbering 

association) 
C058 NAME AND ADDRESS  C      

3124 Name and address description  M an..35      
3124 Name and address description  C an..35      
3124 Name and address description  C an..35      
3124 Name and address description  C an..35      
3124 Name and address description  C an..35      

C080 PARTY NAME  C C    
3036 Party name  M an..35 M    P_KUP_NAZ (2-6) 

 Kupující – název 
3036 Party name  C an..35     
3036 Party name  C an..35     
3036 Party name  C an..35     
3036 Party name  C an..35     
3045 Party name format code  C an..3     

C059 STREET  C     
3042 Street and number or post office box 

identifier 
 M an..35     

3042 Street and number or post office box 
identifier 

 C an..35      

3042 Street and number or post office box 
identifier 

 C an..35     

3042 Street and number or post office box 
identifier 

 C an..35     

3164 City name  C an..35     
C819 COUNTRY SUB-ENTITY 

DETAILS 
 C    

  3229 Country sub-entity name code  C an..9     
1131 Code list identification code  C an..17     
3055 Code list responsible agency code  C an..3    

  3228 Country sub-entity name   C an..70    
3251 Postale identification code  C an..17      
3207 Country name code  C an..3    
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Poznámky k segmentu: 
Segment přenáší informaci o kupujícím, uvedeném na faktuře, na kterou se avízo odkazuje. Kupující je 
identifikován GLN kódem, volitelně lze uvést i jeho název. 
 
Příklad: 
NAD+BY+8594012614000::9+Naše firma' 
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SG5 - M 9999 - DOC-MOA-DTM-RFF-NAD-SG6-SG7-SG9-SG10 

NAD - M 2 / 2 Name and address 

Function : To specify the name/address and their related function, either by C082 only and/or 
unstructured by C058 or structured by C080 thru 3207. 

Segment number :    23  

 EDIFACT Stat.  * Description 
3035 Party function code qualifier  M an..3  M   “SU” = Supplier  
C082 PARTY IDENTIFICATION 

DETAILS 
 C  M    

3039 Party identifier  M an..35  M   P_EAN_SU (2-7)                 n13 
GLN dodavatele 

1131 Code list identification code  C an..17      
3055 Code list responsible agency code  C an..3  M  * “9” = EAN (International Article Numbering 

association) 
C058 NAME AND ADDRESS  C      

3124 Name and address description  M an..35      
3124 Name and address description  C an..35      
3124 Name and address description  C an..35      
3124 Name and address description  C an..35      
3124 Name and address description  C an..35      

C080 PARTY NAME  C C    
3036 Party name  M an..35 M    P_DOD_NAZ (2-8) 

 Dodavatel – název 
3036 Party name  C an..35     
3036 Party name  C an..35     
3036 Party name  C an..35     
3036 Party name  C an..35     
3045 Party name format code  C an..3     

C059 STREET  C     
3042 Street and number or post office box 

identifier 
 M an..35     

3042 Street and number or post office box 
identifier 

 C an..35      

3042 Street and number or post office box 
identifier 

 C an..35     

3042 Street and number or post office box 
identifier 

 C an..35     

3164 City name  C an..35     
C819 COUNTRY SUB-ENTITY 

DETAILS 
 C    

  3229 Country sub-entity name code  C an..9     
1131 Code list identification code  C an..17     
3055 Code list responsible agency code  C an..3    

  3228 Country sub-entity name   C an..70    
3251 Postale identification code  C an..17      
3207 Country name code  C an..3    
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Poznámky k segmentu: 
Segment přenáší informaci o dodavateli, uvedeném na faktuře, na kterou se avízo odkazuje. Dodavatel je 
identifikován GLN kódem, volitelně lze uvést i jeho název. 
 
Příklad: 
NAD+SU+8594012614862::9' 
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SG5 - M      9999 - DOC-MOA-DTM-RFF-NAD-SG6-SG7-SG9-SG10 

SG7 - C 1 - AJT-MOA-RFF-FTX-QTY 

AJT - M 1 - Adjustment details 

Function : To identify the reason for an adjustment. 
Segment number : 24  

  EDIFACT  Stat.  * Description 

4465 Adjustment reason description code  M an..3  M    P_DUV_NEUH (2-12)  
Důvod neuhrazení celé fakturované částky 
 
 “3” = Damaged goods – Poškozené zboží  
 “4” = Short delivery – Neúplná dodávka 
 “9” = Invoice error – Chyba na faktuře 
“ZZZ” = Mutually defined – Definováno 
vzájemně 

1082 Line item identifier  C an..6       

Poznámky k segmentu: 
Segment slouží k uvedení důvodu, proč není plátcem uhrazena celá fakturovaná částka.  
 
Příklad: 
AJT+4' 
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SG5 - M 9999 DOC-MOA-DTM-RFF-NAD-SG6-SG7-SG9-SG10 

SG7 - C 1 - AJT-MOA-RFF-FTX-QTY 

MOA - C 1 - Monetary amount 

Function : To specify a monetary amount. 
Segment number : 25  

  EDIFACT  Stat.  * Description 

C516 MONETARY AMOUNT  M  M    

5025 Monetary amount type qualifier  M an..3  M   “165” = Adjustment amount  

5004 Monetary amount  C n..35  M   P_NEUH_CAST (2-11)                             
Neuhrazená částka 

6345 Currency identification code  C an..3      

6343 Currency type code qualifier  C an..3      

4405 Status description code  C an..3      

Poznámky k segmentu: 
Segment přenáší údaj o částce, která nebude – z celkové fakturované částky - plátcem za fakturu uhrazena. Částka je 
uvedena v měně, která je platná pro celé avízo (viz. dílčí datový prvek C504:6345 v segmentu SG4-CUX), a je 
uvedena jako záporná. 
 
Příklad 
MOA+165:-26.5' 
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SG5 - M      9999 - DOC-MOA-DTM-RFF-NAD-SG6-SG7-SG9-SG10 

SG7 - C 1 - AJT-MOA-RFF-FTX-QTY 

FTX - C 1 - Free text 

Function : To provide free form or coded text information. 
Segment number : 26  

  EDIFACT  Stat.  * Description 

4451 Text subject code qualifier  M an..3  M    “AAI”  = General information 
 Všeobecné informace 

4453 Free text function code  C an..3      

C107 TEXT REFERENCE  C       

4441 Free text value code  M an..17       

1131 Code list identification code  C an..17       

3055 Code list responsible agency code  C an..3      

C108 TEXT LITERAL  C  C     

4440 Free text value  M an..512  M   P_POPIS_NEUH (2-13)                an70 
Volný text  

4440 Free text value  C an..512  C     

4440 Free text value  C an..512       

4440 Free text value  C an..512       

4440 Free text value  C an..512       

3453 Language name code  C an..3      

Poznámky k segmentu: 
Segment uvádí volný text popisující důvod neuhrazení celé částky za fakturu, na kterou se avízo odkazuje. 
 
Pro prvek 4440  mohou být použity  národní znaky v kódování ISO Latin 2, případně po vzájemné dohodě obou 
komunikujících stran v kódování WIN 1250. 
 
Pokud je textový popis důvodu neuhrazení celé částky uveden, je předchozí segment s kódovým vyjádřením 
důvodu povinný. 
 
Příklad: 
FTX+AAI+++Byla fakturována nedodaná položka č.4' 
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UNS - M 1 - SECTION CONTROL 

Function : To separate header, detail, and summary sections of a message. 
Segment number : 27  

  EDIFACT  Stat.  * Description 

0081 Section identification  M a1  M  * “S” = Detail/summary section separation 

Poznámky k segmentu: 
Segment slouží k oddělení oddílu položek a závěrečného oddílu zprávy. 
 
Příklad: 
UNS+S' 
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MOA - M 1/3 - Monetary amount 

Function : To specify a monetary amount. 
Segment number : 28  

  EDIFACT  Stat.  * Description 

C516 MONETARY AMOUNT  M  M    

5025 Monetary amount type qualifier  M an..3  M  * “12” = Amount remitted 

5004 Monetary amount  C n..35  M   SUM_HRAZ (1-22)                           
Celková hrazená částka za zahrnuté faktury 
Uvedená částka je součtem částek 
uvedených v P_HRAZ_CAST (2-10) pro 
jednotlivé položky zprávy. 

6345 Currency identification code  C an..3      

6343 Currency type code qualifier  C an..3      

4405 Status description code  C an..3      

Poznámky k segmentu: 
Segment přenáší údaj o celkové částce, která bude plátcem celkem uhrazena za všechny faktury, na které se toto 
avízo odkazuje. Částka je uvedena v měně, která je platná pro celé avízo (viz. dílčí datový prvek C504:6345 
v segmentu SG4-CUX). 
 
Příklad 
MOA+12:99000' 
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MOA - C 2/3 - Monetary amount 

Function : To specify a monetary amount. 
Segment number : 29  

  EDIFACT  Stat.  * Description 

C516 MONETARY AMOUNT  M  M    

5025 Monetary amount type qualifier  M an..3  M   “39” = Invoice total amount 

5004 Monetary amount  C n..35  M   SUM_FAKT (1-21)                           
Celková fakturovaná částka za zahrnuté 
faktury 

6345 Currency identification code  C an..3      

6343 Currency type code qualifier  C an..3      

4405 Status description code  C an..3      

Poznámky k segmentu: 
Segment přenáší údaj o částce, která byla plátci fakturována celkem za všechny faktury, na které se toto avízo 
odkazuje. Částka je uvedena v měně, která je platná pro celé avízo (viz. dílčí datový prvek C504:6345 v segmentu 
SG4-CUX). 
 
Příklad 
MOA+39:100000' 
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MOA - C 3/3 - Monetary amount 

Function : To specify a monetary amount. 
Segment number : 30  

  EDIFACT  Stat.  * Description 

C516 MONETARY AMOUNT  M  M    

5025 Monetary amount type qualifier  M an..3  M   “165” = Adjustment amount 

5004 Monetary amount  C n..35  M   SUM_NEUH (1-23)                           
Celková neuhrazená částka za zahrnuté 
faktury 

6345 Currency identification code  C an..3      

6343 Currency type code qualifier  C an..3      

4405 Status description code  C an..3      

Poznámky k segmentu: 
Segment přenáší údaj o celkové částce, která není plátcem uhrazena v součtu za všechny faktury, na které se toto 
avízo odkazuje. Částka je uvedena v měně, která je platná pro celé avízo (viz. dílčí datový prvek C504:6345 
v segmentu SG4-CUX), a je uvedena jako záporná. 
 
 
Příklad 
MOA+165:-1000' 
 



  

Zpráva REMADV 
Implementační příručka    

   

 

© EDITEL SK s.r.o.  strana 57 
    Verze 1.00 – září 2010 

UNT - M 1 - MESSAGE TRAILER 

Function : To end and check the completeness of a message. 
Segment number : 31  

  EDIFACT  Stat.  * Description 

0074 Number of segments in a the 
message 

 M n..6  M   Celkový počet segmentů ve zprávě 
Generováno odesílatelem 

0062 Message reference number  M an..14  M   Jednoznačné číslo zprávy odesílatele. 
Pořadové číslo zprávy v rámci výměny. 
DE 0062 v segmentu UNH je totožné. 
Generováno odesílatelem  

Poznámky k segmentu: 
Segment slouží k ukončení a kontrole úplnosti zprávy 
 
Příklad: 
UNT+25+1'  
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4. Obálka zprávy 
Tento oddíl definuje podmínky výměny UN/EDIFACT. 
• Zpráva je součástí standardní výměny UN/EDIFACT. 
• Je možné posílat více zpráv v rámci jedné výměny. 
• Výměna nebude členěna na funkční skupiny (segmenty UNG, UNE). 
• Soubor znaků úrovně D – ISO Latin2; 

identifikátor syntaxe v segmentu UNB je „UNOD“ (při vzájemné dohodě komunikujících 
stran je možno použít znakovou sadu WIN 1250, která však plně neodpovídá sadě ISO 
Latin 2) 

• Segment UNA nemusí být používán – nebude zasílán pokud jej nebude konvertor 
přijímající strany vyžadovat; 
budou používány standardní oddělovací a služební znaky souboru znaků úrovně A. 

 
Následující tabulky obsahují definici služebních segmentů výměny UNA, UNB a UNZ: 
 
UNA - C 1
 - 

SERVICE STRING ADVICE 

Function : To define the characters selected for use as delimiters and indicators in the rest of the 
interchange that follows. 

Segment number :   
  EDIFACT  Stat.  * Description 
UNA1 Component data element separator  M an1 M  “:” = Separátor dílčích datových prvků 

UNA2 Data element separator  M an1 M   “+” = Separátor datových (jednoduchých nebo 
složených) prvků 

UNA3 Decimal notation  M an1 M   “.” = Desetinné znaménko 

UNA4 Release character  M an1 M   “?” = Zprošťující znak 
Otazník, který předchází před znakem ’, +, : či ?, 
vrátí jeho původní význam  

UNA5 Reserved for future use  M an1 M   Mezera 

UNA6 Segment terminator  M an1 M   “’” = Koncový znak segmentu 

Poznámky k segmentu: 
Segment obsahuje posloupnost funkčních znaků. 
 
Příklad: 
 UNA:+.? ' 
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UNB - M 1
 - 

 INTERCHANGE HEADER 

Function : To start, identify and specify an interchange. 
Segment number :   
  EDIFACT  Stat.  * Description 

S001 SYNTAX IDENTIFIER  M M   

0001 Syntax identifier  M a4 M   „UNOD“ = Odpovědný orgán „UNO“ (a3) 
 doplněný úrovní znakové sady „D“ (a1) 

0002 Syntax version number  M n1 M   „3“ = Verze syntaxe 

S002 INTERCHANGE SENDER  M M   

0004 Sender identification  M an..35 M   SEND_ID – Vlastní identifikace odesílatele 
EAN lokační číslo (n13) 

0007 Partner Identification code qualifier  C an..4 M   „14“ = EAN International 

0008 Address for reverse routing  C an..14    

S003 INTERCHANGE RECIPIENT  M M   

0010 Recipient identification  M an..35 M   PARTNER_EDI – Identifikace příjemce  
EAN lokační číslo (n13) 

0007 Partner Identification code qualifier  C an..4 M   „14“ = EAN International 

0014 Routing address  C an..14    

S004 DATE / TIME OF PREPARATION  M M   

0017 Date  M n6 M   INT_DATE – Datum vytvoření výměny 
Formát YYMMDD 

0019 Time  M n4 M   INT_TIME – Čas vytvoření výměny 
Formát HHMM 

0020 Interchange control reference  M an..14 M   INT_RNO – Referenční číslo výměny 
Přiřazeno odesílatelem (musí být 
jednoznačné). 

S005 RECIPIENT’S REFERENCE 
PASSWORD 

 C    

0022 Recipient’s reference/password  M an..14     

0025 Recipient’s reference/password 
qualifier 

 C an2     

0026 Application reference  M an..14   „REMADV“ 

0029 Processing priority code  C a1    

0031 Acknowledgement request  C n1    

0032 Communications agreement 
identification 

 C an..35 M   „EANCOM“ 

0035 Test indicator  C n1 C  „1“ = v případě testovací zprávy1 
jinak nepoužito 

                                                 
1 Prozatím se nepoužívá 
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Poznámky k segmentu: 
Segment slouží k vytvoření obálky výměny a k identifikaci stran, mezi nimiž výměna probíhá (tj. strany, která výměnu 
odesílá a strany, jíž je výměna určena). Princip segmentu UNB je shodný s fyzickou obálkou, do které jsou vloženy 
jeden či více dopisů nebo dokumentů a která obsahuje adresu příjemce i odesílatele. 
 
 DE 0001:  Používá se znaková sada ISO Latin2, tzn. označení „D“ (UNOD). 
 
 DE S004:  Datum a čas ve složeném datovém prvku určuje, kdy odesílatel připravil výměnu. Toto datum a čas nemusí 
být nutně stejné s datem a časem obsaženými ve zprávě. 
 DE S004:0017:  Datum umožňuje uvedení pouze posledního dvojčíslí letopočtu. U příchozích zpráv je nezbytné, aby 
si přijímající aplikace správně určila století, tzn. správně doplnila první dvojčíslí letopočtu. 
 
Příklad: 
UNB+UNOD:3+5412345678908:14+5411234512309:14+980420:2100+12345678901234++REMADV+++EANCOM' 

 
 
 
UNZ - M 1
 - 

INTERCHANGE TRAILER 

Function : To end and check the completeness of an interchange. 
Segment number :   
  EDIFACT Stat. * Description 
0036 Interchange control count  M n..6 M  INT_MSGNO 

Počet zpráv v rámci výměny 
0020 Interchange control reference  M an..14 M  Shodné s DE 0020 v UNB segmentu 
Poznámky k segmentu: 
 Segment slouží k ošetření závěru výměny.  
 
 Příklad: 
UNZ+2+12345678901234' 
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5. Mapované proměnné 
Tento oddíl popisuje všechny proměnné použité při mapování. Tento oddíl  slouží jako 

pomůcka pro případnou přípravu a navrhování formátu in-house souboru. 

5.1 Proměnné pro obálku zprávy 
Všechny proměnné jsou povinné – status M. 

 

Jméno Typ Max. 
délka Formát Popis Poznámka Mapování 

SEND_ID Num 13  Vlastní 
identifikace 
odesílatele 

EAN kód (lokační) odesílatele 
U odchozích zpráv generováno 
konvertorem 

UNB 
S002:0004 

PARTNER_EDI Num 13  Identifikace 
příjemce 

EAN kód (lokační) příjemce – 
viz PARTNER_ID (1-1) 
v záznamu „SYS“ in-house 
souboru) 

UNB 
S003:0010 

INT_DATE Date 6 YYMMDD Datum vytvoření 
výměny 

U odchozích zpráv generováno 
konvertorem 

UNB 
S004:0017 

INT_TIME Date 4 HHMM Čas vytvoření 
výměny 

U odchozích zpráv generováno 
konvertorem 

UNB 
S004:0018 

INT_RNO Num 14  Referenční číslo 
výměny 

Vždy jednoznačné 
U odchozích zpráv generováno 
konvertorem 

UNB 0020 
UNZ 0020 

INT_MSGNO Num 6  Počet zpráv 
v rámci výměny 

U odchozích zpráv generováno 
konvertorem 

UNZ 0036 

 

5.2 Proměnné pro zprávu 
Přenášená data jsou rozdělena do dvou skupin. V první skupině jsou data, která se ve 

zprávě vyskytují pouze jednou a mají platnost pro celou zprávu. Ve druhé skupině jsou data, 
která vyjadřují položky avíza – jednotlivé faktury (či jiné dokumenty), jejichž úhrada je tímto 
avízem oznamována, a proto se opakují. Maximální počet opakování byl stanoven na 9999 
opakování.  

Pro přenos znaků s diakritikou by měla být použita znaková sada ISO Latin 2, avšak 
při vzájemné dohodě komunikujících stran je možno použít znakovou sadu WIN 1250, která 
však plně neodpovídá sadě ISO Latin 2. 

 
U číselných proměnných je uváděna skutečná délka proměnné tak, jak se předpokládá  

v definici in-house souboru. V uvedené délce je počítáno s případnými znaménky a 
desetinnou tečkou. 

 
Vysvětlivka ke sloupci povinné (Pov.): 
M  (Mandatory) – povinné 
C (Conditional) – volitelné 
N/A (Not applicable) – nepoužito 
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Č. Označení údaje Význam údaje Typ Dél
ka 

D.
M
. 

Zar
ov.

P
o
v.

Poznámka, hodnota 
položky nebo upřesnění 

formátu 
Mapování 

Záhlaví a sumární část zprávy – opakování 1 krát 
1-1 CIS_ZPR Číslo zprávy 

REMADV Char 15  L M  BGM 
C106:1004 

1-2 FN_ZPR Status zprávy Char 3  L M
“9”= Originál  
“1“= Zrušení (storno)  
“5“= Náhrada  

BGM 
1225 

1-3 DAT_VYST Datum a čas 
vystavení Date 12  L M CCYYMMDDHHMM DTM/1 

C507:2380 

1-4 DAT_PLTB Datum provedení 
platby Date 8  L M CCYYMMDD DTM/2 

C507:2380 

1-5 CIS_UCT_PLAT Číslo účtu plátce Char 16  L M  FII/1 
C078:3194 

1-6 KOD_BANK_PLAT Směrový kód banky 
plátce Char 4  L M  FII/1 

C088:3433 

1-7 CIS_UCT_PRIJ Číslo účtu příjemce Char 16  L M  FII/2 
C078:3194 

1-8 KOD_BANK_PRIJ Směrový kód banky 
příjemce Char 4  L M  FII/2 

C088:3433 

1-9 EAN_PLAT EAN plátce Char 13  L M EAN lokalizační číslo  
13 míst 

SG1/1-NAD 
C082:3039 

1-10 PLAT_NAZ Plátce – název Char 35  L M  SG1/1-NAD 
C080:3036/1 

1-11 KONT_PLAT Kontakt na straně 
plátce Char 35  L C Textový popis 

SG1/1 
SG3-CTA 
C056:3412 

1-12 EAN_PRIJ EAN příjemce Char 13  L M EAN lokalizační číslo  
13 míst 

SG1/2-NAD 
C082:3039 

1-13 PRIJ_NAZ Příjemce – název Char 35  L M  SG1/2-NAD 
C080:3036/1 

1-14 KONT_PRIJ Kontakt na straně 
příjemce Char 35  L C Textový popis 

SG1/2 
SG3-CTA 
C056:3412 

1-15 KOD_MENY Kód měny pro platbu Char 3  L M  SG4-CUX 
C504:6345 

1-16 KONST_SYM Konstantní symbol Char 10  L M  FII/1 
C078:3192/1 

1-17 SPEC_SYM Specifický symbol Char 10  L C  FII/2 
C078:3192/2 

1-18 VAR_SYM Variabilní symbol Char 10  L M  FII/2 
C078:3192/1 

1-19 CIS_ORIG 
Číslo původního 
REMADV, které se 
tímto nahrazuje 

Char 15  L C  RFF/1 
C506:1154 

1-20 DAT_ORIG 
Datum a čas 
vystavení původního 
REMADV 

Date 12  L C CCYYMMDDHHMM DTM/3 
C507:2380 

1-21 SUM_FAKT 
Celková fakturovaná 
částka za zahrnuté 
faktury 

Num 15 2 P M  MOA/2 
C516:5004 

1-22 SUM_HRAZ 
Celková hrazená 
částka za zahrnuté 
faktury 

Num 15 2 P M  MOA/1 
C516:5004 
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1-23 SUM_NEUH 
Celková neuhrazená 
částka za zahrnuté 
faktury 

Num 15 2 P C  MOA/3 
C516:5004 

1-24 PLAT_NAZ_2 Plátce – název 2 Char 35  L C  SG1/1-NAD 
C080:3036/2 

1-25 PLAT_UL Plátce- sídlo - ulice a 
číslo Char 35  L M  SG1/1-NAD 

C059:3042/1 

1-26 PLAT_UL_2 Plátce- sídlo - ulice a 
číslo 2 Char 35  L C  SG1/1-NAD 

C059:3042/2 

1-27 PLAT_MESTO Plátce- sídlo - město Char 35  L M  SG1/1-NAD 
3164 

1-28 PLAT_PSC Plátce- sídlo - PSČ Char 6  L M  SG1/1-NAD 
3164 

1-29 PLAT_OR Plátce  – Zápis v OR Char 140  L M  RFF/2,3 
C506:1154 

1-30 PLAT_DIC Plátce – DIČ Char 15  L M  RFF/4 
C506:1154 

1-31 PLAT_ICO Plátce – IČO Char 15  L M  RFF/5 
C506:1154 

1-32 PRIJ_NAZ_2 Příjemce – název 2 Char 35  L C  SG1/2-NAD 
C080:3036/2 

Položky zprávy – opakování max. 9999 krát 

2-1 P_CIS_DOK 
Číslo přijatého 
dokumentu (faktury), 
který je hrazen 

Char 35  L M  SG5-DOC 
C503:1004 

2-2 P_TYP_DOK Typ dokumentu Char 3  L M

“380” = Faktura 
“381” = Dobropis – zboží a 
služby 
“383” = Vrubopis – zboží a 
služby 
“384” = Opravná faktura 
“385” = Konsolidovaná 
faktura 
“386” = Zálohová faktura 

SG5-DOC 
C002:1001 

2-3 P_DAT_VYST_FA
K 

Datum vystavení 
faktury Date 12  L C  SG5-DTM 

C507:2380 

2-4 P_KV_F_DAT 
Kvalifikátor formátu 
data vystavení 
faktury 

Char 3  L C

“102” = CCYYMMDD 
“203” = 
CCYYMMDDHHMM 
 

SG5-DTM 
C507:2379 

2-5 P_EAN_KUP EAN kupujícího Char 13  L M  SG5-NAD/1 
C082:3039 

2-6 P_KUP_NAZ Kupující – název Char 35  L M  SG5-NAD/1 
C080:3036 

2-7 P_EAN_DOD EAN dodavatele Char 13  L M  SG5-NAD/2 
C082:3039 

2-8 P_DOD_NAZ Dodavatel – název Char 35  L M  SG5-NAD/2 
C080:3036 

2-9 P_FAKT_CAST Fakturovaná částka Num 12 2 P M  SG5-MOA/2 
C516:5004 

2-10 P_HRAZ_CAST Hrazená částka Num 12 2 P M  SG5-MOA/1 
C516:5004 

2-11 P_NEUH_CAST Neuhrazená částka Num 12 2 P C

“3” = Poškozené zboží 
“4” = Neúplná dodávka 
“9” = Chyba na faktuře 
“ZZZ” = Definováno 
vzájemně 

SG5 
SG7-MOA 
C516:5004 
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2-12 P_DUV_NEUH 
Důvod neuhrazení 
celé fakturované 
částky 

Char 3  L C  
SG5 
SG7-AJT 
4465 

2-13 P_POPIS_NEUH 
Popis důvodu 
neuhrazení celé 
částky 

Char 70  L C Volný text 
SG5 
SG7-FTX 
C108:4440/1 

 



  

Zpráva REMADV 
Implementační příručka    

   

 

© EDITEL SK s.r.o.  strana 65 
    Verze 1.00 – září 2010 

6. Příklad zprávy 
 

Následující příklad je avízo o úhradě číslo AV2211 vystavené 10. ledna 2010 v 13:08. 
Platba proběhne z účtu 993992991 u banky se směrovým kódem 0300 (ČSOB) na účet 
102346123 u banky se směrovým kódem 0800 (ČS), konstantní symbol platby je 0308. 
Datum provedení platby bylo plátcem určeno na 12.1.2010 a platba proběhne v Kč. Plátce je 
identifikován svým GLN číslem 8595222685829, příjemce platby je identifikován GLN 
číslem 8594012611009.  

Avízo se týká úhrady za celkem 2 faktury – fakturu číslo IV303456 ze dne 30.12.2009 
a faktury číslo IV 303460 (datum jejího vydání není uvedeno). V obou případech se jedná o 
fakturu za dodávku, kdy kupujícím byla organizace identifikovaná svým GLN číslem 
8594012614000 a dodavatelem organizace identifikovaná GLN číslem 8594012614862.  

V případě první faktury bude z celkové fakturované částky 1051,57 Kč uhrazena 
částka 1024,52 Kč. Zbylá část, tj. 27,05 Kč, není hrazena s odůvodněním dodávky 
poškozeného zboží. 

V případě druhé faktury bude hrazena částka 2350,- Kč, což byla i částka původně 
fakturovaná. Celkem za všechny faktury, jejichž platba je zahrnuta do tohoto avíza, bude 
uhrazena částka 3374,52 Kč; částka 27,05 Kč uhrazena nebude. 
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