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Obecné informace 

- zvolený formát souboru s fakturou je isdocx  

- isdoc = xml dokument; univerzální formát pro faktury podporovaný několika ekonomickými 

systémy; podrobně je popsán na www.isdoc.cz 

- isdocx = komprimovaný isdoc soubor s pdf přílohou (-ami)  

- název přenášeného souboru je <číslo_faktury>.isdocx  

- přenos isdocx dat probíhá mailem (do budoucna se plánuje i jiná forma přenosu, např. ftp)  

- mailová adresa pro test je isdoc.test@cscargo.eu, v předmětu musí být uveden text „EmailIsdoc“  

- příchozí isdocx soubor je automaticky zpracován systémy v C.S.CARGO a dále předán uživatelům 

ke kontrole, odeslání na schválení apod.  

- potvrzení zpracování příchozí faktury je opět mailová forma; mail odchází na adresu odesílatele 

- pro CSC je specifická potřeba dvou atypických údajů:  

o SPZ  

o č. RFR/RFA objednávky  

o tyto údaje jsou začleněny mezi standardní atributy isdoc formátu 

 

Další údaje 

Obecné informace jsou popsány výše. C.S.CARGO komunikuje s dodavateli tak, že data jsou zasílána ve 

formátu isdocx na definovanou mailovou adresu. Data isdocx představují zazipovaný soubor isdoc (přesný 

popis je na www.isdoc.cz), který reprezentuje dodavatelskou fakturu, spolu s PDF přílohou (-ami). ISDOC je 

typ XML souboru a definuje standard, který byl v nedávné minulosti vyvinut k tomu, aby si firmy a 

organizace mohly mezi sebou vyměňovat elektronické faktury a současně k tomu měly podporu i různých 

ekonomických softwarů. Něco o tom je napsáno právě na uvedených internetových stránkách. 

 

K datům isdocx souboru je možné se dostat pomocí přejmenování na zip soubor a následného rozbalení. 

Druhou možností je použití isdoc(x) prohlížeče – viz ISDOCReader na internetových stránkách. 

 

Odkazy na přílohy PDF se evidují v sekci SupplementsList: 

 

<SupplementsList> 

  <Supplement> 

    <Filename>1234567890.pdf</Filename> 

    <DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/> 

    <DigestValue>G6pnLBwMB7ua0OjcXT8ZjAYysxg=</DigestValue> 

http://www.isdoc.cz/
http://www.isdoc.cz/
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  </Supplement> 

</SupplementsList> 

 

Specifické pro výměnu dat s C.S.CARGO je, že se vyžaduje, aby v datech bylo uvedeno číslo objednávky a 

SPZ vozidla nebo vozidel, kterých se faktura týká. Ve struktuře XML se jedná o atributy 

ExternalOrderID a BuyersItemIdentification: 

 

<ExternalOrderID> 

  CZ-RFR13000001 

</ExternalOrderID> 

 

<BuyersItemIdentification> 

  <ID>1H1 2222</ID> 

</BuyersItemIdentification> 

 

Tyto atributy jsou uvedeny u detailních řádků faktury pro případ, že jde o fakturu hromadnou pro několik 

objednávek, případně se vztahuje k více vozidlům. 

Procesní schéma přenosu a zpracování dat 

E-MAIL E-MAIL

@ isdoc
Integrační nástroj

(transformace dat)

ERP ERP

ISDOC 

XML

ISDOC 

data

El. faktura 

s přílohou

PDF 

příloha
DMS

ISDOCX 

unzip e-Flow

(schvalovací 

proces)

Finanční 

systém

Dodavatel 1

(servis)

Dodavatel 2

(servis)

E-MAIL
ERP

Dodavatel 3

(servis)

ISDOCX

E-MAIL

Potvrzení původnímu 

odesílateli
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Popis formátu ISDOC 

Poznámka: modře zvýrazněné elementy jsou ty, které jsou v komunikaci s C.S.CARGO vyžadovány. Jejich 

stručný popis je pak  

 

Zdroj: www.isdoc.cz 

 

Element

/Type Element/Type Name Description CSC Min Type Properties  Values 

Element Invoice 

Hlavní element 

dokumentu, jeho 

subtyp viz 

položka 

DocumentType      content: complex   

Element Invoice / DocumentType Typ dokumentu  

1-faktura 

2-dobropis DocumentTypeType content: simple 

1 = faktura  

2 = dobropis  

3 = vrubopis  

4 = zálohová faktura 

(nedaňový zálohový list)  

5 = daňový zálohový list  

6 = dobropis daňového 

zálohového listu  

7 = zjednodušený daňový 

doklad 

Element Invoice / TargetConsolidator 

Identifikace 

cílového 

konsolidátora    TargetConsolidatorType 

content: simple 

minOccurs: 0   

Element 

Invoice / 

ClientOnTargetConsolidator 

Identifikace 

příjemce dokladu 

u cílového 

konsolidátora    

ClientOnTargetConsolidat

orType 

content: simple 

minOccurs: 0   

Element Invoice / ID 

Lidsky čitelné 

číslo dokladu  č. faktury IDType content: simple   

Element Invoice / UUID 

GUID identifikace 

od emitujícího 

systému    UUIDType content: simple 

pattern [0-9A-Fa-f]{8}-[0-

9A-Fa-f]{4}-[0-9A-Fa-f]{4}-

[0-9A-Fa-f]{4}-[0-9A-Fa-

f]{12} 

http://www.isdoc.cz/
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Element Invoice / IssuingSystem 

Identifikace 

systému, který 

odesílá/generuje 

fakturu    IssuingSystemType 

content: simple 

minOccurs: 0 maxLength 80 

Element Invoice / IssueDate Datum vystavení  

datum 

vystavení 

faktury IssueDateType content: simple   

Element Invoice / TaxPointDate 

Datum 

zdanitelného 

plnění  

datum daně 

(DUZP) TaxPointDateType 

content: simple 

minOccurs: 0   

Element Invoice / VATApplicable 

Je předmětem 

DPH    VATApplicableType 

content: simple 

minOccurs: 0 pattern true|false 

Element 

Invoice / 

ElectronicPossibilityAgreemen

tReference 

Označení 

dokumentu, 

kterým dal 

příjemce 

vystaviteli 

souhlas s 

elektronickou 

formou faktury    NoteType 

content: complex 

minOccurs: 0   

Element Invoice / Note Poznámka  poznámka NoteType 

content: complex 

minOccurs: 0   

Element Invoice / OrderReferences 

Hlavičková 

kolekce 

objednávek pro 

případnou vazbu  objednávka(-y) OrderReferencesType 

content: complex 

minOccurs: 0   

Element 

OrderReferencesType / 

OrderReference 

Odkaz na 

související 

objednávku  

objednávka 1 

(2, 3, ...) OrderReferenceType 

content: complex 

maxOccurs: 

unbounded   

Element 

OrderReferenceType / 

SalesOrderID 

Vlastní 

identifikátor 

objednávky 

přijaté u 

dodavatele    SalesOrderIDType content: simple   

Element 

OrderReferenceType / 

ExternalOrderID 

Externí číslo 

objednávky 

přijaté, typicky 

č. RFR 

objednávky IDType 

content: simple 

minOccurs: 0   
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objednávka 

vydaná u 

odběratele  

Element 

OrderReferenceType / 

IssueDate 

Datum vystavení 

objednávky 

přijaté u 

dodavatele    IssueDateType 

content: simple 

minOccurs: 0   

Element OrderReferenceType / UUID 

Unikátní 

identifikátor 

GUID    UUIDType 

content: simple 

minOccurs: 0 

pattern [0-9A-Fa-f]{8}-[0-

9A-Fa-f]{4}-[0-9A-Fa-f]{4}-

[0-9A-Fa-f]{4}-[0-9A-Fa-

f]{12} 

Element 

Invoice / 

DeliveryNoteReferences 

Hlavičková 

kolekce dodacích 

listů pro 

případnou vazbu    

DeliveryNoteReferencesT

ype 

content: complex 

minOccurs: 0   

Element 

DeliveryNoteReferencesType 

/ DeliveryNoteReference 

Odkaz na 

související dodací 

list    

DeliveryNoteReferenceTy

pe 

content: complex 

maxOccurs: 

unbounded   

Element 

DeliveryNoteReferenceType / 

ID 

Vlastní 

identifikátor 

dodacího listu u 

dodavatele    IDType content: simple   

Element 

DeliveryNoteReferenceType / 

IssueDate Datum vystavení    IssueDateType 

content: simple 

minOccurs: 0   

Element 

DeliveryNoteReferenceType / 

UUID 

Unikátní 

identifikátor 

GUID    UUIDType 

content: simple 

minOccurs: 0 

pattern [0-9A-Fa-f]{8}-[0-

9A-Fa-f]{4}-[0-9A-Fa-f]{4}-

[0-9A-Fa-f]{4}-[0-9A-Fa-

f]{12} 

Element Invoice / LocalCurrencyCode Kód měny  domácí měna CurrencyCodeType content: simple length 3 

Element 

Invoice / 

ForeignCurrencyCode Kód měny  

cizí měna 

(pokud je 

třeba) CurrencyCodeType 

content: simple 

minOccurs: 0 length 3 

Element Invoice / CurrRate 

Kurz cizí měny, 

pokud je použita, 

jinak 1  

kurz (1 nebo 

směnný kurz 

pro cizí měnu) CurrRateType content: simple   

Element Invoice / RefCurrRate 

Vztažný kurz cizí 

měny, většinou 1    RefCurrRateType content: simple   
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Element 

Invoice / 

OriginalDocumentReference 

Odkaz na původní 

doklad, který 

tento aktuální 

doklad opravuje 

(jen pro typy 

dokumentů 2, 3 a 

6)  

odkaz na 

původní fa (v 

případě 

dobropisu) 

OriginalDocumentReferen

ceType content: complex   

Element 

OriginalDocumentReferenceT

ype / ID 

Lidsky čitelné 

číslo původního 

dokladu  původní faktura IDType content: simple   

Element 

OriginalDocumentReferenceT

ype / IssueDate 

Datum vystavení 

původního 

dokladu    IssueDateType 

content: simple 

minOccurs: 0   

Element 

OriginalDocumentReferenceT

ype / UUID 

Unikátní 

identifikátor 

GUID    UUIDType 

content: simple 

minOccurs: 0 

pattern [0-9A-Fa-f]{8}-[0-

9A-Fa-f]{4}-[0-9A-Fa-f]{4}-

[0-9A-Fa-f]{4}-[0-9A-Fa-

f]{12} 

Element 

Invoice / 

OriginalDocumentReferences 

Hlavičková 

kolekce odkazů 

na původní 

doklady    

OriginalDocumentReferen

cesType content: complex   

Element 

OriginalDocumentReferences

Type / 

OriginalDocumentReference 

Odkaz na původní 

doklad, který 

tento aktuální 

doklad opravuje 

(jen pro typy 

dokumentů 2, 3 a 

6)    

OriginalDocumentReferen

ceType 

content: complex 

maxOccurs: 

unbounded   

Element Invoice / SupplementsList 

Kolekce příloh 

dokladu. Jedna z 

nich může být 

náhled, je 

označena pomocí 

preview="true"  příloha(-y) SupplementsListType 

content: complex 

minOccurs: 0   

Element 

SupplementsListType / 

Supplement Příloha dokladu  

příloha 1 (2, 3, 

...) SupplementType 

content: complex 

maxOccurs: 

unbounded   
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Element SupplementType / Filename 

Jméno a cesta k 

souboru  

jméno souboru 

s přílohou (je 

přidán do 

zip=isdocx 

struktury) FilenameType content: simple   

Element 

SupplementType / 

DigestMethod 

Identifikace 

metody použité 

při výpočtu otisku 

přílohy    DigestMethodType content: complex   

Element 

SupplementType / 

DigestValue 

Hodnota otisku 

přílohy    DigestValueType content: simple   

Element Invoice / Extensions 

Jakákoliv 

struktura 

uživatelských 

elementů. 

Elementy musí 

používat vlastní 

jmenný prostor.    ExtensionsType 

content: complex 

minOccurs: 0   

Element 

Invoice / 

AccountingSupplierParty 

Dodavatel, účetní 

jednotka  dodavatel 

AccountingSupplierPartyT

ype content: complex   

Element 

AccountingSupplierPartyType 

/ Party 

Identifikace 

subjektu  dodavatel PartyType content: complex   

Element 

PartyType / 

PartyIdentification 

Element 

identifikačních 

položek subjektu 

(firmy)    PartyIdentificationType content: complex   

Element 

PartyIdentificationType / 

UserID 

Uživatelské číslo 

firmy/provozovny    UserIDType 

content: simple 

minOccurs: 0   

Element 

PartyIdentificationType / 

CatalogFirmIdentification 

Mezinárodní číslo 

firmy/provozovny

, např. EAN    

CatalogFirmIdentification

Type 

content: simple 

minOccurs: 0   

Element PartyIdentificationType / ID IČ  IČ IDType content: simple   

Element PartyType / PartyName Název subjektu  subjekt PartyNameType content: complex   

Element PartyNameType / Name Název  název firmy NameType content: simple   

Element PartyType / PostalAddress Poštovní adresa  adresa PostalAddressType content: complex   

Element 

PostalAddressType / 

StreetName Ulice  ulice StreetNameType content: simple   
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Element 

PostalAddressType / 

BuildingNumber 

Číslo 

popisné/orientač

ní  č. BuildingNumberType content: simple   

Element 

PostalAddressType / 

CityName Město  město CityNameType content: simple   

Element 

PostalAddressType / 

PostalZone PSČ  PSČ PostalZoneType content: simple   

Element PostalAddressType / Country Země  země CountryType content: complex   

Element 

CountryType / 

IdentificationCode 

Kód země podle 

ISO 3166  kód země IdentificationCodeType content: simple   

Element CountryType / Name Název země  název země NameType content: simple   

Element PartyType / PartyTaxScheme Daňové údaje  daňové údaje PartyTaxSchemeType 

content: complex 

minOccurs: 0   

Element 

PartyTaxSchemeType / 

CompanyID DIČ  DIČ CompanyIDType content: simple   

Element 

PartyTaxSchemeType / 

TaxScheme Daňové schéma    TaxSchemeType content: simple   

Element 

PartyType / 

RegisterIdentification 

Identifikace 

zápisu v rejstříku    RegisterIdentificationType 

content: complex 

minOccurs: 0   

Element 

RegisterIdentificationType / 

RegisterKeptAt Správce rejstříku    RegisterKeptAtType content: simple   

Element 

RegisterIdentificationType / 

RegisterFileRef Číslo registrace    RegisterFileRefType content: simple   

Element 

RegisterIdentificationType / 

RegisterDate Datum registrace    RegisterDateType content: simple   

Element 

RegisterIdentificationType / 

Preformatted 

Předformátovaná 

informace o 

zápisu do 

rejstříku    PreformattedType content: simple   

Element PartyType / Contact Kontaktní osoba    ContactType 

content: complex 

minOccurs: 0   

Element ContactType / Name Jméno kontaktu    NameType 

content: simple 

minOccurs: 0   

Element ContactType / Telephone Telefonní číslo    TelephoneType 

content: simple 

minOccurs: 0   

Element ContactType / ElectronicMail E-mailová adresa    ElectronicMailType 

content: simple 

minOccurs: 0   
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Element Invoice / SellerSupplierParty 

Dodavatel, 

fakturační adresa  

dodavatel - 

fakturační 

adresa SellerSupplierPartyType 

content: complex 

minOccurs: 0   

Element 

SellerSupplierPartyType / 

Party 

Identifikace 

subjektu  

dodavatel - 

fakturační 

adresa PartyType content: complex   

Element 

Invoice / 

AccountingCustomerParty 

Příjemce, účetní 

jednotka  odběratel 

AccountingCustomerParty

Type content: complex   

Element 

AccountingCustomerPartyTyp

e / Party 

Identifikace 

subjektu  odběratel PartyType content: complex   

Element 

Invoice / 

AnonymousCustomerParty 

Anonymní 

příjemce 

zjednodušeného 

daňového 

dokladu    

AnonymousCustomerPart

yType content: complex   

Element 

AnonymousCustomerPartyTy

pe / ID 

Unikátní 

identifikátor    IDType content: simple   

Element 

AnonymousCustomerPartyTy

pe / IDScheme 

Identifikace 

schématu 

použitého při 

tvorbě 

identifikátoru    IDSchemeType content: simple   

Element Invoice / BuyerCustomerParty 

Odběratel, 

fakturační adresa  

odběratel - 

fakturační 

adresa BuyerCustomerPartyType 

content: complex 

minOccurs: 0   

Element 

BuyerCustomerPartyType / 

Party 

Identifikace 

subjektu  

odběratel - 

fakturační 

adresa PartyType content: complex   

Element Invoice / Delivery 

Místo určení, 

adresa dodání    DeliveryType 

content: complex 

minOccurs: 0   

Element DeliveryType / Party 

Identifikace 

subjektu    PartyType content: complex   

Element Invoice / InvoiceLines 

Kolekce 

jednotlivých 

řádků faktury  řádky faktury InvoiceLinesType content: complex   

Element 

InvoiceLinesType / 

InvoiceLine Řádek faktury  řádek faktury InvoiceLineType 

content: complex 

maxOccurs:   
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unbounded 

Element InvoiceLineType / ID 

Unikátní 

alfanumerický 

identifikátor 

řádku dokladu  

identifikace 

řádku ID36Type content: simple maxLength 36 

Element 

InvoiceLineType / 

OrderReference 

Odkaz na řádku 

související 

objednávky  

odkaz na 

objednávku OrderLineReferenceType 

content: complex 

minOccurs: 0   

Element 

OrderLineReferenceType / 

SalesOrderID 

Vlastní 

identifikátor 

objednávky 

přijaté u 

dodavatele    SalesOrderIDType content: simple   

Element 

OrderLineReferenceType / 

ExternalOrderID 

Externí číslo 

objednávky 

přijaté, typicky 

objednávka 

vydaná u 

odběratele  

č. RFR 

objednávky IDType 

content: simple 

minOccurs: 0   

Element 

OrderLineReferenceType / 

IssueDate 

Datum vystavení 

objednávky 

přijaté u 

dodavatele    IssueDateType content: simple   

Element 

OrderLineReferenceType / 

LineID 

Číslo řádky na 

dokladu    LineIDType content: simple   

Element 

InvoiceLineType / 

DeliveryNoteReference 

Odkaz na 

související dodací 

list    

DeliveryNoteLineReferenc

eType 

content: complex 

minOccurs: 0   

Element 

DeliveryNoteLineReferenceTy

pe / ID 

Vlastní 

identifikátor 

dodacího listu u 

dodavatele    IDType content: simple   

Element 

DeliveryNoteLineReferenceTy

pe / IssueDate Datum vystavení    IssueDateType content: simple   

Element 

DeliveryNoteLineReferenceTy

pe / LineID 

Číslo řádky na 

dokladu    LineIDType content: simple   

Element InvoiceLineType / Odkaz na původní   OriginalDocumentLineRef content: complex   
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OriginalDocumentReference doklad, který 

tento aktuální 

doklad opravuje 

(jen pro typy 

dokumentů 2, 3 a 

6)  

erenceType minOccurs: 0 

Element 

OriginalDocumentLineReferen

ceType / ID 

Lidsky čitelné 

číslo původního 

dokladu    IDType content: simple   

Element 

OriginalDocumentLineReferen

ceType / IssueDate 

Datum vystavení 

původního 

dokladu    IssueDateType 

content: simple 

minOccurs: 0   

Element 

OriginalDocumentLineReferen

ceType / UUID 

Unikátní 

identifikátor 

GUID    UUIDType 

content: simple 

minOccurs: 0 

pattern [0-9A-Fa-f]{8}-[0-

9A-Fa-f]{4}-[0-9A-Fa-f]{4}-

[0-9A-Fa-f]{4}-[0-9A-Fa-

f]{12} 

Element 

OriginalDocumentLineReferen

ceType / LineID 

Číslo řádky na 

dokladu    LineIDType content: simple   

Element 

InvoiceLineType / 

InvoicedQuantity 

Účtované 

množství  počet jednotek QuantityType 

content: complex 

minOccurs: 0   

Element 

InvoiceLineType / 

LineExtensionAmountCurr 

Celková cena bez 

daně na řádku v 

cizí měně  

řádková cena 

celkem v cizí 

měně (pokud je 

třeba) AmountType 

content: simple 

minOccurs: 0   

Element 

InvoiceLineType / 

LineExtensionAmount 

Celková cena bez 

daně na řádku v 

tuzemské měně  

řádková cena 

celkem v 

domácí měně AmountType content: simple   

Element 

InvoiceLineType / 

LineExtensionAmountBeforeD

iscount 

Celková cena bez 

daně na řádku v 

tuzemské měně 

před slevou    AmountType 

content: simple 

minOccurs: 0   

Element 

InvoiceLineType / 

LineExtensionAmountTaxInclu

siveCurr 

Celková cena 

včetně daně na 

řádku v cizí měně  

řádková cena 

celkem s DPH v 

cizí měně 

(pokud je 

třeba) AmountType 

content: simple 

minOccurs: 0   

Element InvoiceLineType / Celková cena řádková cena AmountType content: simple   
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LineExtensionAmountTaxInclu

sive 

včetně daně na 

řádku v tuzemské 

měně  

celkem s DPH v 

domácí měně 

Element 

InvoiceLineType / 

LineExtensionAmountTaxInclu

siveBeforeDiscount 

Celková cena 

včetně daně na 

řádku v tuzemské 

měně před slevou    AmountType 

content: simple 

minOccurs: 0   

Element 

InvoiceLineType / 

LineExtensionTaxAmount 

Částka daně na 

řádku v tuzemské 

měně  

DPH v domácí 

měně AmountType content: simple   

Element InvoiceLineType / UnitPrice 

Jednotková cena 

bez daně na 

řádku v tuzemské 

měně  

jednotková 

cena v domácí 

měně AmountType content: simple   

Element 

InvoiceLineType / 

UnitPriceTaxInclusive 

Jednotková cena 

s daní na řádku v 

tuzemské měně  

jednotková 

cena s DPH v 

domácí měně AmountType content: simple   

Element 

InvoiceLineType / 

ClassifiedTaxCategory 

Složená položka 

DPH  DPH sazba 

ClassifiedTaxCategoryTyp

e content: complex   

Element 

ClassifiedTaxCategoryType / 

Percent 

Procentní sazba 

DPH  % DPH PercentType content: simple   

Element 

ClassifiedTaxCategoryType / 

VATCalculationMethod 

Způsob výpočtu 

DPH    

VATCalculationMethodTy

pe content: simple 

enumeration 0 = Zdola  

 

enumeration 1 = Shora 

Element 

ClassifiedTaxCategoryType / 

VATApplicable 

Je předmětem 

DPH    VATApplicableType 

content: simple 

minOccurs: 0 pattern true|false 

Element 

ClassifiedTaxCategoryType / 

LocalReverseCharge 

Lokální režim 

přenesení daňové 

povinnosti    LocalReverseChargeType 

content: complex 

minOccurs: 0   

Element 

LocalReverseChargeType / 

LocalReverseChargeCode 

Kód předmětu 

plnění DPH pro 

lokální režim 

přenesení daňové 

povinnosti    

LocalReverseChargeCodeT

ype content: simple   

Element 

LocalReverseChargeType / 

LocalReverseChargeQuantity Množství    QuantityType 

content: complex 

minOccurs: 0   

Element InvoiceLineType / Note Poznámka  

 

NoteType content: complex   
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minOccurs: 0 

Element InvoiceLineType / VATNote 

Citace paragrafu 

zákona, podle 

kterého je řádka 

osvobozena od 

DPH    NoteType 

content: complex 

minOccurs: 0   

Element InvoiceLineType / Item 

Informace o 

položce faktury  položka faktury ItemType 

content: complex 

minOccurs: 0   

Element ItemType / Description Popis položky  popis položky DescriptionType 

content: simple 

minOccurs: 0   

Element 

ItemType / 

CatalogueItemIdentification Kód EAN    

CatalogueItemIdentificati

onType 

content: complex 

minOccurs: 0   

Element 

CatalogueItemIdentificationT

ype / ID 

Unikátní 

identifikátor    IDType content: simple   

Element 

ItemType / 

SellersItemIdentification 

Identifikace zboží 

dle prodejce   

SellersItemIdentificationT

ype 

content: complex 

minOccurs: 0   

Element 

SellersItemIdentificationType 

/ ID 

Unikátní 

identifikátor   IDType content: simple   

Element 

ItemType / 

SecondarySellersItemIdentific

ation 

Sekundární 

identifikace zboží 

dle prodejce    

SecondarySellersItemIden

tificationType 

content: complex 

minOccurs: 0   

Element 

SecondarySellersItemIdentific

ationType / ID 

Unikátní 

identifikátor    IDType content: simple   

Element 

ItemType / 

TertiarySellersItemIdentificati

on 

Terciální 

identifikace zboží 

dle prodejce    

TertiarySellersItemIdentifi

cationType 

content: complex 

minOccurs: 0   

Element 

TertiarySellersItemIdentificati

onType / ID 

Unikátní 

identifikátor    IDType content: simple   

Element 

ItemType / 

BuyersItemIdentification 

Identifikace zboží 

dle kupujícího  SPZ 

BuyersItemIdentificationT

ype 

content: complex 

minOccurs: 0   

Element 

BuyersItemIdentificationType 

/ ID 

Unikátní 

identifikátor  SPZ IDType content: simple   

Element ItemType / StoreBatches 

Kolekce šarží 

nebo sériových 

čísel    StoreBatchesType 

content: complex 

minOccurs: 0   

Element 

StoreBatchesType / 

StoreBatch 

Šarže/sériové 

číslo    StoreBatchType 

content: complex 

maxOccurs:   
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unbounded 

Element StoreBatchType / Name 

Název 

šarže/Sériové 

číslo    NameType content: simple   

Element StoreBatchType / Note Poznámka    NoteType 

content: complex 

minOccurs: 0   

Element 

StoreBatchType / 

ExpirationDate Datum expirace    ExpirationDateType 

content: simple 

minOccurs: 0   

Element 

StoreBatchType / 

Specification Specifikace    SpecificationType 

content: simple 

minOccurs: 0   

Element StoreBatchType / Quantity Množství    QuantityType content: complex   

Element 

StoreBatchType / 

BatchOrSerialNumber 

Rozlišení mezi 

šarží a sériovým 

číslem    

BatchOrSerialNumberTyp

e content: simple 

B = Šarže  

S = Sériové číslo 

Element InvoiceLineType / Extensions 

Jakákoliv 

struktura 

uživatelských 

elementů. 

Elementy musí 

používat vlastní 

jmenný prostor.    ExtensionsType 

content: complex 

minOccurs: 0   

Element Invoice / NonTaxedDeposits 

Kolekce 

nedaňových 

zálohových listů    NonTaxedDepositsType 

content: complex 

minOccurs: 0   

Element 

NonTaxedDepositsType / 

NonTaxedDeposit 

Informace o 

konkrétním 

zaplaceném 

nedaňovém 

zálohovém listu    NonTaxedDepositType 

content: complex 

maxOccurs: 

unbounded   

Element NonTaxedDepositType / ID 

Jméno dokladu, 

identifikace 

zálohového listu u 

vystavitele    IDType content: simple   

Element 

NonTaxedDepositType / 

VariableSymbol 

Variabilní symbol, 

pod kterým byl 

zálohový list 

zaplacen    VariableSymbolType content: simple   
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Element 

NonTaxedDepositType / 

DepositAmountCurr 

Kladná částka 

zálohy v cizí měně    AmountType 

content: simple 

minOccurs: 0   

Element 

NonTaxedDepositType / 

DepositAmount 

Kladná částka 

zálohy v 

tuzemské měně    AmountType content: simple   

Element Invoice / TaxedDeposits 

Kolekce 

odúčtování 

zdaněných 

zálohových listů    TaxedDepositsType 

content: complex 

minOccurs: 0   

Element 

TaxedDepositsType / 

TaxedDeposit 

Informace o 

konkrétní částce v 

sazbě na 

odúčtovaném 

daňovém 

zálohovém listu    TaxedDepositType 

content: complex 

maxOccurs: 

unbounded   

Element TaxedDepositType / ID 

Jméno dokladu, 

identifikace 

daňového 

zálohového listu u 

vystavitele    IDType content: simple   

Element 

TaxedDepositType / 

VariableSymbol Variabilní symbol    VariableSymbolType content: simple   

Element 

TaxedDepositType / 

TaxableDepositAmountCurr 

Kladná část 

zálohy bez daně v 

cizí měně    AmountType 

content: simple 

minOccurs: 0   

Element 

TaxedDepositType / 

TaxableDepositAmount 

Kladná část 

zálohy bez daně v 

tuzemské měně    AmountType content: simple   

Element 

TaxedDepositType / 

TaxInclusiveDepositAmountC

urr 

Kladná část 

zálohy s daní v 

cizí měně    AmountType 

content: simple 

minOccurs: 0   

Element 

TaxedDepositType / 

TaxInclusiveDepositAmount 

Kladná část 

zálohy s daní v 

tuzemské měně    AmountType content: simple   

Element 

TaxedDepositType / 

ClassifiedTaxCategory 

Složená položka 

DPH    

ClassifiedTaxCategoryTyp

e content: complex   

Element Invoice / TaxTotal Daňová DPH sumář TaxTotalType content: complex   
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rekapitulace  

Element TaxTotalType / TaxSubTotal 

Sumář jedné 

daňové sazby  

DPH sumář za 

jednu sazbu TaxSubTotalType 

content: complex 

maxOccurs: 

unbounded   

Element 

TaxSubTotalType / 

TaxableAmountCurr 

Základ v sazbě v 

cizí měně  

cena v cizí 

měně (pokud je 

třeba) AmountType 

content: simple 

 

minOccurs: 0   

Element 

TaxSubTotalType / 

TaxableAmount 

Základ v sazbě v 

tuzemské měně  

cena v domácí 

měně AmountType content: simple   

Element 

TaxSubTotalType / 

TaxInclusiveAmountCurr 

Částka s daní v 

sazbě v cizí měně  

cena s DPH v 

cizí měně 

(pokud je 

třeba) AmountType 

content: simple 

minOccurs: 0   

Element 

TaxSubTotalType / 

TaxInclusiveAmount 

Částka s daní v 

sazbě v tuzemské 

měně  

cena s DPH v 

domácí měně AmountType content: simple   

Element 

TaxSubTotalType / 

TaxAmountCurr 

Daň v sazbě v cizí 

měně  

DPH v cizí měně 

(pokud je 

třeba) AmountType 

content: simple 

minOccurs: 0   

Element 

TaxSubTotalType / 

TaxAmount 

Daň v sazbě v 

tuzemské měně  

DPH v domácí 

měně AmountType content: simple   

Element 

TaxSubTotalType / 

AlreadyClaimedTaxableAmou

ntCurr 

Na záloze již 

uplatněno, základ 

v sazbě v cizí 

měně    AmountType 

content: simple 

minOccurs: 0   

Element 

TaxSubTotalType / 

AlreadyClaimedTaxableAmou

nt 

Na záloze již 

uplatněno, základ 

v sazbě v 

tuzemské měně    AmountType content: simple   

Element 

TaxSubTotalType / 

AlreadyClaimedTaxAmountCu

rr 

Na záloze již 

uplatněno, daň v 

sazbě v cizí měně    AmountType 

content: simple 

minOccurs: 0   

Element 

TaxSubTotalType / 

AlreadyClaimedTaxAmount 

Na záloze již 

uplatněno, daň v 

sazbě v tuzemské 

měně    AmountType content: simple   

Element TaxSubTotalType / Na záloze již   AmountType content: simple   
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AlreadyClaimedTaxInclusiveA

mountCurr 

uplatněno, s daní 

v sazbě v cizí 

měně  

minOccurs: 0 

Element 

TaxSubTotalType / 

AlreadyClaimedTaxInclusiveA

mount 

Na záloze již 

uplatněno, s daní 

v sazbě v 

tuzemské měně    AmountType content: simple   

Element 

TaxSubTotalType / 

DifferenceTaxableAmountCur

r 

Rozdíl, základ v 

cizí měně    AmountType 

content: simple 

minOccurs: 0   

Element 

TaxSubTotalType / 

DifferenceTaxableAmount 

Rozdíl, základ v 

tuzemské měně    AmountType content: simple   

Element 

TaxSubTotalType / 

DifferenceTaxAmountCurr 

Rozdíl, daň v cizí 

měně    AmountType 

content: simple 

minOccurs: 0   

Element 

TaxSubTotalType / 

DifferenceTaxAmount 

Rozdíl, daň v 

tuzemské měně    AmountType content: simple   

Element 

TaxSubTotalType / 

DifferenceTaxInclusiveAmoun

tCurr 

Rozdíl, s daní v 

cizí měně    AmountType 

content: simple 

minOccurs: 0   

Element 

TaxSubTotalType / 

DifferenceTaxInclusiveAmoun

t 

Rozdíl, s daní v 

tuzemské měně    AmountType content: simple   

Element 

TaxSubTotalType / 

TaxCategory Daňová sazba  DPH sazba TaxCategoryType content: complex   

Element TaxCategoryType / Percent 

Procentní sazba 

daně  % DPH PercentType content: simple   

Element 

TaxCategoryType / 

TaxScheme Daňové schéma    TaxSchemeType 

content: simple 

minOccurs: 0   

Element 

TaxCategoryType / 

VATApplicable 

Je předmětem 

DPH    VATApplicableType 

content: simple 

minOccurs: 0 pattern true|false 

Element 

TaxCategoryType / 

LocalReverseChargeFlag 

Je daňová sazba v 

režimu přenesení 

daňové 

povinnosti?    BooleanType 

content: simple 

minOccurs: 0 pattern true|false 

Element 

TaxTotalType / 

TaxAmountCurr Částka    AmountType 

content: simple 

minOccurs: 0   

Element TaxTotalType / TaxAmount Částka  částka DPH AmountType content: simple   
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celkem 

Element Invoice / LegalMonetaryTotal 

Kolekce celkových 

částek na dokladu 

končící položkou 

částka k zaplacení  ceny celkem LegalMonetaryTotalType content: complex   

Element 

LegalMonetaryTotalType / 

TaxExclusiveAmount 

Celková částka 

bez daně v místní 

měně  

cena celkem v 

domácí měně AmountType content: simple   

Element 

LegalMonetaryTotalType / 

TaxExclusiveAmountCurr 

Celková částka 

bez daně v cizí 

měně  

cena celkem v 

cizí měně 

(pokud je 

třeba) AmountType 

content: simple 

minOccurs: 0   

Element 

LegalMonetaryTotalType / 

TaxInclusiveAmount 

Celková částka s 

daní daně v 

místní měně  

cena celkem s 

DPH v domácí 

měně AmountType content: simple   

Element 

LegalMonetaryTotalType / 

TaxInclusiveAmountCurr 

Celková částka s 

daní daně v cizí 

měně  

cena celkem s 

DPH v cizí měně 

(pokud je 

třeba) AmountType 

content: simple 

minOccurs: 0   

Element 

LegalMonetaryTotalType / 

AlreadyClaimedTaxExclusiveA

mount 

Celková částka 

bez daně v místní 

měně ze všech 

uplatněných 

daňových 

zálohových listů    AmountType content: simple   

Element 

LegalMonetaryTotalType / 

AlreadyClaimedTaxExclusiveA

mountCurr 

Celková částka 

bez daně v cizí 

měně ze všech 

uplatněných 

daňových 

zálohových listů    AmountType 

content: simple 

minOccurs: 0   

Element 

LegalMonetaryTotalType / 

AlreadyClaimedTaxInclusiveA

mount 

Celková částka s 

daní v místní 

měně ze všech 

uplatněných 

daňových 

zálohových listů    AmountType content: simple   
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Element 

LegalMonetaryTotalType / 

AlreadyClaimedTaxInclusiveA

mountCurr 

Celková částka s 

daní v cizí měně 

ze všech 

uplatněných 

daňových 

zálohových listů    AmountType 

content: simple 

minOccurs: 0   

Element 

LegalMonetaryTotalType / 

DifferenceTaxExclusiveAmoun

t 

Rozdíl mezi 

předpisem a "na 

záloze již 

uplatněno", bez 

daně v místní 

měně    AmountType content: simple   

Element 

LegalMonetaryTotalType / 

DifferenceTaxExclusiveAmoun

tCurr 

Rozdíl mezi 

předpisem a "na 

záloze již 

uplatněno", bez 

daně v cizí měně    AmountType 

content: simple 

minOccurs: 0   

Element 

LegalMonetaryTotalType / 

DifferenceTaxInclusiveAmoun

t 

Rozdíl mezi 

předpisem a "na 

záloze již 

uplatněno", s 

daní v místní 

měně    AmountType content: simple   

Element 

LegalMonetaryTotalType / 

DifferenceTaxInclusiveAmoun

tCurr 

Rozdíl mezi 

předpisem a "na 

záloze již 

uplatněno", s 

daní v cizí měně    AmountType 

content: simple 

minOccurs: 0   

Element 

LegalMonetaryTotalType / 

PayableRoundingAmount 

Zaokrouhlení celé 

částky v tuzemské 

měně  

zaokrouhlení v 

domácí měně AmountType 

content: simple 

minOccurs: 0   

Element 

LegalMonetaryTotalType / 

PayableRoundingAmountCurr 

Zaokrouhlení celé 

částky v cizí měně  

zaokrouhlení v 

cizí měně AmountType 

content: simple 

minOccurs: 0   

Element 

LegalMonetaryTotalType / 

PaidDepositsAmount 

Na nedaňové 

záloze zaplaceno 

v tuzemské měně    AmountType content: simple   

Element LegalMonetaryTotalType / Na nedaňové   AmountType content: simple   
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PaidDepositsAmountCurr záloze zaplaceno 

v cizí měně  

minOccurs: 0 

Element 

LegalMonetaryTotalType / 

PayableAmount 

K zaplacení v 

tuzemské měně    AmountType content: simple   

Element 

LegalMonetaryTotalType / 

PayableAmountCurr 

K zaplacení v cizí 

měně    AmountType 

content: simple 

minOccurs: 0   

Element Invoice / PaymentMeans Kolekce plateb  platby PaymentMeansType 

content: complex 

minOccurs: 0   

Element 

PaymentMeansType / 

Payment Platba  platba PaymentType 

content: complex 

maxOccurs: 

unbounded   

Element PaymentType / PaidAmount Částka k zaplacení    AmountType content: simple   

Element 

PaymentType / 

PaymentMeansCode Způsob platby  typ platby PaymentMeansCodeType content: simple 

10 = Platba v hotovosti  

20 = Platba šekem  

42 = Převod na účet  

48 = Platba kartou  

50 = Platba dobírkou  

97 = Zaúčtování mezi 

partnery 

Element PaymentType / Details 

Podrobnosti o 

platbě  detail k platbě DetailsType 

content: complex 

minOccurs: 0   

Element DetailsType / DocumentID 

Identifikátor 

svázaného 

dokladu, 

například 

pokladní účtenky    DocumentIDType content: simple   

Element DetailsType / IssueDate Datum vystavení    IssueDateType content: simple   

Element 

DetailsType / 

PaymentDueDate Datum splatnosti  

datum 

splatnosti PaymentDueDateType content: simple   

Element BankAccount / ID 

Číslo účtu lokální 

banky  bankovní účet IDType content: simple   

Element BankAccount / BankCode Kód lokální banky  kód banky BankCodeType content: simple   

Element BankAccount / Name Název    NameType content: simple   

Element BankAccount / IBAN 

Mezinárodní číslo 

účtu (IBAN)    IBANType content: simple   

Element BankAccount / BIC 

Kód banky podle 

ISO 9362, tzv.   BICType content: simple   
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SWIFT kód  

Element DetailsType / VariableSymbol Variabilní symbol    VariableSymbolType 

content: simple 

minOccurs: 0   

Element DetailsType / ConstantSymbol 

Konstantní 

symbol nebo 

platební titul    ConstantSymbolType 

content: simple 

minOccurs: 0   

Element DetailsType / SpecificSymbol Specifický symbol    SpecificSymbolType 

content: simple 

minOccurs: 0   

Element 

PaymentMeansType / 

AlternateBankAccounts 

Kolekce dalších 

bankovních účtů, 

na které je možno 

také platit    

AlternateBankAccountsTy

pe 

content: complex 

minOccurs: 0   

Element 

AlternateBankAccountsType / 

AlternateBankAccount 

Informace o 

bankovním účtu    

AlternateBankAccountTyp

e 

content: complex 

maxOccurs: 

unbounded   

 

 


