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Příloha číslo 2. 

SMLOUVY O ELEKTRONICKÉ VÝMĚNĚ DAT V RÁMCI OBCHODNÍ 

SPOLUPRÁCE 
 

Standardizace zprávy “ORDER” (objednávka) 

 
Společnost:   Globus ČR, k.s.  
Se Sídlem:   Kostelecká 822/75, 19600 Praha 9, Čakovice 

   vedená v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze – oddíl A, vložka 16077 

IČO:   63473291 

DIČ:   CZ63473291 

Zastoupená:  p. Janem Dadíkem 

 

a 

 

Společnost:    

Se Sídlem:    

u právnické osoby vedená v obchodním rejstříku krajského obchodního soudu 

   v ………………………...- oddíl ………., vložka………. 

u fyzické osoby  živnostenský list vydán živnostenským úřadem 

   v ……………………………pod číslem………………. 

IČO:    

DIČ:  

Zastoupená:   

 

Na základě vzájemné dohody uzavírají dodatek  

SMLOUVY O ELEKTRONICKÉ VÝMĚNĚ DAT V RÁMCI OBCHODNÍ 

SPOLUPRÁCE 
 

jehož cílem je v souladu s dohodnutou spoluprací sjednat platné postupy pro zprávu “ ORDER” dle projekčně 

programové dokumentace obou subjektů. 

1. Přehled povinných a možných položek v elektronické zprávě -  typ „ORDER“ pro Globus ČR. 

Objednávka – záhlaví  Typ Délka Pov. Poznámka  

UNA (obsahuje posloupnost funkčních znaků)   Ano Údaj v obálce zprávy 

Číslo objednávky                                          (CIS_OBJ) Char 9 Ano  

Typ objednávky – kód                                 (TYP_OBJ) Char 3 Ano  220 

Datum a čas vystavení objednávky                    

                                                                 (DAT_VYST) 

Date 12 Ano Formát CCYYMMDD 

CCYYMMDDHHMM 

Datum a čas dodávky                                (DAT_DOD) 

                                         

Date 12 Ano*1 Formát CCYYMMDD 

nebo s časem 

CCYYMMDDHHMM 

Volný text                                                   (VOL_TXT) Char 35 Ne*2  

Označení promo akce                           (L_PROMO_AKCE) Char  Ne*2  

GLN kód kupujícího – odběratele               (GLN_CIS) CharN 13 Ano 8594031170006 

GLN kód objednatele                                 

                                                         (GLN_CIS) 

CharN 13 Ano*3  

GLN kód místa dodání                  
                                                         (GLN_CIS) 

CharN 13 Ano*3  

GLN kód prodávajícího – dodavatele         (GLN_CIS) CharN 13 Ano  

GLN distribučního skladu – dodavatele       
                                                (GLN_CIS) 

CharN 13 Ne*4  

 

*
1
 Čas dodání je uveden pouze v objednávkách pro centrální sklady (např. Jirny, TKK Dašice, OZ Lipence) a pro  

     dodavatelé, kteří tento údaj mají dohodnutý s Obchodním oddělením. 

*
2 
Používá se u objednávek určené pro akční zboží nebo doplňující informace pro dodavatele k celé objednávce. 

*
3 
Je uveden, v případě, že je objednávka vystavena na TKK Dašice  nebo na oddělení Gastronomie  
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(restaurace), kdy se v segmentu pro  Objednatele plní GLN hypermarketu/centrálního skladu Jirny a v segmentu 

pro Místo dodání  se plní GLN pro Gastronomii/TKK Dašice.  

*
4
 Údaj je uveden v případě, že ho vyžaduje dodavatel. 

 

Objednávka – položky Typ Délka Pov. Poznámka  

Pořadové číslo řádku                               (L_CIS_RAD) Char  Ano  

EAN kód zboží                                      (L_GTIN_ZBO) CharN Max.14 Ano  

Číslo zboží dodavatele                                    (L_CIS_ZBO) Char  Ne  

Název zboží                                        (L_NAZEV_ZBO) Char 35 Ne  

Množství objednané                             (L_MNOZSTVI) Num  Ano  

Měrná jednotka množství                     (L_MER_JEDN) Char  Ne  

Volný text                                               (L_VOL_TXT) Char 35 Ne*2  

 

 

2. Potvrzování “ORDER “ 
2.1. Každá odeslaná objednávka z Globusu ČR,  musí být ze strany dodavatele potvrzena potvrzovací zprávou 

typu “CONTROL”, a to v co nejkratší možné době, aby tak byla zajištěna kontrola o doručení objednávek k 

dodavateli. 

 

3. Povinná pole ve zprávě “ORDER” 
3.1. Smluvní strany se dohodly, že zasíláné zprávy budou obsahovat všechny náležitosti specifikované v 

programově projekční dokumentaci. 

3.2. V případě nejasností týkajících se obsahu zprávy, dojde k odeslání dokladu obvyklým způsobem (v papírové 

formě faxem), přičemž obsah tohoto dokladu budou smluvní strany považovat za rozhodující a jedině platný. 

 

4. Struktura dat řádků v „ORDER“ – artikly  
4.1. Na objednávce je struktura dat dle zalistovaných výrobků v informačním systému Globus ČR, k.s..  

 

5. Jednotky množství a označení položek „EAN“ 
5.1. Smluvní strany se dohodly na používání jednotky množství a označení položek EANY pro zasílání zprávy 

„ORDER“. 

 

6. Akceptování Elektronických dokladů 
6.1. Smluvní strany potvrzují, že provedly testování a po vzájemném odsouhlasení stanovily datum ……………… 

jako první den, od kterého budou posílány zprávy typu ORDER (objednávka) pouze v elektronické podobě. 

Zároveň tímto dnem končí zasílání uvedených zpráv dosavadní cestou (faxem, mailem) s tím, že tyto zprávy 

mohou být takto zasílány pouze v případech, kdy zprávy nelze posílat v elektronické podobě z důvodu vyšší 

moci, a to za účelem minimalizace případných škod. 

 

Tento dodatek je nedílnou přílohou smlouvy O ELEKTRONICKÉ VÝMĚNĚ DAT V RÁMCI OBCHODNÍ 

SPOLUPRÁCE a je účinný dnem podepsání poslední ze smluvních stran. 

 

 

V Praze dne ………………………     V…………...………….. dne……..…… 

 

 

Za společnost:                 Za společnost: 

Globus ČR, k.s.    

 

 

Podpis:        Podpis: 

 

 ………………………………                  ………………………………                                 


