
Direktoráty Spojených národů pro  elektronickou výměnu údajů 
v oblasti správy, obchodu a dopravy 

 UN/EDIFACT

      Indikátor změny

        znaménko plus (+)    pro přidání 
        hvězdička (*)    pro doplnění do struktury 
        znaménko  (#)    pro změnu názvu 
        svislá čárka (|) pro změny v popisném textu a poznámkách 

znaménko minus (-)   pro  vypuštění (buď v dávce nebo v interaktivní 
zprávě)

znaménko X (X)       pro  vypuštění (buď v dávce nebo v interaktivní 
zprávě)

     1001  Kód názvu dokumentu [C]

     Popis: Kód uvádějící název dokumentu.

     Repr: an..3

     Upozornění pro uživatele: 
           1 Kódy označené jako doplněk nebo změna znamenají, že je 
očekáváno schválení příslušné informace  ze strany Maintenance Agency 101 a 
může  být odmítnuta nebo změněna. Výsledky tohoto přezkoumání budou 
zohledněny v další verzi návrhu adresáře.

     Repr: an..3

     1     Potvrzení o analýze
              Potvrzení obsahující výsledky analýzy.

     2     Potvrzení o vyhovění 
              Potvrzení o vyhovění předem stanoveným podmínkám.

     3     Potvrzení o jakosti 
              Potvrzení prokazující jakost zboží, služeb atd.



     4     Zkušební zpráva 
              Zpráva obsahující výsledky zkoušek.

     5     Zpráva o výkonu výrobku 
              Zpráva obsahující hodnoty týkající se výkonu výrobků.

     6     Zpráva o specifikaci výrobku 
              Zpráva obsahující hodnoty týkající se specifikace výrobků.

     7     Zpráva o procesních údajích 
              Zpráva o událostech, ke který došlo během výrobního procesu.

     8     Zpráva o zkoušce prototypu 
              Není třeba vysvětlení.

     9     Prodejní/cenový  katalog 
              Není třeba vysvětlení.

     10    Informace o straně 
Dokument nebo zpráva  obsahující základní údaje  týkající se 
nějaké strany.

     11    Etiketa se schválením  federálního úřadu 
              Předem schválený dokument týkající se požadavků podle etikety 

se schválením federálního úřadu.

     12    Potvrzení o mletí
              Potvrzení  o určité jakosti zemědělských výrobků. 

     13    Potvrzení pošty o převzetí zásilky 
              Dokument nebo zpráva  prokazující  přepravu zboží poštou 

(např. pošta, balíček atd.)

     14    Potvrzení o hmotnosti
              Potvrzení o hmotnosti určitého zboží.

     15    Vážný  list  
              Dokument/zpráva  uvádějící hmotnost zboží.

     16    Potvrzení 
              Dokument, ve kterém  žadatel o vystavení dokumentárního 

akreditivu uvádí podmínky  pro vystavení tohoto potvrzení a 
který má toto potvrzení vystavit. 

     17    Kombinované potvrzení o hodnotě a původu
Identifikační dokument zboží, v němž jeho výstavce výslovně 
potvrzuje, že zboží pochází z konkrétní země,  některé její 
části nebo  ze skupiny zemí. Je v něm rovněž uvedena cena nebo 
hodnota zboží za účelem určení původu pro celní účely. 

     18    Potvrzení o pohybu   A.TR.1
              Zvláštní druh tranzitní deklarace vydávané vývozcem 

(potvrzení o pohybu).

     19    Potvrzení o jakosti 
              Potvrzení o jakosti zboží, služeb atd.

     20    Zpráva o jakosti 
              Použití zprávy JAKOST (QALITY).



     21    Žádost 
              Žádost o informace podle určitých kritérií.

     22    Odpověď na žádost 
              Není třeba vysvětlení.

     23    Stavová informace 
              Informace o stavu příslušné zprávy.

     24    Opětovné naložení
              Zpráva/dokument obsahující identifikační údaje o přepravních 

obalech, které byly vyloženy a znovu naloženy na stejné 
dopravní prostředky.

     25    Dokument o vyložení kontejneru 
              Dokument nebo zpráva  uvádějící jednotlivé kontejnery, které 

mají být vyloženy z lodě

     26    Informace o důchodovém pojištění v obchodních společnostech
              Dokument nebo zpráva  obsahující informaci o důchodovém 

pojištění v obchodních společnostech.

     27    Informace o důchodovém pojištění v průmyslových podnicích 
              Dokument nebo zpráva  obsahující informaci o důchodovém 

pojištění v rámci průmyslu.

     28    Zpráva o evidenci zaměstnance pro důchodové pojištění 
v obchodních společnostech 

             Zpráva o evidenci zaměstnance pro potřeby důchodového 
pojištění v obchodních společnostech.

     29    Zpráva o evidenci zaměstnance pro důchodové pojištění v průmyslu 
Zpráva o evidenci zaměstnance pro potřeby důchodového 
pojištění v průmyslu.

     30    Zpráva o stržení pojistného v rámci životního pojištění ze mzdy 
pracovníka 

              Zpráva o stržení částky, používaná při placení životního 
pojištění.

     31    Žádost o přemístění nákladu do jiného celního skladu 
              Zpráva nebo dokument požadující přemístění nákladu z jednoho 

celního skladu  do jiného.

     32    Schválení  žádosti o přemístění nákladu do jiného celního skladu 
              Zpráva nebo dokument  obsahující souhlas celního orgánu 

s přemístěním nákladu z jednoho celního skladu do jiného.

     33    Potvrzení o zapečetění uzamykatelné skříně při vývozu masa 
              Dokument nebo zpráva   vydaná příslušným úřadem vyvážející 

země,potvrzující zapečetění uzamykatelné skříně při vývozu 
masa.  

     34    Stav nákladu 
              Zpráva uvádějící  stav nákladu.

     35     Inventarizační zpráva 
              Zpráva obsahující informace o provedených inventurách.

     36    Průkaz totožnosti 
              Úřední dokument prokazující totožnost osoby.



     37    Odpověď na zprávu týkající se obchodních statistických údajů 
        Dokument/zpráva, ve kterém kompetentní národní úřad 

deklarantovi sděluje přijetí nebo odmítnutí doručeného 
prohlášení pro Evropský statistický úřad.

     38    Očkovací průkaz 
              Úřední dokument o provedeném očkování proti určitým nemocem.

     39    Cestovní pas 
              Úřední dokument, na jehož základě je možno vycestovat do cizí 
země.

     40    Řidičský průkaz (národní)
              Úřední dokument opravňující k řízení osobního automobilu 

v určité zemi.

     41    Řidičský průkaz (mezinárodní)
              Úřední dokument opravňující občana určité země k řízení vozidel 

v některých jiných zemích.

     42    Volný pas
              Dokument umožňující volné využívání služby.

     43    Sezónní lístek 
              Dokument umožňující využívání služby během stanoveného 

období.

     44    Zpráva o stavu přepravy 
              Zpráva obsahující údaje o stavu přepravy nebo jeho změně 

(tzn. události) mezi dohodnutými osobami.

     45    Žádost o předání zprávy o stavu přepravy 
              Zpráva obsahující žádost o předání zprávy o stavu přepravy 

(např. ve formě Mezinárodní multimodální žádosti o předání 
zprávy  změně IFSTA).

     46    Informace o stavu v bankovním styku 
              Dokument nebo zpráva obsahující informace  o stavu 

v bankovním styku.

     47    Statistický výkaz o obchodě mimo Společenství 
              Dokument nebo zpráva, ve které její autor na základě 

požadavku orgánu pověřeného shromažďováním  obchodních 
statistických údajů  podává informace o svém obchodu mimo 
rámec  Společenství. 0bchod vykazovaný členskou zemí Evropské 
unie se zemí mimo Evropskou unii.

     48    Písemné pokyny v souladu s článkem č.  10385 ADR
           10385
              Písemné pokyny týkající se nebezpečného zboží podle definice 

Evropské dohody o silniční přepravě nebezpečného zboží 
European Agreement of Dangerous Transport

              by Road, známé jako ADR (Accord europeen relatif au
              transport international des marchandises Dangereuses par
              Route).

     49    Potvrzení o škodě 
              Úřední potvrzení o zjištěném poškození zboží v průběhu jeho 

přepravy. 



     50    Validovaná cenová nabídka
               Cenová nabídka s ověřenou platností.

     51    Odpověď  na prodejní/cenový  katalog 
              Dokument obsahující odpověď na předem zaslaný prodejní/cenový 

katalog.

     52    Výsledek jednání o ceně 
              Dokument obsahující výsledek jednání o ceně.

     53    Údaje o bezpečnosti a riziku
              Dokument nebo zpráva určená pro průmyslové podniky a 

obsahující informace o nebezpečných nebo rizikových 
materiálech. Umožňuje přijmout opatření na ochranu svých 
zaměstnanců a životního prostředí  před případnými 
nebezpečnými účinky těchto materiálů.

     54    Oficiální výpis z účtu
              Výpis z účtu obsahující zaúčtované položky podle hlavní 

účetní knihy finančního ústavu, u něhož je účet otevřen.

     55    Předběžný výpis z účtu 
              Výpis z účtu finančního ústavu, obsahující dosud nezaúčtované 

položky.

     56    Závěrečný výpis z účtu 
              Poslední výpis z účtu v určitém období obsahující výpočet 

úroků a konečný zůstatek k datu posledního zápisu.

     57    Zpráva o  začátku pronájmu.
              Zpráva o  fyzickém pohybu kontejnerů a jiných přepravních 

obalů, obsahující datum počátku doby pronájmu.
     
     58    Zpráva o ukončení pronájmu 
              Zpráva o  fyzickém pohybu kontejnerů a jiných přepravních 

obalů, obsahující datum počátku doby pronájmu.

     59    Zacházení se zbožím – nulový rozdíl 
              Při vybalení lodního kontejneru nebyl zjištěn žádný 

nedostatek, přebytek ani poškození zboží. 

     60    Zacházení se zbožím – předání do celní závěry 
              Druh indikátoru pohybu zboží: zboží je předáno do celní 

závěry za účelem skladování v důsledku vypršení stanoveného 
času.

     61    Zacházení se zbožím – předání do celní závěry pro námořní 
přepravu 
Druh indikátoru pohybu: zboží má být přepravováno  námořní 
dopravou pod celní kontrolou do celnice, kde mají být 
vyřízeny formality 

     62    Zacházení se zbožím – osobní majetek
              Náklad tvoří osobní majetek.

     63    Zacházení se zbožím - dřevo
              Náklad tvoří dřevo.



     64    Předběžné hodnocení úvěru 
              Dokument nebo zpráva  vydaná buď  zprostředkovatelem a 

obsahující jeho předběžné  hodnocení úvěruschopnosti 
kupujícího, nebo prodávajícím, který  zprostředkovatele žádá o 
předání tohoto hodnocení.

     65    Úvěrové krytí 
              Dokument nebo zpráva vydaná buď zprostředkovatelem, který 

poskytuje úvěrové krytí kupujícímu,  nebo prodávajícím, který 
zprostředkovatele žádá o toto krytí.

     66    Běžný účet
              Dokument nebo zpráva  vydaná zprostředkovatelem a informující 

o pohybu na účtu prodávajícího nebo  na jeho účtu u 
zprostředkovatele.

     67    Obchodní spor 
              Dokument nebo zpráva  vydaná osobou (zpravidla kupujícím), 

která uvádí, že jedna nebo několik faktur nebo dobropisů jsou 
rozporovány, pokud jde o jejich proplacení.

     68    Zpětné účtování 
              Dokument nebo zpráva  vydaná zprostředkovatelem pro 

prodávajícího nebo pro jiného zprostředkovatele. Obsahuje 
informaci o tom, že zbývající částka jedné nebo několika 
faktur, kterou nelze od kupujících vymoci, je účtována zpět 
pro vymazání z hlavní účetní knihy.

     69    Převedení
              Dokument nebo zpráva  vydaná zprostředkovatelem pro 

prodávajícího nebo pro jiného zprostředkovatele, jejímž 
prostřednictvím  zprostředkovatel převádí fakturu nebo 
dobropis určený pro něho na jinou osobu. 

     70    Vedlejší účet 
              Dokument vydaný zprostředkovatelem a informující o pohybu 

faktur, dobropisů a plateb na účtu prodávajícího.

     71    Žádost o úhradu  
              Dokument nebo zpráva  vydaná věřitelem pro dlužníka, 

požadující zaplacení jedné nebo několika faktur po uplynutí 
termínu splatnosti.

     72    Povolení k vylodění 
              Zpráva nebo dokument povolující vylodění nákladu.

     73    Statistické definice 
              Přenos jedné nebo několika statistických definic.

     74    Statistické údaje 
              Přenos jednoho nebo několika údajů nebo jejich souborů.

     75    Žádost o předání statistických údajů  
              Žádost o předání jednoho nebo několika statistických údajů 

nebo jejich souborů.

     76    Dodávka na odvolávku 
              Dokument nebo zpráva k dodání pouze určitého množství 

z celkové výše objednávky a v určitém termínu podle dříve 
stanovených dodacích dispozic.



     77    Zpráva o stavu zásilky 
              Zpráva obsahující informace o stavu zásilky.

     78    Zpráva o pohybu zásob 
              Zpráva o pohybu zásob.

     79    Zpráva o stavu  zásob  
              Zpráva o stavu disponibilních zásoby.

     80    Vrubopis za zboží nebo služby              
Dokument informující příslušnou osobu o zatížení účtu 
v souvislosti s transakcí týkající se zboží nebo služeb.

     81    Dobropis za zboží nebo služby 
              Dokument informující příslušnou osobu o připsání částky na 

účet v souvislosti s transakcí týkající se zboží nebo služeb 

     82    Faktura  měřených služeb 
              Dokument/zpráva požadující úhradu za dodávku služeb (např. 

plyn, elektřina atd.) poskytnutých podle údaje příslušného 
měřidla za určené časové období.

     83    Dobropis v souvislosti s finanční úpravou
              Dokument informující příslušnou osobu o připsání částky 

v souvislosti s finanční úpravou, např. bonusy.

     84    Vrubopis v souvislosti s finanční úpravou 
              Dokument/zpráva  informující příslušnou osobu o zatížení 

účtu  v souvislosti s finanční úpravou.

     85    Celní seznam nákladu 
              Dokument/zpráva označený  jako celní seznam nákladu. Tento 

dokument obsahuje seznam všech položek nákladu, vypracovaný 
zasílatelskou firmou podle konosamentů a předkládaný celním 
orgánům jako formální zpráva o nákladu.

     86    Zpráva o vyložení lodi 
              Kód dokumentu, označující, že ve vysílané zprávě jsou uvedeny 

všechny kladné i záporné rozdíly  u nákladu vyloženého z lodi 
v  přístavu určení.

     87    Obecný  seznam nákladu 
              Kód dokumentu, označující, že vysílaná zpráva je obecným 

seznamem nákladu.

     88    Zpráva o vybalení zásilky 
              Kód dokumentu, označující, že vysílaná zpráva obsahuje pouze 

informaci o vybalení zásilky.

     89    Zdravotní osvědčení pro maso a vedlejší masné produkty 
Dokument nebo zpráva vydaná kompetentním orgánem vyvážející 
země, která potvrzuje, že maso a vedlejší masné produkty 
vyhovují požadavkům stanoveným dovážející zemí.

     90    Zdravotní osvědčení  pro masné výrobky 
              Dokument nebo zpráva vydaná kompetentním orgánem vyvážející 

země, která potvrzuje, že masné výrobky vyhovují požadavkům 
stanoveným dovážející zemí.



     91    Zdravotní  osvědčení  pro drůbeží výrobky
              Dokument nebo zpráva vydaná kompetentním orgánem vyvážející 

země, která potvrzuje, že drůbeží výrobky vyhovují požadavkům 
stanoveným dovážející zemí.

     92    Zdravotní osvědčení pro  koňské maso 
              Dokument nebo zpráva vydaná kompetentním orgánem vyvážející 

země, která potvrzuje, že výrobky z koňského masa vyhovují 
požadavkům stanoveným dovážející zemí.

     93    Zdravotní  osvědčení  pro  výrobky z živočišných střev 
              Dokument nebo zpráva vydaná kompetentním orgánem vyvážející 

země, která potvrzuje, že výrobky z živočišných střev 
vyhovují požadavkům stanoveným dovážející zemí.

     94    Zdravotní pro farmaceutické výrobky
             Dokument nebo zpráva vydaná kompetentním orgánem vyvážející 

země, která potvrzuje, že farmaceutické výrobky vyhovují 
požadavkům stanoveným dovážející zemí.

     95    Zdravotní  osvědčení pro výrobky, které nejsou určeny ke 
konzumaci 

              Dokument nebo zpráva vydaná kompetentním orgánem vyvážející 
země, která potvrzuje, že výrobky, které nejsou určeny ke 
konzumaci, vyhovují požadavkům stanoveným dovážející zemí.

     96    Očekávané připlutí 
              Informace obsahující bližší údaje o očekávaném připlutí lodi.

     97    Informace o dopravním prostředku 
              Informace o dopravním prostředku použitém pro přepravu 

nákladu.

     98    Informace o příchodu
              Informace obsahující  bližší údaje o příchodu  zboží nebo 

nákladu.

     99    Oznámení o uvolnění nákladu 
              Zpráva/dokument zaslaný organizací zajišťující manipulaci s 

nákladem o tom, že náklad byl přemístěn z  celní uzávěry.

     100   Potvrzení o spotřební dani 
              Doklad o tom, že zboží  bylo před  odesláním z vyvážející 

země nebo před dodáním (v případě dovozu) předloženo 
kompetentním orgánům pro výběr spotřební daně.

     101   Dokument o registraci 
              Úřední dokument obsahující bližší údaje o registraci.

     102   Oznámení daně
              Používá se pro bližší označení zprávy oznamující daň.

     103   Zpráva o přímé výměně přepravního obalu  
              Zpráva o pohybu kontejnerů nebo jiného přepravních obalů 

v rámci  výměny, obsahující údaje o době jejich pronájmu. 

     104   Zpráva o očekávaném příchodu přepravního obalu  
              Zpráva  o  očekávaném příchodu   kontejneru nebo jiného 

přepravního  obalu  na určité místo. 



     105   Objednávka
              Interní dokument nebo zpráva, uvádějící druh zboží, materiálu 

nebo služby nutné pro výrobu zboží nabízeného k prodeji nebo 
jinak dodávaného odběratelům.

     106   Zpráva o poškození přepravního obalu  
              Zpráva o poškozených přepravních obalech, které byly vráceny.

     107   Informace o předpokládaných nákladech na údržbu a opravu 
přepravních obalů  

               Informace obsahující odhad nákladů na údržbu a opravu 
přepravních obalů.

     108   Pokyn pro uvolnění prázdného přepravního obalu  
              Pokyn pro uvolnění prázdného přepravního obalu za účelem 

předání určené osobě.

     109   Zpráva o vpuštění  přepravního obalu  
              Zpráva o vpuštění nákladu, kontejnerů nebo jiného přepravního 

obalu přivezeného do podniku tuzemským přepravcem.

     110   Pokyny pro výrobu 
              Interní dokument nebo zpráva pro zahájení výroby zboží 

určenému k prodeji.

     111   Zpráva o odvezení  přepravního obalu  
              Zpráva o odvezení nákladu, kontejnerů nebo jiného přepravního 

obalu  (plného nebo prázdného), který byl odebrán tuzemským 
přepravcem. 

     112   Pokyn pro vybalení zboží z přepravního  obalu              
Pokyn pro vybalení zboží z určitého kontejneru nebo jiného 
přepravního obalu.

     113   Zpráva o vybalení zboží z přepravního obalu 
              Zpráva o ukončení operací při vybalení zboží z určitého 

kontejneru nebo jiného přepravního obalu.

     114   Žádost o odebrání přepravního obalu 
              Žádost, která slouží jako potvrzení o připravenosti 

přepravního obalu k odebrání.

     115   Potvrzení o připravenosti přepravního obalu k odebrání
              Potvrzení o tom, že přepravní obal je připraven k odebrání.

     116   Zpráva o odebrání přepravního obalu 
              Zpráva o tom, že přepravní obal byl odebrán.

     117   Zpráva o přesunu přepravního obalu  
              Zpráva o přesunu kontejneru nebo jiného přepravního obalu na 

jiné místo v rámci podniku.  

     118   Pokyn k vyložení přepravního obalu
              Pokyn pro vyložení určitého nákladu, kontejnerů nebo 

přepravního obalu z dopravního prostředku.



     119   Zpráva o vyložení přepravního obalu
              Zpráva o vyložení nákladu, kontejneru nebo přepravního obalu 

z dopravního prostředku.

     120   Požadavek na vydání zboží ze skladu 
              Interní dokument nebo zpráva nařizující odběr zboží tvořícího 

skladovou zásobu.

     121   Pokyn k naložení nákladu  
              Pokyn pro naložení nákladu, kontejneru nebo přepravního obalu 

na dopravní prostředek.

     122   Zpráva o  naložení nákladu  
              Zpráva o provedení operací při naložení nákladu, kontejneru 

nebo přepravního obalu na dopravní prostředek.

     123   Povolení pro opravu a údržbu přepravního obalu 
              Povolení pro provedení opravy nebo údržby přepravního obalu.

     124   Zpráva o odjezdu
              Zpráva o odjezdu dopravního prostředku ze závodu.

     125   Oznámení o prázdném obalu 
              Oznámení o tom, že přepravní obal je připraven k vrácení.

     126   Příkaz k přijetí přepravního obalu 
              Příkaz k přijetí přepravního obalu, který má být přivezen 

tuzemským přepravcem (železniční, silniční nebo říční doprava) 
do závodu.

     127   Pokyn pro zajištění zvláštních služeb                 
              Pokyn pro zajištění zvláštních služeb týkajících se 

přepravního obalu.

     128   Zpráva o uložení přepravního obalu 
              Zpráva o počtu přepravních obalů uložených na jednom nebo 

několika různých  místech.

     129   Příkaz k uvolnění přepravního obalu
              Příkaz k uvolnění nákladu nebo přepravního obalu pro dodání 

určité osobě.

     130   Seznam údajů pro fakturaci 
              Interní dokument nebo zpráva obsahující údaje o prodaném 

zboží, sloužící jako základ pro vystavení faktury.

     131   Balicí příkaz 
              Pokyn k uložení nákladu do kontejneru nebo jiného přepravního 

obalu.

     132   Oznámení o proclení 
              Oznámení o proclení nákladu nebo zboží naloženého na 

dopravním prostředku.

     133   Oznámení o uplynutí lhůty platnosti celních dokumentů 
              Informace obsahující údaje o lhůtě platnosti  celních dokladů 

k nákladu nebo přepravnímu obalu.

     134   Žádost o předání přepravního obalu do pronájmu 
              Žádost o  uvolnění přepravního obalu k dispozici, aby mohl 

být předán do pronájmu.



     135   Příkaz k předání  přepravního obalu do pronájmu 
              Příkaz k uvolnění prázdného přepravního obalu, aby mohl být 

předán do pronájmu nájemci, a opravňující k jeho  převzetí 
určenou osobou.

     136   Žádost o stažení  přepravního obalu z pronájmu 
              Žádost o ukončení pronájmu přepravního obalu k určitému 

okamžiku.

     137   Příkaz k šetření ohledně přepravního obalu 
              Příkaz k šetření ohledně určitého přepravního obalu.

     138   Odpověď  na příkaz k šetření ohledně přepravního obalu
              Reakce na  příkaz k provedení šetření ohledně přepravního 

obalu.

     139   Zpráva o šetření ohledně přepravního obalu
              Zpráva o šetření ohledně určitého přepravního obalu.

     140   Balicí pokyny 
              Interní dokument nebo zpráva obsahující pokyny o způsobu 

balení zboží.

     141   Informace o obalech, které mají být zaznamenány na finančním 
účtu

              Dokument nebo zpráva obsahující údaje o tom, které obaly mají 
být zaznamenány na finančním účtu.

     142   Příkaz k vypracování odhadu nákladů na údržbu a opravy 
              Příkaz k vypracování odhadu nákladů na provedení údržby nebo 

opravy přepravního obalu.

     143   Zpráva o  údržbě a opravě 
              Zpráva o přepravním obalu, který byl opravován nebo u kterého 

byla provedena údržba.

     144   Příkaz k zacházení s prázdným kontejnerem              
             Příkaz k uvolnění prázdného kontejneru, aby s ním mohlo být 

dále nakládáno. 

     145   Příkaz k vyložení nákladu z lodi 
              Příkaz k vyložení určených kontejnerů nebo určeného nákladu 

z lodi. 

     146   Příkaz k naložení nákladu na loď 
              Příkaz k naložení určeného nákladu, kontejnerů nebo skupin 

kontejnerů na loď.

     147   Multidrop order
              Jeden objednávkový dokument, obsahující objednávky dvou nebo 

více prodejců s uvedením jednotlivých  míst dodání zboží pro 
každou tuto objednávku.

     148   Smlouva o kauci 
              Dokument opravňující k propuštění zboží na kauci.

     149   Základní smlouva 
              Dokument označující smlouvu a obsahující základní podmínky a 

termíny budoucího kontraktu mezi dvěma stranami.



     150   Interní přepravní příkaz 
              Dokument nebo zpráva obsahující pokyny k přepravě zboží 

v rámci podniku.

     151   Grant
              Dokument, na jehož základě je poskytován grant.

     152   Smlouva o blíže nespecifikované dodávce blíže nespecifikovaného 
zboží 

              Dokument obsahující smlouvu o blíže nespecifikované dodávce 
blíže nespecifikovaného množství zboží.

     153   Smlouva o blíže nespecifikované dodávce blíže nespecifikovaného 
zboží 

              Dokument obsahující smlouvu o blíže nespecifikované dodávce 
blíže nespecifikovaného množství.

     154   Smlouva o požadavcích 
              Dokument obsahující smlouvu o  požadavcích, která opravňuje k 

plnění všech objednávek za určité časové období.  

     155   Příkaz k provedení úkolu 
              Dokument obsahující příkaz, aby dodavatel zajistil  určitou 

funkci. 

     156   Plán pro výrobu nebo nákup 
              Dokument obsahující specifikaci položek, které mají být 

vyrobeny,  a položek, které mají být nakoupeny. 

     157   Plán spolupráce se subdodavateli
              Dokument obsahující strategii spolupráce se subdodavateli při 

realizaci určité smlouvy.

     158   Souhrnný přehled nákladů
              Dokument  obsahující souhrnný přehled údajů o nákladech.

     159   Ověřený přehled nákladů a cen 
              Ověřený dokument, obsahující přehled  údajů o nákladech a 

cenách.

     160   Platový výměr 
              Dokument obsahující  výměr platu.

     161   Zpráva o stavu finančních zdrojů smlouvy (CFSR) 
              Zpráva poskytující přehled o stavu finančních prostředků 

týkajících se smlouvy.

     162   Ověřené výsledky kontrol a zkoušek
              Osvědčení o přesnosti výsledků kontrol a zkoušek.

     163   Zpráva o kontrole a přejímce materiálu 
              Dokument, který je zároveň zprávou o kontrole materiálu a 

doklad o jeho přejímce.

     164   Nákupní specifikace 
              Dokument obsahující specifikaci pro nákup určitého druhu 

zboží.

     165   Záruka platby nebo výkonu 
              Dokument obsahující záruku za zaplacení peněz nebo provedení 

určitého výkonu.



     166   Specifikace požadavků bezpečnosti pro smlouvu
              Dokument obsahující specifikaci požadavků týkajících se 

bezpečnosti a klasifikace  pro určitou smlouvu.

     167   Výrobní specifikace 
              Dokument obsahující specifikaci způsobu výroby určitého 

předmětu.

     168   Potvrzení  „Buy America”
              Dokument, který potvrzuje, že více než 50 procent nákladů 

připadá na předměty pocházející z USA. 
              
     169   Oznámení o ukončení pronájmu 
              Oznámení o vrácení pronajatých kontejnerů.

     170   Příkaz k převzetí nákladu 
              Příkaz k převzetí nákladu, který má být dodán přepravcem. 

     171   Oznámení o vyzvednutí 
              Oznámení o vyzvednutí uvolněného nákladu nebo kontejneru na 

určité adrese.

     172   Oprávnění pro plánování a navrhování objednávek 
              Dokument nebo zpráva opravňující příjemce plánovat objednávky 

podle informací uvedených v této zprávě a zasílat je jako 
návrh odesílateli.

     173   Oprávnění pro plánování a navrhování objednávek lodní dopravy 
              Dokument nebo zpráva opravňující příjemce plánovat a zasílat 

objednávky lodní dopravy  podle informací uvedených v této 
zprávě. 

     174   Výkres
              Dokument nebo zpráva je výkres.

     175   Zpráva o nákladech výkonů (CPR), formát 2
              Zpráva obsahující údaje o nákladech výkonů v rámci smlouvy 

pro zvláštní úroveň členění práce  
              (formát 2 – kategorie organizací).

     176   Zpráva o nákladech a časovém průběhu (CSSR)
              Zpráva obsahující údaje o stavu nákladů a časový harmonogram 

týkající se smlouvy.

     177   Zpráva o nákladech výkonů (CPR), formát 1
              Zpráva obsahující údaje o nákladech výkonů v rámci smlouvy, 

včetně běžného měsíce, pro zvláštní  úroveň členění práce 
(formát 1 – rozdělení prací).

     178   Zpráva o nákladech výkonů (CPR), formát 3
              Zpráva obsahující údaje o nákladech výkonů v rámci smlouvy 

shrnující změny smlouvy během vykazovacího období, včetně 
počátečních a konečných hodnot (formát 3 – výchozí úroveň).

     179   Zpráva o nákladech výkonů (CPR), formát 4
              Zpráva obsahující údaje o nákladech výkonů v rámci smlouvy, 

shrnující změny smlouvy během vykazovacího období, včetně 
prognózy potřeby pracovních sil pro zbývající část smlouvy 
(formát 4 – pracovníci).



     180   Zpráva o nákladech výkonů (CPR), formát 5
              Zpráva obsahující údaje o nákladech výkonů v rámci smlouvy, 

změny harmonogramu nebo nákladů (formát 5 -
              vysvětlení a analýza problému).

     181   Zpráva o postupném vykládání nákladu 
              Dokument nebo zpráva vydaná operátorem terminálu 

zajišťujícího vyložení lodi. Jsou v ní označeny kontejnery 
vyložené z určité lodi v daném  okamžiku. 

     182   Potvrzení o zůstatku 
              Potvrzení o zůstatku k počátečnímu datu.

     183   Příkaz k vyložení kontejneru
              Příkaz k vyložení zboží z kontejneru.

     184   Příkaz k naložení kontejneru
              Příkaz k naložení určeného zboží nebo zásilky do kontejneru.

     185   Oznámení o dopravním prostředku (příjezd)
              Oznámení o příjezdu dopravního prostředku  pro státní orgán.

     186   Oznámení o dopravním prostředku  (odjezd)
              Oznámení o odjezdu dopravního prostředku  pro státní orgán.

     187   Oznámení o dopravním prostředku  (kombinované)
              Kombinované oznámení o příjezdu a odjezdu dopravního 

prostředku pro státní orgán.

     188   Plán obnovení v rámci projektu 
              Plán  obnovení po zpoždění nebo po vyřešení určitého problému 

v rámci projektu.

     189   Plán výroby v rámci projektu 
              Plán výroby zboží v rámci projektu.

     190   Interní statistické a jiné administrativní dokumenty 
              Dokumenty nebo zprávy vydané podnikem za účelem  získání 

údajů o výrobě a jiných oblastech práce pro statistické a jiné 
administrativní účely.

     191   Základní časový plán projektu 
              Základní komplexní časový plán všech činností potřebných pro 

realizaci projektu.

     192   Alternativní přehled stavebních prací s uvedením cen 
              Přehled stavebních prací  s cenami,  vypracovaný jako 

alternativní specifikace.

     193   Přehled stavebních prací s uvedením cen (odhad) 
              Přehled stavebních prací vypracovaný na základě podrobné 

kvantitativní specifikace (přehled stavebních prací).

     194   Přehled stavebních prací (návrh) 
Dokument nebo zpráva obsahující návrh přehledu stavebních 
prací bez uvedení cen.

     195   Pokyn k inkasu dokumentárního akreditivu 
              Pokyn k inkasu dokumentárního akreditivu.



     196   Žádost o doplnění dokumentárního akreditivu 
              Žádost o doplnění dokumentárního akreditivu.

     197   Informace o doplnění dokumentárního akreditivu 
              Informace o doplnění dokumentárního akreditivu.

     198   Upozornění na doplnění dokumentárního akreditivu
              Upozornění na doplnění dokumentárního akreditivu.

     199   Odpověď na žádost o doplnění dokumentárního akreditivu  na 
     doplnění dokumentárního akreditivu. 

              
     200   Informace o vydání dokumentárního akreditivu 
              Informace o vydání dokumentárního akreditivu.

     201   Žádost o určení výše přímé platby 
              Žádost o  určení výše přímé platby.
 
     202   Určení výše přímé platby
              Dokument nebo zpráva vypracovaná např. generálním dodavatelem 

a určená majiteli, povolující  provedení platby subdodavateli.

     203   Předběžné určení výše platby 
              Dokument nebo zpráva  předběžně určující výši platby.

     204   Určení výše platby
              Dokument nebo zpráva obsahující finanční údaje v souvislosti 

se situací prováděného díla.  

     205   Kvantifikace 
              Dokument nebo zpráva obsahující potvrzené údaje o množství, 

týkající se dokončené části díla  v rámci smlouvy o výstavbě.

     206   Žádost o kvantifikaci 
              Dokument nebo zpráva  obsahující  počáteční údaje o množství, 

týkající se dokončené části díla  v rámci smlouvy o výstavbě.

     207   Smluvní přehled stavebních prací - BOQ
              Dokument nebo zpráva obsahující formální specifikaci 

stavebních  prací a cen a sloužící jako základ pro uzavření 
smlouvy o stavebním projektu Zkratka „BOQ” znamená:  Bill

              of quantity.

     208   Přehled stavebních prací bez uvedení cen 
              Dokument nebo zpráva obsahující podrobnou specifikaci 

množství, avšak bez uvedení ceny. Používá se pro  vyhlášení 
veřejné soutěže na udělení zakázky.

     209   Přehled stavebních prací s uvedením cen 
              Dokument nebo zpráva obsahující podrobnou množstevní 

specifikaci s aktualizovanými cenami, takže slouží jako 
soutěžní nabídka pro uzavření smlouvy o výstavbě. BOQ znamená: 
Bill

              of quantity.

     210   Poptávka
              Dokument nebo zpráva vydaná zájemcem o nákup zboží uvedeného 

v poptávce. Obsahuje podrobnou specifikaci dodacích a jiných 
podmínek a je určena pro případného dodavatele, aby  na jejím 
základě mohl vypracovat nabídku.



     211   Předběžná žádost o úhradu
              Dokument nebo zpráva obsahující předběžné hodnocení pro 

vypracování žádosti úhradu za dokončené dílo v rámci smlouvy o 
výstavbě.

     212   Souhlas s úhradou 
              Dokument nebo zpráva, ve které dlužník vyjadřuje svůj záměr 

provést úhradu.

     213   Žádost o zrušení  finanční operace 
              Tato zpráva obsahuje žádost o zrušení finanční operace.

     214   Předběžně schválené přímé zatížení účtu
              Zpráva obsahuje předběžně schválené přímého zatížení účtu.

     215   Předběžná smlouva (Smlouva o uzavření budoucí smlouvy)
              Dokument nebo zpráva, v níž kupující oznamuje svůj záměr 

zahájit jednání o uzavření smlouvy.

     216   Schválený přehled stavebních prací, bez uvedení cen
              Dokument nebo zpráva obsahující schválený, podrobný přehled 

stavebních prací, bez uvedení cen.

     217   Určení výše úhrady za neplánované předměty                
Určení výše úhrady za neplánované předměty.

     218   Žádost o konečnou úhradu po dokončení díla 
              Žádost o provedení poslední úhrady po dokončení celého díla.

     219   Žádost o úhradu za dokončené jednotky 
              Žádost o úhradu za dokončené jednotky.

     220   Objednávka
              Dokument nebo zpráva, jejímž prostřednictvím kupující 

zahajuje obchodní transakci s prodávajícím, jejímž předmětem 
je dodávka určeného zboží nebo služeb za podmínek uvedených 
v objednávce nebo jinak sdělených kupujícímu.

     221   Rámcová objednávka 
              Dokument nebo zpráva sloužící jako blíže nespecifikovaná 

objednávka, která bude později rozdělena na dílčí dodávky se 
stanoveným množstvím, dodacím termínem, a případně také místem 
plnění dodávky..

     222   Rychlá objednávka 
              Dokument nebo zpráva sloužící jako objednávka zbývajícího 

množství výrobní dávky.

     223   Objednávka leasingu 
              Dokument nebo zpráva, týkající se zboží uvedeného 

v leasingových smlouvách.

     224   Urgentní objednávka 
              Dokument nebo zpráva používaná pro urgentní objednávku.

     225   Objednávka opravy 
              Dokument nebo zpráva používaná pro objednání opravy zboží.



     226   Odvolávka objednávky
             Dokument nebo zpráva  sloužící jako příkaz k dodání určitého 

počtu z celkového množství  zboží uvedeného v předem dohodnuté 
rámcové objednávce, a rovněž stanovení termínu této dílčí 
dodávky.

     227   Konsignační objednávka
              Objednávka na dodání zboží do skladu a dohoda o tom, že zboží 

bude zaplaceno až po prodeji z tohoto skladu..

     228   Objednávka vzorků 
              Dokument nebo zpráva  sloužící pro objednání vzorků.

     229   Náhradní objednávka 
              Dokument nebo zpráva informující kupujícího nebo 

prodávajícího o nahrazení původně objednaného zboží.

     230   Žádost o změnu objednávky 
              Změna již předané objednávky.

     231   Odpověď na objednávku 
              Odpověď na  předanou objednávku.

     232   Objednávka pronájmu  
              Dokument nebo zpráva o zaměstnání pracovníků nebo pronájmu 

zboží nebo zařízení.

     233   Objednávka náhradních dílů 
              Dokument nebo zpráva sloužící pro objednání náhradních dílů.

     234   Kampaňová cena /prodejní katalog 
              Cenový nebo prodejní katalog obsahující zvláštní ceny, které 

platí  pouze po určité období nebo za určitých podmínek.

     235   Seznam kontejnerů 
              Dokument nebo zpráva označující kontejnery patřící osobě, 

která tento dokument vydává.

     236   Předběžné oznámení o dodávkách
              Oznámení umožňující přenos údajů obsahujících požadavky 

týkající se  dodávky nebo prognózy výrobků. 

     237   Objednávka cross docking 
              Dokument nebo zpráva sloužící jako objednávka cross docking 

(dodávka přímo od výrobce odběrateli bez skladování).

     238   Předem neautorizované přímé zatížení účtu
              Zpráva obsahuje předem   neschválené přímé zatížení účtu. 

     239   Odmítnutí přímého zatížení účtu
              Zpráva obsahuje odmítnutí přímého zatížení účtu. 

     240   Dodací dispozice 
              Dokument nebo zpráva vydaná kupujícím a obsahující bližší 

pokyny pro dodání objednaného zboží.

     241   Harmonogram dodávek 
              Použití zprávy   DELFOR.

     242   Dodávka just-in-time
              Použití  zprávy  DELJIT.



     243   Žádost o předem povolené přímé zatížení účtu
             Zpráva obsahuje žádost o předem povolené přímé zatížení účtu.

     244   Žádost o předem nepovolené přímé zatížení účtu
              Zprava obsahuje žádost o  předem nepovolené přímé zatížení 

účtu.  

     245   Povolení dodávky 
              Dokument nebo zpráva, jejímž prostřednictvím  kupující 

povoluje  expedici zboží poté, co obdržel oznámení  od 
prodávajícího o připravenosti zásilky k odeslání.

     246   Proplacení akreditivu 
              Proplacení akreditivu.

     247   Mezibankovní převod peněžních prostředků 
              Zpráva o mezibankovním převodu peněžních prostředků.

     248   Příkaz k úhradě      
               Zpráva obsahuje jeden nebo několik příkazů  zákazníka 

k úhradě.

     249   Příkaz k úhradě malé částky
              Zpráva obsahující pouze jeden nebo několik příkazů k úhradě 

malé částky.

     250   Seznam členů posádky   
              Oznámení obsahující seznam členů posádky na palubě dopravního 

prostředku. 

     251   Dotaz
              Žádost o poskytnutí informace.

     252   Odpověď na zaslanou zprávu o bankovním stavu 
Odpověď na zaslanou zprávu o bankovním stavu 

     
     253   Hlavní plán projektu 
              Nejvyšší úroveň plánování, zahrnující všechny aspekty 

dokončení projektu.

     254   Plán projektu 
              Plán prací v rámci projektu, který má být dokončen.

     255   Harmonogram  projektu 
             Harmonogram prací v rámci projektu, který má být dokončen. 

     256   Dostupné zdroje pro plánování projektu              
              Dostupné zdroje pro účely plánování projektu.
 
     257   Plánovací kalendář projektu 
              Kalendář prací pro účely plánování projektu.

     258   Stálá objednávka 
              Objednávka dodávek stanoveného množství výrobku ve  

stanovených pravidelných intervalech.

     259   Záznamy o pohybu nákladu 
              Dokument obsahující podrobné časové informace o pohybu 

nákladu.



     260   Přepravní analýza nákladu 
              Analýza nákladu pro přepravu.

     261   Dobropis  Selfbilling 
              Dokument, který ukazuje, že zákazník žádá o poskytnutí úvěru 

v podmínkách selfbillingu.

     262   Hromadný dobropis – zboží a služby 
              Připsání částky za  zboží nebo služby při několika 

transakcích s několika fakturami. 

     263   Zpráva o změně stavu zásob
              Zpráva obsahující bližší údaje  o změně stavu zásob.

     264   Pokyn pro pohyb přepravního obalu 
              Pokyn pro  jeden nebo několik různých pohybů přepravního 

obalu. 

     265   Zpráva o pohybu přepravního obalu 
              Zpráva jednom nebo několika různých pohybech přepravního 

obalu.

     266   Zpráva o změně stavu přepravního obalu 
              Zpráva o jedné nebo několika změnách stavu jednoho  nebo 

několika  přepravních obalů.

     267   Potvrzení o fumigaci 
              Potvrzení o provedení fumigace.

     268   Certifikát vína 
              Potvrzení o jakosti, původu a 
              názvu vína.

     269   Zdravotní osvědčení vlny 
              Potvrzení o tom, že vlna nepředstavuje žádné zdravotní riziko 

pro osoby ani zvířata. 

     270   Dodací  list 
              Listinný doklad připojený k zásilce, který příjemce informuje 

o jejím obsahu. 

     271   Balicí list 
              Dokument nebo zpráva obsahující informace o rozdělení zboží 

v jednotlivých obalových jednotkách (při obchodování se 
namísto balicího listu používá zpráva o odeslání zásilky). 

     272   Žádost o nový kód 
              Požadavek na sdělení nového kódu.

     273   Žádost o změnu kódu 
              Požadavek na změnu současného kódu.

     274   Žádost o sdělení jednoduchého údaje 
              Požadavek na sdělení nového jednoduchého údaje.

     275   Žádost o změnu jednoduchého údaje 
              Požadavek na změnu  stávajícího jednoduchého údaje.

     276   Žádost o sdělení složitého údaje 
              Požadavek na sdělení nového složitého  údaje.
 



     277   Žádost o změnu složitého údaje 
              Požadavek na změnu  stávajícího složitého  údaje.

     278   Žádost o segment 
              Požadavek na nový segment.

     279   Žádost o změnu segmentu 
              Požadavek na změnu stávajícího segmentu.

     280   Žádost o novou zprávu 
              Požadavek na novou zprávu (NMR).

     281   Žádost o zprávu ve vývoji 
              Požadavek  zprávu ve vývoji (MiD).

     282   Úprava stávající zprávy 
              Žádost o změnu stávající zprávy.

     283   Zpráva o přidělení identifikačního čísla obalu 
              Zpráva obsahující přidělené identifikační číslo obalu.

     284   Definování uživatelského adresáře 
              Dokument nebo zpráva definující obsah  uživatelského adresáře 

nebo jeho části.

     285   Žádost o standardní zprávu OSN 
              Žádost o standardní zprávu OSN (UNSM).

     286   Definování servisního adresáře 
              Dokument nebo zpráva definující obsah. 

     287   Zpráva o stavu
              Zpráva obsahující informaci o stavu.

     288   Harmonogram Kanban 
              Zpráva obsahující informace o harmonogramu Kanban.

     289   Informace o výrobku
              Zpráva  požadující předání základních  údajů nebo souboru 

údajů, které se zpravidla nemění. Jejím účelem je 
poskytnout popis  výrobků, které určitý dodavatel nabízí 
zájemcům nebo zákazníkům.

     290   Žádost o sdělení výše plateb za díly nebo práci 
              Požadavek na sdělení výše úhrady za díly a práci. 

     291   Odpověď na harmonogram dodávek
              Zpráva obsahující odpověď na předaný harmonogram dodávek.

     292   Žádost o kontrolu 
              Zpráva žádající určitou osobu o provedení kontroly předmětů.

     293   Kontrolní zpráva
              Zpráva informující osobu  o výsledcích kontroly.

     294   Zpráva  přijetí zprávy a chybě aplikace 
              Zpráva, kterou příslušná aplikace používá pro  potvrzení o 

přijetí zprávy nebo pro oznámení  chyby.  



     295   Faktura cenového rozdílu 
              Faktura vystavená za účelem úhrady cenového rozdílu mezi 

původní fakturou a částkou zjištěnou podle vzorce pro 
výpočet cenových změn.

     296   Dobropis v souvislosti se změnou ceny 
              Dobropis vydaný na základě zúčtování cenových změn.

     297   Příkaz k odběru 
              Zpráva žádající určitou osobu o odebrání zboží.

     298   Seznam nebezpečného zboží 
              Přehled všech údajů o přepravovaném nebezpečném zboží.

     299   Prodloužení registrace 
              Kód označující prodloužení platnosti vydané registrace.

     300   Změna registrace 
              Kód označující  změnu  vydané registrace.

     301   Odpověď na sdělení o registraci  
              Kód označující odpověď na informaci týkající se registrace.

     302   Prováděcí směrnice 
              Dokument obsahující podmínky  a způsoby elektronické výměny 

údajů 

     303   Žádost o převod
              Dokument nebo zpráva sloužící jako žádost o převod.

     304   Informace o nákladech na provedení 
              Zpráva obsahující informace o nákladech na provedení projektu 

nebo smlouvy.

     305   Zpráva o přijetí nebo chybě  aplikace 
              Zpráva informující odesílatele zprávy o  přijetí odeslané 

zprávy  aplikací příjemce nebo o chybě jeho aplikace.

     306   Finanční výkaz Cash pool
              Finanční výkaz  pro cash pool.

     307   Harmonogram sekvence dodávek 
              Informace určující sekvenci dodávek výrobku.

     308   Dobropis  delcredere  
              Dobropis zaslaný osobě provádějící platbu v zastoupení 

několika kupujících.

     310    Nabídka/Cenová nabídka 
              Dokument nebo zpráva obsahující podmínky, za kterých je zboží 

nabízeno, vypracovaná s ohledem na uzavření smlouvy o 
dodávce.

     311   Žádost o předání nabídky 
              Dokument nebo zpráva žádající o předání nabídky na určité 

výrobky nebo služby.

     312   Potvrzující informace 
              Informace potvrzující přijetí zprávy pro její zpracování 

v rámci  běžné obchodní spolupráce.



     313   Informace o chybě aplikace 
              Informace o odmítnutí zprávy způsobeném chybami dané 

aplikace.

  314   Souhrnný přehled o pohybu přepravovaného nákladu 
Souhrnný přehled, obsahující informace uvedené v potvrzení o 
analýze, přepravní analýze a záznamech  o pohybu.

  315   Smlouva(Kontrakt)
              Dokument nebo zpráva sloužící jako důkaz o dohodě mezi 

prodávajícím a kupujícím o dodávce zboží nebo služeb. Její 
účinky jsou ekvivalentní  objednávce a jejímu následnému 
potvrzení.

  316   Žádost o povolení k použití přístaviště nebo kotviště
              Dokument žádající o  povolení k použití přístaviště nebo 

kotviště.

     317   Žádost o určení míst pro kotviště 
              Dokument žádající o určení míst pro kotviště.

     318   Žádost o povolení přesunu  z určeného místa v přístavu
              Dokument žádající o přemístění z určeného místa v přístavu.

     319   Doplňující dokument k žádosti o manipulaci s nebezpečným 
 nákladem 

              Doplňující dokument k žádosti pro manipulaci s nebezpečným 
 nákladem

     
     320   Potvrzení objednávky 
              Dokument nebo zpráva potvrzující závazek splnění objednávky a 

její podmínky nebo přijetí podmínek.

     321   Doplňující dokument k žádosti o přepravu nebezpečného nákladu  
              Doplňující dokument k žádosti o přepravu nebezpečného 

nákladu.

     322   Platba prostřednictvím optické čtečky znaků (OCR)
              Platba provedená na základě  dokumentu OCR (automatická 

identifikace opticky snímaných znaků)

     323   Předběžná zpráva o odbytu 
              Zpráva o odbytu zaslaná ještě před získáním všech údajů.

     324   List nebezpečného nákladu
              Úřední dokument obsahující pro konkrétní nebezpečný náklad 

informace o charakteru nebezpečí, ochranných pomůckách a 
opatřeních pro případ havárie, úniku nebezpečné látky, 
požáru a  poskytnutí první pomoci.

     325   Proforma faktura 
              Dokument nebo zpráva sloužící jako předběžná faktura a 

obsahující v podstatě tytéž informace jako konečná faktura, 
avšak nepožaduje zaplacení.

     326   Dílčí faktura 
              Není třeba vysvětlení.

     327   Provozní pokyn 
              Není třeba vysvětlení.



     328   Štítek se jménem nebo označením výrobku 
              Štítky na zboží, které určují a popisují jeho druh.

     329   Listina o postoupení spolupojištění 
              Dokument nebo zpráva obsahuje listinu s informací o 

postoupení spolupojištění.

     330   Žádost o předání dodacích dispozic 
              Dokument nebo zpráva, jejímž prostřednictvím  dodavatel žádá 

kupujícího o sdělení bližších údajů o dodávce objednaného 
zboží.

     331   Obchodní faktura s balicím listem 
              Obchodní transakce (faktura) obsahující balicí list.

     332   Obchodní údaje
              Dokument nebo zpráva obsahující obchodní údaje.

     333   Celní prohlášení pro  inspekci nákladu 
              Prohlášení předávané celnímu orgánu pro provedení inspekce 

nákladu.

     334   Celní prohlášení pro  inspekci nákladu (alternativní) 
              Alternativní prohlášení předávané celnímu orgánu pro 

provedení inspekce nákladu.

     335   Žádost o rezervaci 
              Dokument nebo zpráva, jejímž prostřednictvím  dodavatel žádá 

dopravce o rezervaci prostoru pro určitou zásilku a uvádí 
požadovaný dopravní prostředek, dobu odeslání atd.

     336   Informace o posádce a dopravním prostředku pro celní orgán 
              Dokument nebo zpráva obsahující informace o posádce a 

dopravním prostředku.

     337   Souhrnné celní prohlášení s podobnými obchodními údaji 
(alternativní) 

              Alternativní souhrnné celní prohlášení obsahující podrobné 
údaje o obchodní transakci.

     338   Zpráva o položkách zboží na finančním účtu
              Zpráva obsahující informace o položkách zapsaných na 

finančním účtu firmy.

     339   Zpráva o transakcích, které vyžadují bližší informace ze strany 
příjemce 

              Zpráva uvádějící transakce, ke kterým by měl příjemce uvést 
bližší informace.

     340   Pokyny pro expedici 
              Dokument nebo zpráva obsahující  bližší informace o nákladu a 

požadavky vývozce, pokud jde o fyzický pohyb nákladu.

     341   Pokyny odesílatele pro přepravu (leteckou)
              Dokument nebo zpráva, v níž  odesílatel zásilky  uvádí 

bližší údaje o zboží, umožňující leteckému přepravci nebo jeho 
zástupci  vystavit nákladní list.

     342   Zpráva o transakcích (pouze pro informaci) 
              Zpráva o transakcích, která má pouze informativní charakter.



     343   Objednávka pro převoz (místní přeprava)
              Dokument nebo zpráva obsahující pokyny pro přepravu zboží, 

např. z výrobního závodu do terminálu přepravce zajišťujícího 
jeho další transport.

     344   Informace o správě přidružených objektů EDI 
              Zpráva obsahující doplňkové informace o výměně přidruženého 

objektu EDI.

     345   Zpráva o připravenosti k expedici 
              Dokument nebo zpráva, jejímž prostřednictvím dodavatel 

informuje kupujícího o tom, že objednané zboží je připraveno k 
expedici.

     346   Souhrnná zpráva o odbytu 
              Zpráva o odbytu, která shrnuje informace z několika dříve 

zaslaných zpráv.

     347   Dotaz na stav objednávky 
              Zpráva, jejímž prostřednictvím se odesílatel dotazuje na stav 

dříve zaslaných objednávek.

     348   Zpráva o stavu objednávky 
              Zpráva obsahující informace o stavu dříve zaslaných 

objednávek. 

     349    Oznámení o příjezdu  o odjezdu lodi
              Dokument sloužící jako oznámení o příjezdu a odjezdu lodi. 

     350   Příkaz k expedici 
              Dokument nebo zpráva, na jejímž základě dodavatel  zahajuje 

expedici zboží kupujícímu (příjemci). 

     351   Informace o odeslání zboží 
              Dokument nebo zpráva, jejímž prostřednictvím prodávající nebo 

odesílatel informuje příjemce o odeslání zboží.

     352   Oznámení o použití kotviště nebo přístaviště 
              Dokument oznamující použití kotviště nebo přístaviště.

     353   Žádost o povolení ke vplutí lodi do přístavu v noční době 
              Dokument obsahující žádost o povolení ke vplutí lodi do 

přístavu v noční době.

     354   Oznámení o nouzovém přesunu z určeného místa v přístavu 
              Dokument oznamující přemístění  z určeného místa v přístavu 

v případě nouze.

     355   Souhrnná  celní deklarace bez uvedení bližších obchodních 
informací (alternativní) 

              Alternativní celní deklarace  bez uvedení bližších  údajů o 
obchodní transakci.

     356   Záruka za dobré provedení smlouvy 
              Dokument  obsahující záruku za dobré provedení smlouvy.

     357   Záruka zaplacení 
              Dokument sloužící jako záruka za zaplacení určité částky. 



     370    Rozdělovník obchodních dokladů 
              Dokument nebo zpráva, ve které osoba odpovědná za vydání 

souboru obchodních dokladů určí různé příjemce originálních 
dokumentů a jejich kopií, včetně jejich počtu.

     380   Obchodní faktura 
              Dokument nebo zpráva požadující úhradu zboží nebo služeb, 

předložená podle podmínek dohodnutých mezi prodávajícím a 
kupujícím.

     381   Dobropis 
              Dokument nebo zpráva  informující příslušnou stranu o 

připsání částky na její účet.

     382   Informace o poskytnuté provizi
              Dokument nebo zpráva, ve které prodávající  určuje výši 

provize, určité procento z fakturované částky nebo jiný základ 
pro výpočet provize poskytnuté obchodnímu zástupci.

     383   Zpráva o zatížení účtu 
              Dokument nebo zpráva o zatížení účtu příslušné osoby.

     384   Opravená faktura 
              Obchodní faktura obsahující přezkoumanou informaci, která se 

liší od původní předložené faktury.

     385   Konsolidovaná faktura 
              Obchodní faktura týkající se několika transakcí s více než 

jedním dodavatelem.

     386   Zálohová faktura 
              Faktura na zaplacení částky za zboží a služby předem; tyto 

částky budou odečteny od výše konečné faktury.

     387   Faktura za pronájem 
              Dokument nebo zpráva sloužící jako faktura za zaměstnání osob 

nebo pronájem předmětů nebo zařízení.

     388   Daňová faktura 
              Faktura pro daňové účely.

     389   Faktura  v rámci selfbillingu 
              Faktura, kterou namísto prodejce vystavuje sama osoba, jíž je 

faktura určena.

     390   Faktura Delcredere 
              Faktura zaslaná osobě provádějící úhradu jménem několika 

kupujících.

     393   Faktoringová faktura 
              Faktura, jejíž částku inkasuje třetí strana.

     394   Leasingová faktura
              Použití zprávy INVOIC pro zboží v rámci leasingové smlouvy.

     395   Konsignační faktura
              Obchodní faktura vztahující se k jiné transakci, než je 

prodej.



     396   Faktoringový dobropis 
              Dobropis v souvislosti s fakturou, která byly převedena na 

jinou osobou.

+    397   Odpověď na souhrnný obchodní účet 
              Dokument obsahující odpověď na zaslanou souhrnnou zprávu o 

obchodním účtu.

+    398   Oznámení o expedici zboží  cross docking 
              Dokument, jehož prostřednictvím dodavatel informuje 

kupujícího, příjemce zásilky nebo distribuční středisko o 
odeslání zboží systémem cross docking.

+    399   Informace o expedici zboží s překládkou 
              Dokument, jehož prostřednictvím dodavatel nebo odesílatel 

informuje kupujícího, příjemce zásilky nebo distribuční 
středisko o odeslání zboží, které má být  během přepravy 
překládáno. 

+    400   Výjimečná objednávka 
              Objednávka, která nespadá do rámce smlouvy.

+    401   Příkaz k překládce 
              Objednávka požadující dodávku výrobků zabalených podle 

konečného místa dodání, které budou v distribučním středisku 
přemístěny v doku bez další manipulace.

+    402   Objednávka    cross docking 
              Objednávka požadující dodávku výrobků, která má být 

v distribučním středisku rozdělena a znovu spojena podle 
konečného místa dodání.

+    403   Informace o připravenosti dopravního prostředku k použití.

+    404   Harmonogram provozu dopravního prostředku
              Informace obsahující různé harmonogramy dopravního 

prostředku.

+    405   Oznámení o dodávce přepravního obalu 
              Oznámení o dodávce přepravního obalu.

     409   Pokyny pro provedení bankovního převodu 
              Dokument nebo zpráva obsahující pokyny od zákazníka jeho 

bance, aby  osobě uvedené v pokynu zaplatila částku v určené 
měně v jiné zemi určeným způsobem (např. telegrafický převod, 
leteckou poštou) nebo dle zvážení samotné banky.

     412   Žádost o vystavení bankovní směnky
              Žádost zákazníka jeho bance o vystavení bankovní směnky 

s uvedením částky a měny, jména plátce a místa a země 
provedení platby.

     425   Oznámení o inkasu platby 
              Dokument nebo zpráva, jejímž prostřednictvím banka informuje 

o tom, že bylo provedeno inkaso, včetně bližších údajů a 
způsobu. 

     426   Informace o výplatě dokumentárního akreditivu 
              Dokument nebo zpráva, jejímž prostřednictvím banka informuje 

o platbě v rámci akreditivu.



     427   Zpráva o přijetí  částky v rámci dokumentárního akreditivu
              Dokument nebo zpráva, jejímž prostřednictvím banka informuje 

o přijetí částky v rámci  dokumentárního akreditivu.

     428   Informace o  jednání o v rámci dokumentárního akreditivu 
              Dokument nebo zpráva, jejímž prostřednictvím  banka informuje 

o jednání o v rámci dokumentárního akreditivu. 

     429   Žádost o poskytnutí bankovní záruky
              Dokument nebo zpráva, jejímž prostřednictvím zákazník žádá 

banku o vydání záruky ve prospěch subjektu v jiné 
zemi;obsahuje výši částky, měnu, a rovněž zvláštní podmínky 
poskytnutí záruky.

     430   Bankovní záruka 
              Dokument nebo zpráva, ve které se banka zavazuje vyplatit 

určené osobě peněžní částku až do výše stanoveného limitu za 
podmínek uvedených v záruce (jedná se o jiné podmínky, než je 
uvedeno ve Jednotné celní praxi).

     431   Potvrzení o odškodnění  v rámci dokumentárního akreditivu 
              Dokument nebo zpráva, v níž příjemce dokumentárního 

akreditivu  přijímá odpovědnost  za nesplnění jeho podmínek a 
zavazuje se nahradit částku ve výši přijatého úvěru, včetně 
narostlých úroků a poplatků.

     435   Předběžné upozornění na dobropis  
              Předběžné upozornění na dobropis určité částky, k němuž má 

v budoucnu dojít.

     447   Příkaz k inkasu 
              Dokument nebo zpráva, jejímž prostřednictvím je vydán pokyn 

(nebo žádost) bance, aby zařídila finanční nebo obchodní 
dokumenty k přijetí, zaplacení nebo předala dokumenty za 
jiných stanovených  podmínek.

     448   Předložení dokumentů
              Dokument nebo zpráva, jejímž prostřednictvím je bance 

předložena směnka nebo podobný nástroj nebo obchodní nástroje 
k přijetí, poskytnutí slevy, jednání úhradě nebo inkasu proti 
dokumentárnímu akreditivu nebo bez něho. 

     450   Platební příkaz 
              Dokument nebo zpráva obsahující informace potřebné 

k provedení platby. Může být vystaven pro  úhradu jedné nebo 
několika obchodních transakcí. Platební příkaz slouží jako 
pokyn příslušné bance k provedení platby na uvedený účet 
příjemce.

     451   Rozšířený platební příkaz 
              Dokument nebo zpráva obsahující potřebné informace 

k provedení platby. Může být vystaven pro úhradu několika 
obchodních transakcí, které mohou být blíže specifikovány ve 
zvláštní části platebního příkazu. Platební příkaz slouží jako 
pokyn příslušné bance k provedení platby na uvedený účet 
příjemce.  

            



     452   Několikanásobný platební příkaz 
              Dokument nebo zpráva obsahující příkaz k provedení úhrady 

zatížením jednoho nebo  několika účtů  a připsáním  částek ve 
prospěch jednoho nebo několika příjemců.

     454   Zpráva o dobropisu 
              Dokument nebo zpráva zaslaná bankou spravující účet jednomu 

nebo několika majitelům účtu, kterou je informuje o připsání 
určité částky na jejich účet ke stanovenému datu. 

     455   Rozšířená  zpráva o dobropisu 
              Dokument nebo zpráva zaslaná bankou spravující účet jednomu 

nebo několika majitelům účtu, kterou je informuje o připsání 
určité částky na jejich účet ke stanovenému datu. Obsahuje 
podrobnější obchodní informace týkající se příslušného 
převodu.

     456   Zpráva o vrubopisu 
              Zpráva o zatížení účtu.

     457   Storno vrubopisu 
              Storno vrubopisu provedené bankou.

     458   Storno dobropisu 
              Storno dobropisu provedené bankou.

     460   Žádost o poskytnutí dokumentárního akreditivu 
              Dokument nebo zpráva, kterou její odesílatel žádá banku o 

vydání dokumentárního akreditivu za podmínek uvedených 
v této žádosti.

     465   Dokumentární akreditiv
              Dokument nebo zpráva, ve které banka oznamuje, že vydala 

dokumentární akreditiv,  na jehož základě,  doručitel
  obdrží určitou částku, pokud splní určité podmínky a 
předloží stanovené doklady  a směnky. Akreditiv může, avšak 
nemusí být potvrzen jinou bankou.   

     466   Zpráva o dokumentárním akreditivu 
              Dokument nebo zpráva vydaná bankou za účelem elektronického 

převodu dokumentárního akreditivu na doručitele nebo jinou 
banku.

     467   Oznámení o převodu dokumentárního akreditivu 
              Dokument nebo zpráva, jejímž prostřednictvím banka oznamuje 

že dokumentární akreditiv (nebo jeho část) bude nebo již byl 
převeden ve prospěch druhého doručitele.

     468   Zpráva o změně dokumentárního akreditivu 
              Dokument nebo zpráva, kterou banka informuje příjemce o tom, 

že došlo ke změně podmínek pro poskytnutí dokumentárního 
akreditivu.

     469   Změna dokumentárního akreditivu 
              Dokument nebo zpráva, kterou banka příjemci sděluje podrobné 

údaje o změně podmínek pro poskytnutí dokumentárního 
akreditivu.

     481   Zpráva o převodu 
              Dokument nebo zpráva informující o převodu platby.



     485   Bankovní směnka
              Směnka vystavená ve prospěch třetí strany, buď jednou bankou 

na jinou banku nebo pobočkou banky na její centrálu (nebo 
naopak), případně na jinou pobočku téže banky. V každém 
případě by směnka měla být v souladu s pravidly platnými pro 
vystavování šeků v zemi, kde je splatná.

     490   Cizí směnka 
              Dokument nebo zpráva vystavená a podepsaná podle platných 

právních předpisů a obsahující bezpodmínečný  a přímý příkaz 
výstavce směnečnému dlužníkovi k vyplacení určité částky 
předkladateli směnky nebo jiné osobě na příkaz 
předkladatele. Provedením výplaty dokument pozbývá své 
platnosti.

     491   Vlastní směnka 
              Dokument nebo zpráva, vystavená a podepsaná podle platných 

právních předpisů a obsahující bezpodmínečný příslib 
výstavce zaplatit doručiteli  nebo  jiné osobě na příkaz 
doručitele určitou částku peněz, buď na požádání nebo ve 
stanovenou dobu. Provedením výplaty dokument pozbývá své 
platnosti.

              

X    492   Výpis z účtu 
              Výpis  informující o stavu účtu.

           Poznámka: 
              1. Tento kód bude zrušen vydáním adresáře D.00B.

     493   Zpráva o výpisu z účtu 
              Použití hlášení STATAC.

     520   Potvrzení o uzavřeném pojištění
              Dokument nebo zpráva vydaná pro pojištěnce a obsahující 

potvrzení o sjednaném pojištění a vydání pojistky. Toto 
potvrzení vystavené pro určitý náklad se používá zejména 
tehdy, je-li zboží pojištěno podle podmínek běžné nebo 
rámcové  pojistky.

     530   Pojistka
              Dokument nebo zpráva vydaná pojišťovatelem, která potvrzuje 

uzavření pojistné smlouvy a obsahuje její  podmínky. 
Pojišťovatel se v ní zavazuje zaplatit pojištěnci určitý 
poplatek jako odškodnění za ztrátu vzniklou v důsledku 
rizika a nehod uvedených ve smlouvě.

     550   Deklarace pojištění (listina)
              Dokument nebo zpráva, jejímž prostřednictvím pojištěnec 

oznamuje pojišťovateli  bližší údaje o jednotlivých 
zásilkách krytých příslušnou běžnou nebo rámcovou pojistkou.

     575   Faktura pojišťovatele 
              Dokument nebo zpráva, ve které pojišťovatel uvádí náklady 

v souvislosti se  sjednaným  pojištěním a žádá o jejich 
úhradu. 



     580   Pojišťovací krycí list
              Dokument nebo zpráva, jejímž prostřednictvím  pojišťovatel 

(zprostředkovatel, zástupce atd.) oznamuje pojištěnci, že 
jeho pojištění bylo uzavřeno.

     610   Přepravní dispozice
              Dokument nebo zpráva předaná přepravci a obsahující pokyny 

pro přepravu zboží.

     621   Zpráva  pro zástupce dovozce 
              Dokument nebo zpráva, kterou přepravce oznamuje svému 

partneru v dovážející zemi  přepravu zboží. 

     622   Informace pro vývozce  
              Dokument nebo zpráva, kterou přepravce informuje vývozce 

zboží o svých opatřeních pro splnění pokynů, které od 
vývozce obdržel.  

     623   Faktura přepravce 
              Faktura vydaná přepravcem, ve které uvádí své služby a s nimi 

spojené náklady, a žádá o jejich úhradu.  

     624   Potvrzení přepravce o převzetí zboží 
              Neobchodovatelný dokument, v němž přepravce potvrzuje, že 

převzal odpovědnost za danou zásilku, a rovněž neodvolatelné 
pokyny k tomu, aby ji dopravil k jejímu příjemci nebo s ní 
naložil dle dispozic odesílatele. Např. FIATA-FCR.

     630   Potvrzení o příjmu zboží na loď 
              Dokument nebo zpráva vystavená odesílatelem nebo jeho 

zástupcem pro přepravce, multimodálního transportního 
operátora, terminál nebo jinou osobu, v níž  odesílatel 
podává informace o exportní zásilce určené k přepravě, a 
vydává potřebná potvrzení a prohlášení o převzetí  zásilky a 
odpovědnosti za zboží. (Někdy může  jako dokument  633, 650 
a 655 posloužit také univerzální doklad o manipulaci 
s nákladem).

     631   Potvrzení přepravce o uskladnění zboží 
              Dokument nebo zpráva  vydaná přepravcem jako potvrzení o 

uskladnění zboží, obsahující nebo odvolávající se na 
podmínky pro uskladnění a uvolnění zboží. Tento dokument 
obsahuje podrobná ustanovení o právech majitele podle 
rubopisu, převodu vlastnického práva atd. Např. FIATA-FWR.

     632   Potvrzení o příjmu zboží 
              Dokument nebo zpráva vydaná přístavním skladem nebo 

operátorem terminálu a potvrzující příjem zboží nebo 
podmínek, které jsou v ní uvedeny.

     633   Doklady o přístavních poplatcích 
              Dokumenty nebo zprávy obsahující specifikaci poskytnutých 

služeb, skladovacích a manipulačních nákladů, zdržného a 
jiných poplatků, které má uhradit majitel zboží uvedeného 
v těchto dokladech.

     635   Skladový záruční list 
              Obchodovatelný list vydaný skladem osobě, která zboží do 

skladu uložila. Potvrzuje převzetí zboží a zakládá 
vlastnické právo k uskladněnému zboží.



     640   Příkaz k dodávce 
              Dokument nebo zpráva vydaná stranou oprávněnou k uvolnění 

zboží určenému příjemci. Příkaz k dodávce si ponechá osoba, 
u níž je zboží v úschově.

     650   Příkaz k manipulaci 
              Dokument nebo zpráva vydaná organizací zajišťující manipulaci 

s nákladem   (správa přístavu, operátor terminálu atd.) 
k odstranění nebo jinému nakládání se zbožím, které jí bylo 
svěřeno

     655   Gate pass
              Dokument nebo zpráva povolující přemístění zboží z ohraženého 

prostoru v přístavu nebo v terminálu.

     700   Nákladní list 
              Neobchodovatelný dokument potvrzující uzavření  smlouvy o 

přepravě nákladu.

     701   Univerzální (víceúčelový) přepravní dokument 
              Dokument nebo zpráva dokládající uzavření smlouvy o přepravě 

zboží  jakýmkoliv dopravním prostředkem nebo o kombinované 
přepravě zboží několika různými dopravními prostředky 
uvnitř země nebo do zahraničí podle příslušných 
mezinárodních úmluv a národních zákonů nebo podle   podmínek 
přepravce nebo operátora zajišťujícího tuto přepravu.

     702   Potvrzení o převzetí zboží k přepravě
              Dokument nebo zpráva vydaná přepravcem nebo jeho zástupcem, 

potvrzující převzetí zásilky za podmínek výslovně nebo 
formou odkazu uvedených v tomto dokumentu a umožňující 
přepravci vydat  přepravní doklad.

     703   Nákladní list (House waybill)
              Dokument vystavený  přepravcem nebo  konsolidátorem přepravy, 

který slouží jako důkaz o smlouvě o zajištění přepravy zboží 
uzavřené mezi ním a odesílatelem.

     704   Konosament vystavený kapitánem první lodi zajišťující přepravu 
(ve skutečnosti majitelem nebo nájemcem lodi). Může 
zahrnovat určitý počet nákladních listů (house bills).

     705   Konosament 
              Obchodovatelný dokument nebo zpráva používaná jako doklad o 

smluvně sjednané námořní přepravě zboží  a  jeho  převzetí 
nebo naložení přepravcem. Přepravce se v něm zavazuje vydat 
zboží předkladateli konosamentu.  Tento závazek má formu 
doložky uvedené v konosamentu, že zboží bude dodáno dle 
pokynu jmenovitě uvedené osoby, dle instrukce, nebo 
předkladateli konosamentu.

     706   Originál konosamentu 
              Originální verze konosamentu vydaná přepravní společností. 

Pokud je vydán námořním přepravcem, může zakládat  majetkové 
právo k nákladu. 

     707   Kopie konosamentu 
              Kopie konosamentu vydaná přepravní společností.

     708   Konosament prázdného kontejneru 
              Konosament označující prázdný kontejner.



     709   Konosament pro přepravu tankerem 
              Dokument o přepravě tekutého nákladu.

     710   Nákladní list námořní přepravy 
              Neobchodovatelný dokument o smluvně sjednané přepravě zboží 

po moři a jeho převzetí přepravcem, který se v něm zavazuje 
dodat zboží adresátovi zásilky uvedenému v dokumentu.

     711   Konosament pro říční dopravu 
              Obchodovatelný dokument vydaný jmenované osobě, dle příkazu 

doručitele, podepsaný přepravcem a vydaný odesílateli po 
převzetí zboží. 

     712   Neobchodovatelný dokument o námořní přepravě (obecný)
              Neobchodovatelný dokument o smluvně sjednané přepravě zboží 

po moři a jeho převzetí nebo naložení  přepravcem, v němž se 
přepravce zavazuje dodat zboží adresátu zakázky, jmenovitě 
uvedenému  v dokumentu. Např.   Nákladní list námořní 
přepravy. Poznámka:

              Je synonymem termínů "straight" nebo  "neobchodovatelný 
konosament“, které se používají v některých zemích, např. v 
Kanadě.

     713   Potvrzení  o převzetí vystavené důstojníkem lodi 
              Dokument nebo zpráva vydaná důstojníkem lodi. Používá se jako 

potvrzení o přijetí určité zásilky na palubu lodi a obecného 
stavu zboží;na jeho základě přepravce vystaví konosament.

     714   Domácí konosament
              Konosament vydaný nikoliv přepravcem, ale 

zasilatelem/konsolidátorem zásilky, který je přepravci znám.

     715   Doklad o odškodnění pro osobu, která není předkladatelem 
konosamentu 

              Dokument nebo zpráva vydaná účastníkem obchodní transakce, 
bankou nebo pojišťovnou, v němž se zavazuje odškodnit osobu 
uvedenou v dokladu  za podmínek, které jsou v něm 
stanoveny.

     716   Konosament vystavený přepravcem 
              Neobchodovatelný dokument vydaný přepravcem  a prokazující 

smluvně sjednanou přepravu zboží; přepravce se v něm 
zavazuje dodat zboží adresátu zásilky jmenovitě uvedenému 
v dokumentu.

     720   Nákladní list v železniční přepravě (obecný termín)
              Přepravní dokument zakládající smlouvu o přepravě zboží mezi 

odesílatelem a přepravcem (železnice). Pro mezinárodní 
železniční přepravu musí tento dokument odpovídat vzoru 
předepsanému mezinárodními úmluvami pro železniční přepravu 
zboží, např. CIM, SMGS.

     722   Nákladní list pro silniční přepravu -SMGS
              Účetní dokument, jehož jedna kopie je přiložena ke každému 

nákladnímu listu po celou cestu a slouží jako dokument pro 
železniční přepravu nákladu.  



     723   Oficiální eskortní doklad 
              Dokument nebo zpráva, která opravňuje majitele  vykonávat 

všechny funkce normálně svěřené  ochraně vlaku, kterým je 
eskortovaná zásilka  přepravována. 

     724   Oprávnění k výběru poplatků 
              Fiktivní přepravní dokument týkající se předcházející 

přepravy, který zástupci přepravce dovoluje pověřit jiného 
zástupce (v jiné zemi)  výběrem poplatků v souvislosti 
s původní přepravou (železniční přeprava).

     730   Nákladní list pro silniční přepravu 
              Přepravní dokument nebo zpráva o smlouvě o kamionové přepravě 

zboží uzavřené mezi přepravcem a odesílatelem (obecný 
termín). Poznámka: V mezinárodní silniční přepravě musí 
tento dokument obsahovat alespoň  údaje  předepsané úmluvou 
nebo smlouvou o mezinárodní silniční přepravě (CMR).

     740   Letecký nákladní list  
              Dokument nebo zpráva vydaná jménem přepravce. Slouží jako 

důkaz o smlouvě uzavřené mezi odesílatelem a přepravcem pro 
přepravní cestu označenou předčíslím aerolinií, které 
dokument vydaly, plus sériové číslo (IATA).

     741   Letecký nákladní list  vydaný prvním přepravcem 
              Dokument nebo zpráva vydaná jménem zástupce nebo 

konsolidátora. Slouží jako doklad o smlouvě uzavřené mezi 
ním a přepravcem o přepravě  zásilky  přepravními cestami 
několika přepravců (IATA).  

              (IATA).

     743   Náhradní letecký nákladní list 
              Letecký nákladní list  s dočasnou platností, obsahující pouze 

omezené informace, neboť není k dispozici originál.

     744   Prohlášení o osobním majetku posádky 
              Prohlášení pro celní orgán obsahující údaje o osobním majetku 

posádky na palubě dopravního prostředku (ekvivalentní IMO 
FAL 4). 

     745   Seznam cestujících  
              Prohlášení pro celní orgán obsahující údaje o cestujících na 

palubě dopravního prostředku (ekvivalentní IMO FAL 6).

     746   Informace o dodávce (železniční přeprava)
              Dokument nebo zpráva vytvořená odesílatelem nebo odesílací 

stanicí. Doprovází zásilku nebo je zaslána jejímu příjemci a 
umožňuje mu  zásilku po dodání do stanice určení 
zkontrolovat. Tento dokument musí být vrácen odesílateli 
zásilky nebo odesílací stanici.

     750   Zpráva o odeslání (poštovní balíky)
              Dokument nebo zpráva, která musí podle článku 106 Smlouvy o 

odesílání poštovních balíků podle Úmluvy UPU doprovázet 
poštovní balík.

     760   Dokument multimodální/kombinované přepravy (obecný termín)
              Přepravní dokument používaný v případě několika způsobu 

přepravy nákladu. Je to smlouva o přepravě a převzetí 
nákladu k multimodální přepravě a určuje místo, v němž 
příslušný přepravce přebírá za náklad odpovědnost, místo, 



kde tato odpovědnost končí, a rovněž použitý dopravní 
prostředek.

     761   Tranzitní konosament
              Nákladní list sloužící jako důkaz o smluvně sjednané přepravě 

z jednoho místa na druhé v navzájem oddělených etapách, 
z nichž alespoň v jednom případě se jedná o námořní dopravu. 
Přepravce v něm přebírá odpovědnost za dopravu.

     763   Potvrzení o dopravě vydané přepravcem 
              Obchodovatelný dokument nebo zpráva vydaná přepravcem, který 

jeho prostřednictvím potvrzuje, že převzal odpovědnost za 
určitou zásilku a za její odeslání, dodání podle pokynů 
odesílatele (uvedených v tomto dokumentu) a za dodání zboží 
držiteli tohoto dokumentu prostřednictvím zástupce dle jeho 
výběru. Např. FIATA-FCT.

     764   Kombinovaný přepravní dokument (obecný)
              Obchodovatelný nebo neobchodovatelný dokument prokazující 

provedení nebo obstarání výkonu v rámci kombinované dopravy 
zboží. V jeho záhlaví je uveden název  buď „Obchodovatelný 
kombinovaný přepravní dokument (brožura ICC  č. 298)" nebo 

              "Neobchodovatelný  kombinovaný přepravní dokument vydaný 
podle Jednotných pravidel pro kombinovanou dopravu (brožura 
ICC  č. 298)".

     765   Multimodální přepravní dokument (obecný)
              Dokument nebo zpráva sloužící jako důkaz o uzavření smlouvy o 

multimodální dopravě, převzetí zboží operátorem multimodální 
dopravy a jeho závazku dodat zboží v souladu s podmínkami 
uzavřené smlouvy. (Mezinárodní úmluv o multimodální dopravě 
zboží).

     766   Kombinovaný  nákladní list /multimodální nákladní list 
              Dokument sloužící jako důkaz o uzavření smlouvy o 

multimodální dopravě, převzetí zboží operátorem multimodální 
dopravy a jeho závazku dodat zboží v souladu s podmínkami 
uzavřené smlouvy.

     770   Potvrzení o rezervaci 
              Dokument nebo zpráva, ve které přepravce potvrzuje rezervaci 

prostoru pro zásilku v dopravním prostředku.

     775   Oznámení o uvolnění 
              Pokyny pro uvolnění nebo expedici zboží.

     780   Faktura přepravného 
              Dokument nebo zpráva vypracovaná operátorem dopravy. Jsou 

v ní uvedeny  náklady na dopravu a platební její úhrady.

     781   Zpráva o příchodu dodávky (zboží)
              Oznámení   pro příjemce provedené přepravcem buď písemně nebo 

telefonicky, příp. jiným způsobem (dopis expres, fax, 
telegram atd.), v němž ho přepravce informuje  o tom, že 
zásilka určená pro příjemce  mu je nebo během krátké doby 
bude k dispozici v místě určení.

     782   Oznámení okolností bránících dodávce (zboží) 
              Žádost přepravce odesílateli, příp. příjemci zásilky o 

předání pokynů, jak naložit se zásilkou v případě okolností 



bránících jejímu dodání na místo určení, pokud si 
odesílatel v přepravním dokladu nevyžádal její vrácení. 

     783   Oznámení okolností bránících přepravě (zboží)
              Žádost přepravce odesílateli, příp. příjemci zásilky o 

předání pokynů, jak naložit se zásilkou v případě okolností 
bránících její přepravě  na místo určení.

     784   Zpráva o dodání (zboží)
              Písemné vyrozumění zaslané přepravcem příjemci zboží, ve 

kterém ho informuje o skutečném datu dodání zboží na základě 
požadavku příjemce.

     785   Specifikace nákladu
              Výpis zboží tvořícího obsah nákladu uloženého na dopravním 

prostředku nebo v přepravní jednotce. Obsahuje obchodní 
údaje o zboží, jako číslo přepravního dokumentu, odesílatele 
a  příjemce zboží, značky potřebné pro  jeho přepravu, počet 
a druh obalu, popis zboží a jeho množství. 

     786   Specifikace přepravného 
               Dokument nebo zpráva obsahující stejné údaje jako 

specifikace nákladu, a rovněž údaje o výši přepravného, 
poplatcích atd. 

     787   Seznam 
              Dokument nebo zpráva používaná v silniční dopravě a 

obsahující seznam nákladu uloženého (často s odvoláním na 
kopii  nákladního listu pro silniční dopravu).

     788   Specifikace obsahu kontejneru (balicí list jednotky)
              Dokument nebo zpráva obsahující specifikaci obsahu 

jednotlivého kontejneru nebo přepravního obalu, vypracovaná 
osobou odpovídající za  jeho uložení do kontejneru nebo 
přepravního obalu.

     789   Zpráva o poplatcích 
              Dokument používaný železničním přepravcem, v němž je uvedeno 

přepravné nebo jiné poplatky, pokud odesílací stanice nemůže 
provést kalkulaci poplatků pro celou dopravní trasu (např. 
tarif nebyl dosud aktualizován nebo tarif nezahrnuje část 
dopravní trasy). Tento dokument musí doprovázet přepravovaný 
náklad.

     790   Zpráva o inkasu
              Dokument doprovázející náklad nebo zaslaný zvlášť, který 

odesílající železniční stanici  poskytuje důkaz  o  inkasu 
hotovostní úhrady za zboží placené při dodání (cash on 
delivery)  v železniční stanicí v místě určení zboží ještě 
předtím, než ji vyplatí odesílateli zboží.

     791   Potvrzení o bezpečnosti lodi 
              Dokument potvrzující bezpečnost lodi k určenému datu.

     792   Potvrzení o bezpečnosti lodního rádia 
               Dokument potvrzující bezpečnost lodního rádia k určenému 

datu.

     793   Potvrzení o bezpečnosti lodního zařízení 
              Dokument  potvrzující bezpečnost lodního zařízení k určenému 

datu.



     794   Občanskoprávní odpovědnost za naftu              
               Dokument, v němž majitel lodi přijímá odpovědnost za naftu 

jako palivo pro pohon lodi nebo jako lodní náklad
              
     795   Dokument o hladině zatížení    
              Dokument, v němž je určena mezní hodnota zatížení lodi za 

různých podmínek.

     796   Dokument o deratizaci  
              Dokument, který potvrzuje, že na lodi se k určenému datu 

nevyskytují krysy.

     797   Prohlášení o zdravotním stavu osob na palubě lodi 
              Dokument, který potvrzuje zdravotní stav osob na palubě lodi 

k určenému datu.

     798   Potvrzení o registraci 
              Úřední potvrzení o registraci lodě.

     799   Prohlášení o lodním nákladu 
Prohlášení pro celní orgán o zásobách na lodi (ekvivalentní 
IMO FAL 3). Týká se zboží na palubě lodi, letadla nebo vlaku 
určeného pro konzumaci cestujícími nebo posádkou (bez ohledu 
na to, zda bylo prodáno nebo naloděno), zboží potřebného pro 
provoz a údržbu dopravního prostředku, včetně paliva a 
maziva, s výjimkou náhradních dílů a zařízení (IMO).   

     810   Žádost o vydání vývozního povolení
              Žádost o povolení vývozu určené komodity zboží. Toto povolení 

vydává vládní orgán a je v něm uvedeno množství, země určení 
zboží aj.

     811   Vývozní povolení 
              Povolení k vývozu zboží vydané vládním orgánem. Je v něm 

uvedeno množství, země určení a jiné podmínky vývozu. 
Synonymum: Vyjmutí dodávky ze zákazu vývozu.

     812   Kontrolní deklarace cizí valuty 
              Dokument nebo zpráva vypracovaná  vývozcem nebo prodávajícím. 

Jejím prostřednictvím může kompetentní orgán kontrolovat, zda 
určité množství cizí valuty získané při obchodní transakci 
bylo repatriováno  v souladu s platnými podmínkami pro 
kontrolu plateb a pohybu cizí měny.

     820   Zpráva o odeslání, model T
              Tranzitní deklarace Evropského společenství.

     821   Zpráva o odeslání, model T1 
              Tranzitní deklarace pro zboží v oběhu, pro které platí 

mezinárodně určené postupy při jeho tranzitu v rámci 
Společenství (mezi členskými státy Evropské unie (EU).

     822   Zpráva o odeslání, model T2
              Potvrzení o tom, že deklarované zboží pochází z členského 

státu Evropské unie (EU).

     823   Kontrolní dokument T5
              Kontrolní dokument (vývozní deklarace) používaný zejména 

v případě opětovného odeslání zboží, aniž bylo používáno, 



pouze s vyměřením DPH, odmítnutí, nesplnění smluvních podmínek 
atd.

     824   Zpráva o opětovném odeslání zásilky
              Zpráva o železniční zásilce vypracovaná  odesílatelem pro 

usnadnění případného vrácení zboží do místa jeho odeslání. 

     825   Zpráva o odeslání, model T2L
              Potvrzení o tom, že deklarované zboží bylo vyrobeno v členské 

zemi Evropské unie (EU). Používá se pouze pro zboží naložené 
na jeden dopravní prostředek v jednom místě odeslání  a určené 
pro dodání  do jediného místa. 

     830   Vývozní deklarace zboží 
              Dokument nebo zpráva sloužící jako celní deklarace zboží 

určeného pro vývoz, podle klíče uvedeného v příloze I 
k příloze C.1, týkající se přímého vývozu podle Kjótské úmluvy 
(CCC). V rámci celní unie má termín „pro odeslání“ stejný 
význam jako „pro vývoz. 

     833   Deklarace nákladu (odeslání)
              Obecný termín; někdy se namísto něho  u  dokumentů 

obsahujících podrobné údaje o nákladu (přepravě) obchodními 
dopravními prostředky (CCC)používá pro potřeby celního orgánu 
výraz „přepravní deklarace“.

     840   Žádost o vystavení osvědčení o  kontrole zboží 
Dokument nebo zpráva předkládaná kompetentnímu orgánu nebo 
osobě a obsahující žádost o vystavení osvědčení o kontrole 
zboží podle národních nebo mezinárodně platných pravidel nebo 
zákonů platících v dovážející zemi, případně uvedených ve 
smlouvě.

     841   Potvrzení  o kontrole zboží 
              Dokument nebo zpráva vydaná kompetentním orgánem jako důkaz o 

jakosti zboží, které je v tomto dokumentu popsáno, podle 
národních nebo mezinárodně platných pravidel nebo zákonů 
platících v dovážející zemi, případně uvedených ve smlouvě.

     850   Žádost o vystavení fytosanitárního osvědčení 
              Dokument nebo zpráva  předložená kompetentnímu orgánu 

žadatelem o vystavení.

     851   Fytosanitární osvědčení
              Dokument nebo zpráva vydaná kompetentním orgánem vyvážejícího 

státu a prokazující, že rostliny, ovoce nebo zelenina nejsou 
nakaženy  žádnou nemocí a hodí se ke konzumaci; dále jsou 
v něm uvedeny bližší údaje o jejich fumigaci nebo jiném 
ošetření.

     852   Potvrzení o zdravotní nezávadnosti
              Dokument nebo zpráva vydaná kompetentním orgánem vyvážejícího 

státu a prokazující, že potraviny a produkty živočišného 
původu, včetně poražených zvířat, se hodí k konzumaci lidmi; 
dále jsou v něm uvedeny bližší údaje o případných provedených 
kontrolách.

     853   Veterinární osvědčení 
              Dokument nebo zpráva vydaná kompetentním orgánem 

vyvážejícího státu a prokazující, že živá zvířata nebo ptáci 
nejsou nakaženi  ani nepocházejí z území, kde se vyskytuje 



nějaká nákaza; dále jsou v něm uvedeny bližší údaje o původu, 
provedeném očkování nebo jiném ošetření.

     855   Žádost o vydání osvědčení o kontrole 
              Dokument nebo zpráva předložená kompetentnímu  orgánu 

žadatelem o vystavení  podle národních nebo mezinárodně 
platných pravidel nebo zákonů platících v příslušné zemi, 
případně uvedených ve smlouvě.

     856   Osvědčení  o  provedené prohlídce 
              Dokument nebo zpráva vydaná kompetentním orgánem  a 

prokazující, že zboží, které je v něm uvedeno, bylo podrobeno 
prohlídce  podle národních nebo mezinárodně platných pravidel 
nebo zákonů platících v příslušné zemi, případně uvedených ve 
smlouvě.

     860   Žádost o vystavení potvrzení o původu
              Dokument nebo zpráva předložená kompetentnímu orgánu 

žadatelem o vystavení podle příslušných kritérií a na základě 
důkazu o původu zboží.

     861   Potvrzení o původu
              Dokument nebo zpráva, ve které úřad nebo orgán zmocněný 

k vystavení tohoto potvrzení  výslovně uvádí, že zboží, které 
je v něm uvedeno, pochází z konkrétní země. Slovo „země“ může 
znamenat i skupinu zemí, region nebo součást území určitého 
státu. Toto osvědčení může také zahrnovat prohlášení výrobce, 
zhotovitele, dodavatele, vývozce nebo jiné kompetentní osoby. 

     862   Deklarace o původu 
              Prohlášení o původu zboží uvedené jeho výrobcem, 

zhotovitelem, dodavatelem, vývozcem nebo jinou kompetentní 
osobou  na obchodní faktuře nebo jiném dokladu v souvislosti 
s jeho vývozem (CCC).

     863   Potvrzení  o regionálním původním jménu 
              Potvrzení vystavené podle pravidel stanovených úřadem nebo 

schváleným  orgánem a potvrzující, že na zboží, které je v něm 
uvedeno, se vztahuje specifické označení používané pro daný 
region (např. šampaňské nebo portské víno, parmský sýr).

     864   Preferenční potvrzení  o původu  
              Popis bude uveden později.

     865   Formulář potvrzení o původu  GSP
              Zvláštní forma potvrzení o původu zboží, opravňující ke  

zpracování v rámci všeobecného systému preferencí (zahrnuje 
kombinovanou deklaraci a osvědčení o původu zboží, formulář 
A).

     870   Konzulární faktura 
              Dokument nebo zpráva vypracovaná vývozcem zboží v jeho zemi a 

předkládaná ke schválení diplomatickému zástupci dovážející 
země, a následně pak  dovozci.

     890   Prohlášení o nebezpečném zboží 
              Dokument nebo zpráva vypracovaná odesílatelem  podle 

příslušných dohod a předpisů, ve které je uveden popis 
nebezpečného zboží nebo materiálů pro účely přepravy; obsahuje 



prohlášení, že zboží nebo materiál bylo zabaleno a označeno 
v souladu s podmínkami příslušné dohody nebo předpisu.

     895   Statistický výkaz o vývozu  
              Dokument nebo zpráva, jejíž prostřednictvím vývozce poskytuje 

informace o vyváženém zboží orgánu odpovědnému za vypracování 
statistických přehledů o mezinárodním obchodu.

     896   Deklarace INTRASTAT 
              Dokument nebo zpráva, jejímž prostřednictvím jsou předávány 

informace o zboží pro  orgán  odpovědný za vypracování 
statistických přehledů o mezinárodním obchodu.

     901   Potvrzení o dodání zboží 
              Dokument nebo zpráva, jejímž prostřednictvím  příslušný celní 

orgán nebo vládní instituce potvrzuje uskutečnění dodávky 
zboží.

     910   Žádost o vydání dovozního povolení
              Dokument nebo zpráva, jejímž prostřednictvím zájemce žádá 

kompetentní orgán o povolení k dovozu určitého  množství 
zboží, jehož dovoz je omezen, nebo neomezeného  množství 
zboží během určitého období. Tato žádost dále obsahuje druh 
zboží, jeho původ, hodnotu a jiné údaje.

     911   Dovozní povolení  
              Dokument nebo zpráva vydaná kompetentním  orgánem v souladu 

s platnými předpisy o dovozu a povolující osobě, která je v ní 
uvedena, dovézt omezené množství určeného zboží, nebo 
neomezené množství zboží během  určeného období za podmínek 
stanovených v tomto povolení.

     913   Celní prohlášení bez uvedení  bližších obchodních údajů 
              Elektronická zpráva CUSDEC, která v části určené pro obchodní 

údaje neobsahuje žádná data.  

     914   Celní prohlášení obsahující bližší obchodní údaje a údaje o 
zboží

              Elektronická zpráva CUSDEC, která v v části určené pro 
obchodní údaje obsahuje  data.

     915   Celní prohlášení neobsahující údaje o zboží 
              Elektronická zpráva CUSDEC, která v části určené pro obchodní 

údaje neobsahuje žádná data.

     916   Příslušný  dokument
              Popis bude uveden později.

     917   Stvrzenka (celní)
              Stvrzenka o zaplacení cla, daně nebo poplatku.

     925   Žádost o přidělení prostředků v cizí měně 
              Dokument nebo zpráva, jejímž prostřednictvím  dovozce nebo 

kupující žádá kompetentní orgán o přidělení částky v cizí 
měně, aby ji mohl převést vývozci nebo prodávajícímu jako 
platbu za zboží.

     926   Povolení k převodu částky v cizí měně 
              Dokument nebo zpráva vydaná kompetentním orgánem a povolující 

dovozci nebo kupujícímu převést určitou částku v cizí měně 
jako platbu za zboží vývozci nebo prodejci.



     927   Kontrolní deklarace prostředků  v cizí měně (dovoz)
              Dokument nebo zpráva vypracovaná dovozcem nebo kupujícím pro 

kompetentní orgán, aby její pomocí mohl kontrolovat, zda 
obchodní transakce, pro kterou přidělil prostředky v cizí 
měně, byla skutečně provedena, a zda tyto prostředky byly 
skutečně převedeny v souladu se stanovenými platebními 
podmínkami a platnými předpisy.

     929   Dovozní deklarace zboží
              Dokument nebo zpráva obsahující deklaraci dováženého zboží 

pro celní účely [souvztažný zápis k 830].

     930   Deklarace zboží pro použití v domácnosti
               Dokument nebo zpráva obsahující deklaraci dováženého zboží 

pro celní účely podle přílohy B.1 (zboží pro použití v 
domácnosti) podle Kjótské úmluvy (CCC).

     931   Deklarace zboží pro  okamžité celní odbavení 
              Dokument nebo zpráva, jejímž prostřednictvím  dovozce 

informuje celní orgán o tom, že zboží bylo  v jeho 
provozovně vyloženo z dopravního prostředku podle postupu 
schváleného celním orgánem za účelem jeho okamžitého celního 
odbavení, nebo žádá o povolení k tomuto postupu.

     932   Zpráva o předání zboží celnicí 
Dokument nebo zpráva, jejímž prostřednictvím celní orgán 
dává zboží k dispozici příslušné osobě. Synonymum: Zpráva o 
uvolnění zboží celnicí.

     933   Deklarace nákladu (příjezd)
              Obecný termín; někdy  bývá uváděn jako „přepravní deklarace“. 

Používá se pro označení  dokumentů  obsahujících údaje o 
nákladu (přepravě)  uloženém na obchodním dopravním 
prostředku (CCC) požadované celním orgánem. 

     934   Deklarace hodnoty 
              Dokument nebo zpráva, v níž dovozce uvádí fakturační nebo 

jinou cenu (např. prodejní cena, cena stejného zboží) a 
náklady na jeho přepravu, pojištění, balení aj. dodací a 
platební podmínky, vztah s obchodním partnerem a jiné údaje 
pro určení celní hodnoty dováženého zboží.

     935   Celní faktura 
              Dokument nebo zpráva požadovaná celním orgánem dovážejícího 

státu, v níž vývozce uvádí fakturační nebo  jinou cenu 
(např. prodejní cena, cena stejného zboží) a náklady na jeho 
přepravu, pojištění, balení, dodací a platební podmínky a 
jiné údaje  pro určení celní hodnoty dováženého zboží.

     936   Celní prohlášení (poštovní balík)
              Dokument nebo zpráva obsahující údaje o obsahu poštovního 

balíku. Podle článku 106 Dohody o poštovních zásilkách dle 
Úmluvy UPU je průvodním dokumentem každého balíku.

     937   Daňové přiznání (daň z přidané hodnoty)
              Dokument nebo zpráva, ve které dovozce uvádí informace 

požadované  orgánem kompetentním pro vyměření daně z přidané 
hodnoty.



     938   Daňové přiznání (všeobecné)
              Dokument nebo zpráva obsahující daňové přiznání.

     940   Daňový výměr 
              Dokument nebo zpráva obsahující vyměřenou daň.

     941   Výjimka ze zákazu vývozu 
              Dokument nebo zpráva povolující vývoz určeného zboží.

     950   Celní prohlášení pro tranzit 
Dokument nebo zpráva, jejímž prostřednictvím  odesílatel 
deklaruje zboží pro celní tranzit podle přílohy E.1 (celní 
tranzit) dle Kjótské úmluvy (CCC).

     
951   Formulář TIF
              Mezinárodní celní formulář, jehož prostřednictvím odesílatel 

deklaruje zboží dopravované po železnici podle  ustanovení 
Mezinárodní úmluvy  o usnadnění přechodu zboží přepravovaného 
železnicí přes  státní hranice (Úmluva TIF UIC).

     952   Karnet TIR 
              Mezinárodní celní dokument (Mezinárodní silniční tranzitní 

přeprava) vydávaný organizací, která na základě ručení celního 
orgánu přebírá ručení za přepravované zboží (většinou po celní 
pečetí)   při silniční přepravě nebo v přepravním kontejneru 
v souladu s požadavky Celní konvence TIR o mezinárodní 
přepravě zboží (UN/ECE).

     953   Karnet EC 
              Tranzitní celní dokument EC vydaný celními orgány EC pro 

tranzitního nebo dočasného uživatele zboží na území EC.

     954   Potvrzení o původu zboží EUR 1 
              Celní potvrzení používané při výměně zboží spadajícího do 

preferenčního režimu mezi členskými zeměmi EU a jinými státy.

     955   Karnet ATA 
              Mezinárodní celní dokument (Admission Temporaire /
              Temporary Admission) vydávaný podle Úmluvy ATA z roku 1961. 

Obsahuje mezinárodně platnou záruku a může být použit namísto 
mezinárodních celních dokumentů nebo jako záruka  zaplacení 
dovozního cla a daní, případně pro dočasné vpuštění nebo 
tranzit zboží. Je-li použit pro kontrolu časově omezeného 
vývozu a zpětného dovozu zboží, mezinárodní záruka neplatí 
(CCC).

     960   Jednotný administrativní dokument 
              Soubor dokumentů nahrazujících  různé (národní) formuláře pro 

celní prohlášení v rámci EU. Byl zaveden od 1.1.1988.

     961   Obecná odpověď (pro celní účely)
              Zpráva Obecná odpověď povoluje předání údajů celním orgánem 

osobě, která zajišťovala přenos předchozí zprávy.

     962   Odpověď  na dokument (pro celní účely)
              Zpráva Odpověď  na dokument povoluje předání údajů celním 

orgánem osobě, která  zajišťovala přenos předchozí zprávy.



     963   Odpověď na chybu (pro celní účely)
              Zpráva Odpověď na chybu povoluje předání údajů celním orgánem 

osobě, která  zajišťovala přenos předchozí zprávy.

     964   Odpověď na soubor (pro celní účely)
              Zpráva Odpověď na soubor povoluje předání údajů celním 

orgánem osobě, která  zajišťovala přenos předchozí zprávy.

     965   Výpočet daně nebo potvrzující odpověď   (pro celní účely)
              Zpráva  Výpočet daně nebo potvrzující odpověď   povoluje 

předání údajů celním orgánem orgánu osobě, která 
zajišťovala přenos předchozí zprávy.

     966   Potvrzení o kvótě 
               Dokument nebo zpráva vydaná orgánem kompetentním za  přidělení 

předešlé kvóty. 

     990   Povolení pro finální  používání 
              Popis bude uveden později.

     991   Vládní zakázka 
              Popis bude uveden později.

     995   Statistický dokument, dovoz
              Popis bude uveden později.

     996   Žádost o dokumentární akreditiv 
              Zpráva obsahující žádost o otevření  dokumentárního 

akreditivu.

     998   Dokument nebo zpráva „Předešlý celní dokument“ 
              Označení předešlého celního dokumentu nebo zpráva týkající se 

téže transakce.
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     Souvztažnost údajů 

     V kombinovaných dávkových údajích  C002  se používá DataElement 1001. 

     

      V kombinovaných interaktivních údajích E968 se používá DataElement 
1001. 
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