
 

Popis exportu skladových pohybů z ENVITA Sklad a Obchod 

Hlavička 

Název elementu v xsd šabloně  Typ exportované informace Popis pole 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>    

<xs:schema elementFormDefault="qualified" 

xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

  

name="Export" nillable="true"  type="SkladovePohybyExportViewModel_Root"  

name="SkladovePohybyExportViewModel_Root">   

name="Nastaveni"  type="SkladovePohybyExportViewModel_Nastaveni"    Element obsahující informace o exportu. 

Viz dále Informace o exportu. 

 name="Pohyby"  type="ArrayOfSkladovePohybyExportViewModel" Element obsahující kolekci skladových pohybů. 

Viz dále Skladové pohyby. 

 

Informace o exportu (Nastaveni) 

Name  Type Popis pole 

Uzivatel string Jméno uživatele, který provedl export 

CasExportu string Datum + čas vytvoření exportu (D. M. RRRR hh:mm:ss) 

Soubor string Umístění a název exportního souboru 

Od string Od jakého data se exportují skladové doklady (D. M. RRRR) 

Do string Do jakého data se exportují skladové doklady (D. M. RRRR) 

SkladId long  Export všech skladů – element není uveden. 

 Export vybraného skladu – obsahuje identifikátor skladu zdrojové DB. 

Sklad string  Export všech skladů – element není uveden. 

 Export vybraného skladu – obsahuje Kód a název skladu. 

TypyDokladu string Výčet exportovaných typů skladových dokladů: 

Např.: „Príjem, Výkup, Výdaj, Predaj, Interné skladové doklady“ 

 Export všech typů – element není uveden 



 

Skladové pohyby (Pohyby > Pohyb) 

Name  Type Popis pole 

Základní informace 

Id long ID skladového pohybu ve zdrojové DB. 

IdRegistrace  long ID licence, kam skladový pohyb přísluší ve zdrojové DB. 

 

Informace o dokladu 

DokladId       long ID skladového dokladu. 

DokladCislo       long Pořadové skladového dokladu dané číselné řady. 

Spolu s DokladRada tvoří číslo dokladu. 

DokladRada   long Číselná řada, které skladový doklad přísluší. 

Spolu s DokladCislo tvoří číslo dokladu. 

DokladTyp string       Tok skladového pohybu vůči skladu. Nabývá hodnot: 

 PRIJEM, 

 VYDEJ, 

 KOMBI (příjem i výdej na 1 dokladu, např. předruhování). 

DokladVarianta string       Varianta (upřesnění) skladového dokladu. Nabývá hodnot:  

 VYKUP, 

 PRIJEM, 

 VYDEJ, 

 PRODEJ, 

 INTERNI_PRIRUSTEK, 

 INTERNI_UBYTEK, 

 PREDRUHOVANI, 

 PREVODKA_PRIJEM, 

 PREVODKA_VYDEJ. 

DokladDatumCas      dateTime Datum a čas skladového dokladu. 

DokladReferencniUdaj    string Volitelný referenční údaj, je-li na skladovém dokladu vyplněn. 

DokladPoznamka     string Volitelná poznámka, je-li na skladovém dokladu vyplněna. 

 



 

Informace o partnerovi - partnerský subjekt skladového dokladu 

PartnerId  long ID subjektu partnera ve zdrojové DB. 

Vyplněno u partnerských dokladů. 

PartnerKodSynchro       string Synchronizační identifikátor subjektu partnera importovaného ze systému 

třetí strany – unikátní párovací klíč subjektů.  

PartnerTyp string Označení typu subjektu partnera: 

 PO – právnická osoba, 

 FO – fyzická osoba, 

 Obec – obec, 

 ZF – zahraniční firma. 

PartnerIco string IČO subjektu partnera. 

PartnerProvoz      string Kód provozovny subjektu partnera. 

PartnerNazev      string Název subjektu partnera. 

PartnerPlatceDph boolean       Příznak plátcovství DPH subjektu partnera. Nabývá hodnot: 

 True – je plátcem DPH, 

 False – není plátcem DPH. 

PartnerVatId       string IČ DPH subjektu partnera. 

PartnerDic      string DIČ subjektu partnera. 

PartnerPrukazCislo       string Číslo průkazu subjektu partnera (pouze pro typ FO – fyzická osoba) 

PartnerPrukazTypKod string    Kód průkazu subjektu partnera (pouze pro typ FO – fyzická osoba):  

 OP – občanský průkaz, 

 CP – cestovní pas, 

 TP – trvalý pobyt. 

PartnerPrukazTypNazev string Název průkazu subjektu partnera (pouze pro typ FO – fyzická osoba):  

 Občanský průkaz, 

 Cestovní pas, 

 Povolení na trvalý pobyt. 

PartnerUlice string Ulice, adresa provozovny subjektu partnera. 

PartnerCisloPopisne    string Číslo popisné, adresa provozovny subjektu partnera. 

PartnerCisloEvidencni    string Číslo evidenční, adresa provozovny subjektu partnera. 

PartnerObec   string Název obce, adresa provozovny subjektu partnera. 



 

PartnerPsc  string PSČ, adresa provozovny subjektu partnera. 

PartnerZuj       string Číslo ZÚJ, adresa provozovny subjektu partnera. 

PartnerStat       string Kód státu, adresa provozovny subjektu partnera. 

PartnerSidloUlice       string Ulice, adresa sídla subjektu partnera. 
PartnerSidloCisloPopisne      string Číslo popisné, adresa sídla subjektu partnera. 

PartnerSidloCisloEvidencni  string Číslo evidenční, adresa sídla subjektu partnera. 

PartnerSidloObec    string Název obce, adresa sídla subjektu partnera. 

PartnerSidloPsc   string PSČ, adresa sídla subjektu partnera. 

PartnerSidloZuj    string Číslo ZÚJ, adresa sídla subjektu partnera. 

PartnerSidloStat string Kód státu, adresa sídla subjektu partnera. 

 

Informace o skladu skladového dokladu 

SkladId long ID skladu ve zdrojové DB. 

SkladKod   string Kód skladu. 

SkladNazev string Název skladu. 

 

Informace o partnerském skladu – partnerský sklad interních skladových převodek 

SkladProtiId  long ID partnerského skladu ve zdrojové DB. 

SkladProtiKod    string Kód partnerského skladu. 

SkladProtiNazev string Název partnerského skladu. 

 

Informace o subjektu provozovny skladu – subjekt skladu skladového dokladu 

ProvozovnaId  long ID subjektu ve zdrojové DB. 

ProvozovnaKodSynchro  string Synchronizační identifikátor subjektu provozovny skladu importovaného 

ze systému třetí strany – unikátní párovací klíč subjektů. 

ProvozovnaTyp string Typ provozovny skladu. Nabývá hodnot: 

 PO – právnická osoba, 

 Obec  - obec.   

ProvozovnaIco  string IČO subjektu provozovny skladu. 

ProvozovnaProvoz   string Kód provozovny subjektu provozovny skladu. 

ProvozovnaNazev  string Název subjektu provozovny skladu. 



 

ProvozovnaPlatceDph     boolean Příznak plátcovství DPH subjektu provozovny skladu. Nabývá hodnot: 

 True – je plátcem DPH, 

 False – není plátcem DPH. 

ProvozovnaVatId  string IČ DPH subjektu provozovny skladu. 

ProvozovnaDic  string DIČ subjektu provozovny skladu. 

ProvozovnaPrukazCislo  string Neuvádí se. 

ProvozovnaPrukazTypKod  string Neuvádí se. 

ProvozovnaPrukazTypNazev string Neuvádí se. 

ProvozovnaUlice  string Ulice, adresa subjektu provozovny skladu. 

ProvozovnaCisloPopisne  string Číslo popisné, adresa subjektu provozovny skladu. 

ProvozovnaCisloEvidencni  string Číslo evidenční, adresa subjektu provozovny skladu. 

ProvozovnaObec string Název obce, adresa subjektu provozovny skladu. 

ProvozovnaPsc  string PSČ, adresa subjektu provozovny skladu. 

ProvozovnaZuj  string Číslo ZÚJ, adresa subjektu provozovny skladu. 

ProvozovnaStat  string Kód státu, adresa subjektu provozovny skladu. 

ProvozovnaSidloUlice string Ulice, adresa sídla subjektu provozovny skladu. 

ProvozovnaSidloCisloPopisne  string Číslo popisné, adresa sídla subjektu provozovny skladu. 

ProvozovnaSidloCisloEvidencni string Číslo evidenční, adresa sídla subjektu provozovny skladu. 

ProvozovnaSidloObec  string Název obce, adresa sídla subjektu provozovny skladu. 

ProvozovnaSidloPsc  string PSČ, adresa sídla subjektu provozovny skladu. 

ProvozovnaSidloZuj  string Číslo ZÚJ, adresa sídla subjektu provozovny skladu. 

ProvozovnaSidloStat string Kód státu, adresa sídla subjektu provozovny skladu. 

 

Identifikace vozidla - Vozidlo 

DokladRz  string Registrační značka vozidla (SPZ/EČV). 

 

Způsob úhrady dokladu 

DokladZpusobUhrady  string Označení způsobu úhrady.  

DokladZpusobUhradyNazev  string Název způsobu úhrady. 

DokladIban  string Číslo IBAN, je-li uvedeno (platí pro výkupy od fyz. osob se způsobem 

úhrady Převodem). 



 

Informace o položce (skladové položce / službě / poplatku) 

PolozkaDruhSign  string Označení typu položky. Nabývá hodnot: 

 ZBOZI  (skladové položky dokladů Výkup, Prodej) 

 ODPAD (skladové položky dokladů Příjem, Výdej) 

 SLUZBA             

 SRAZKOVA_DAN 

 POPLATEK_B (poplatek za platbu převodem) 

 POPLATEK_P (poplatek za platbu poštovní poukázkou) 

PolozkaDruhPopis string Název typu skladové položky. Nabývá hodnot: 

 Tovar 

 Odpad 

 Služba 

 Zrážková daň 

 Bankový poplatok 

 Poštový poplatok 

PolozkaKod  string Kód skladové položky / služby / poplatku 

PolozkaKodSynchro string     Synchronizační identifikátor skladové položky pro - párovací klíč pro 

import do systému třetích stran. 

PolozkaNazev  string Název skladové položky / služby / poplatku. 

 

Informace o skladovém pohybu / službě 

PolozkaMnozstvi decimal Množství s přesností na 8 desetinných míst. 

PolozkaMJ  string Kód měrné jednotky (dle číselníku jednotek). 

PolozkaTyp boolean       Směr toku položky vůči skladu. Nabývá hodnot: 

 True – příjem/přírůstek 

 False – výdej/úbytek 

Vyplňuje se pouze u skladových položek. 

PolozkaPorizovaciCenaJedn decimal       Pořizovací cena jednotková. 

Pouze u skladových přírůstků (skladových položek PolozkaTyp = True).  

PolozkaPorizovaciCenaCelk decimal      Pořizovací cena celková. 

Pouze u skladových přírůstků (skladových položek PolozkaTyp = True). 



 

PolozkaTypPlneni short       Typ plnění (pouze pro partnerské skl. doklady): 

 0 – Přijaté plnění (výdej, výkup)  

 1 – Uskutečněná plnění (příjem, prodej) 

PolozkaObchodniCenaJedn decimal       Jednotková obchodní cena skladové položky / služby. 

Pouze pro partnerské skladové doklady. 

PolozkaObchodniCenaCelk decimal Celková obchodní cena skladové položky / služby.  

Pouze pro partnerské skladové doklady. 

PolozkaSazbaDph  decimal Procentuální hodnota sazby DPH skladové položky / služby. 

Upozornění: Tento údaj je pouze informativní a neurčuje, zda se DPH 

uplatní. Daňový režim a rozpočet vzniká až na daňových dokladech.  

PolozkaSazbaDphPopis  string Název sazby DPH. 

Upozornění: Tento údaj je pouze informativní a neurčuje, zda se DPH 

uplatní. Daňový režim a rozpočet vzniká až na daňových dokladech. 

PolozkaSrazkovaDan decimal Procentuální hodnota uplatněné Srážkové daně. 

Mena  string Zkratka měny - pro uvedené ceny. 

 


