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Abstrakt 

Na poli trhu s plynem probíhá mezi jednotlivými energetickými společnostmi výměna dat. Podklady 

pro fakturaci jsou specifickým druhem dat, která zasílá distributor obchodníkovi, aby ten na jejich 

základě mohl fakturovat spotřebitele. Tato bakalářská práce řeší návrh a implementaci procesu 

importu a zpracování podkladů pro fakturaci v systému SAP IS-U. 

 

 

 

Abstract 

There is a data exchange on the field of the gas market between energy companies. Invoice document 

is a specific kind of data, which a distributor sends to a vendor to create a bill for customers. The 

bachelor’s thesis deals with the draft and implementation of the import of invoice document and its 

processing in SAP IS-U system. 
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1 Úvod 

Cílem této bakalářské práce je zavedení nové funkčnosti do systému SAP IS-U poskytovatele služeb 

v oblasti energetiky, konkrétně plynu. Touto funkčností je příjem a zpracování podkladů pro fakturaci 

zasílaných od operátora trhu s elektřinou a plynem. Praktická část této práce vznikla jako dílo firmy 

skonzult, s. r. o. 

Kapitola 2 poskytuje základní vysvětlení použitých termínů. Termíny jsou roztříděny podle 

oblastí na obchodní a termíny prostředí SAP. 

Kapitola 3 seznamuje čtenáře se základními charakteristikami prostředí SAP IS-U. Je zde 

popsán koncept systémů SAP R/3 v návaznosti na model ERP. Dále jsou zde představeny vlastnosti 

programovacího jazyka ABAP včetně stručné historie jeho vývoje. 

Kapitola 4 osvětluje pojem podkladů pro fakturaci z pohledu obchodního a legislativního. Jsou 

zde představeni účastníci trhu, jichž se tato problematika týká.  

Kapitola 5 rozebírá možnosti uložení a monitorování dat podkladů pro fakturaci v systému. Je 

zde představen koncept kmenových dat zákazníka v návaznosti na fakturační procesy. Prostor je zde 

věnován i vysvětlení významu podkladů pro fakturaci z pohledu obchodníka i distributora. Je zde také 

řešena problematika komunikace s operátorem trhu včetně představení objektu IDoc. 

Kapitola 6 provází čtenáře procesem implementace. Jednotlivé části implementace jsou 

popsány přesně v tom pořadí, ve kterém byly provedeny. Jako první je rozebrán proces customizace 

systému, dále pak  import IDoc do systému, zpracování vytvořeného dokladu a jako poslední export 

dat v zúčtovacím procesu. 

Kapitola 7 sděluje, jakým způsobem byl vývoj otestován. Je zde nastíněna problematika 

modulových a integračních testů. 
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2 Použité termíny 

V této kapitole jsou popsány důležité termíny, se kterými se budeme setkávat v dalších částí práce. 

Charakteristika pojmů je z hlediska rozsahu práce co možná nejstručnější. 

2.1 Termíny v prostředí SAP 

SAP – je německou softwarovou společností vytvářející produkty v oblasti ERP systémů. 

SAP R/3 – je softwarový produkt společnosti SAP sloužící pro řízení podniku. 

IS-U – je modul SAP R/3 týkající se průmyslových řešení. 

ERP – je informační systém určený pro podniky. Integruje v sobě velké množství podnikových 

procesů, které jsou vytvořeny na míru určité podnikové oblasti. 

ABAP – je programovací jazyk vyvinutý společností SAP. 

IDE – je označení pro modul mezipodnikové výměny dat. 

BI – je označení pro modul zúčtování a fakturace. 

Standardní – označení pro prvek systému, který je součástí dodaného řešení SAP. Může se jednat 

o tabulky, transakce, funkční moduly, třídy, datové prvky apod. 

Zákaznický – označení pro prvek systému, který je vytvořen dle požadavku společnosti, která vlastní 

systém SAP. Může se jednat o tabulky, transakce, funkční moduly, třídy, datové prvky apod. 

Kmenová data – jsou data představující relativně stálé údaje, které stojí v pozadí za každou 

prováděnou operací. Rozlišují se na obchodní a technická. Příkladem obchodních kmenových dat je 

obchodní partner, smlouva, smluvní účet. Příkladem technických kmenových dat je předávací místo, 

odběrné místo, odečtová jednotka, přístroj. 

Pohybová data – jsou data představující relativně nestálé údaje. Mohou jimi být například příkazy 

k zúčtování, zúčtovací doklady, tiskové doklady, faktury, zprávy IDoc, apod. 

BAPI – je objektově orientovaný přístup k standardním byznys objektům SAP. 

2.2 Obchodní termíny 

POF – podklady pro fakturaci. 

Příkaz k zúčtování – objekt, který uchovává základní informace potřebné v procesu zúčtování. 

Zúčtovací doklad – doklad, jenž je výsledkem procesu zúčtování.  
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Tiskový doklad – doklad, jenž je výsledkem procesu fakturace. 

OTEP – operátor trhu s elektřinou a plynem. Společnost, která v České republice organizuje 

krátkodobý trh s elektřinou a plynem. 

Plynárenský den – časový úsek trvající od 06:00:00 hodin kalendářního dne do 06:00:00 hodin 

následujícího kalendářního dne. 

Plynárenský měsíc – časový úsek začínající prvním plynárenským dnem kalendářního měsíce 

a končící uplynutím posledního plynárenského dne kalendářního měsíce. 

Koncový zákazník – odběratel. 

Obchodník – poskytovatel služeb, který obchoduje s určitou komoditou (v našem případě s plynem). 

Distributor – provozovatel distribuční soustavy, lokální poskytovatel služeb, který zajišťuje dodávku 

komodity na odběrná místa. 
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3 Systém SAP IS-U 

Tato kapitola seznámí čtenáře se základy modulu IS-U systému SAP R/3 a jeho vývojovými nástroji. 

3.1 Systémy v praxi 

Jako u většiny ERP systému, má i SAP R/3 tři od sebe oddělené systémy. Jedná se o systémy 

vývojové, testovací a produkční. Systém vývojový slouží k tvorbě aplikací. Do tohoto systému mají 

přístup především programátoři. Data na vývojovém systému bývají zpravidla nejméně aktuální, 

proto se aplikace testují spíše na testovacích systémech. Data na testovacích systémech jsou 

aktualizována častěji, než je tomu u vývojových systémů. Aplikace zde kromě programátorů testují 

i uživatelé – pracovníci z obchodní sféry. V produkčním systému jsou uložena data zákazníků 

a společností z reálného světa a probíhají zde reálné procesy.  

3.1.1 Transporty 

Z pohledu programátora jsou transporty velice důležitým nástrojem pro přenos vývoje mezi 

systémy.  Na vývojovém systému se objekty vývoje určené k transportu zaznamenají do tzv. 

požadavku transportu. V tomto požadavku jsou objekty transportovány na testovací systém, kde 

proběhnou testy. Po otestování a akceptaci vývoje je požadavek transportu odeslán z testovacího 

systému do systému produkčního. 

3.2 Programovací jazyk ABAP 

ABAP/4 (Advanced Business Application Programming) je programovací jazyk vyvinutý společností 

SAP. Spadá mezi vyšší programovací jazyky. Je to jazyk interpretovaný a podporuje strukturované 

programování. Zahrnuje všechny obvyklé řídicí struktury a modularizační koncepty. Jeho součástí je 

přibližně od roku 2000 i objektové rozšíření, tzv. ABAP Objects. Vývoj tohoto jazyka byl započat 

v 70. letech 20. století a nadále probíhá tak, aby vyhovoval potřebám měnícího se obchodního světa. 

V současné době je ABAP/4 nástrojem, který společnost SAP používá pro vývoj svých aplikací pod 

souhrnným označením mySAP.[1] 

ABAP/4 poskytuje speciální externí podprogramy, známé jako funkční moduly. Funkční moduly jsou 

uložené v centrální knihovně. Systém SAP R/3 nabízí značné množství předdefinovaných funkčních 

modulů. Kromě toho lze vytvářet vlastní funkční moduly. Jasně definované rozhraní (interface) 

usnadňuje předávání vstupních a výstupních parametrů. Rozhraní také podporuje zpracování výjimek 

(exceptions). Funkční moduly mohou být testovány samostatně, nezávisle na volajícím programu. 

Pro přístup k databázovým tabulkám ABAP/4 využívá podmnožinu jazyka SQL zvanou Open SQL. 
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4 Podklady pro fakturaci 

Obchodník s plynem má právo na poskytnutí informací od operátora trhu, provozovatele přepravní 

soustavy a provozovatelů distribučních soustav nezbytných k vyúčtování dodávek plynu zákazníkům, 

jejichž odběrné plynové zařízení je připojeno k přepravní nebo distribuční soustavě.  

Operátor trhu je povinen zajišťovat a poskytovat účastníkům trhu s elektřinou nebo plynem 

skutečné hodnoty dodávek a odběrů elektřiny nebo plynu a další nezbytné informace související 

s vyúčtováním dodávek a odběrů elektřiny nebo plynu a s právem zákazníka na změnu dodavatele.  

Provozovatel distribuční soustavy je povinen zajišťovat měření plynu v distribuční soustavě 

včetně vyhodnocování a předávat operátorovi trhu a účastníkům trhu s plynem, kterým zajišťuje 

distribuci plynu, naměřené a vyhodnocené údaje.[2] 

 

Podklady pro fakturaci jsou data specifikovaná operátorem trhu, která zasílá provozovatel distribuční 

soustavy obchodníkovi. Obchodník na jejich základě vytváří fakturu pro koncového zákazníka. 

Komunikace mezi oběma účastníky trhu s plynem probíhá přes operátora trhu. 

4.1 Zasílané údaje  

Provozovatel distribuční nebo přepravní soustavy zasílá za vyúčtování distribuce plynu pro 

odběrné místo zákazníka minimálně tyto údaje 

A. Identifikační údaje 

1. číselný kód provozovatele distribuční nebo přepravní soustavy 

2. číselný kód dodavatele plynu 

3. číselný kód odběrného místa 

4. identifikace měřících míst, číslo a typ měřicího zařízení 

5. fakturační období 

B. Údaje z měření 

1. za odběrné místo zákazníka kategorie velkoodběratel nebo střední odběratel 

s měřením typu A nebo B 

i. přepočtené spotřeby plynu v jednotlivých plynárenských dnech v m3 

ii. spalné teplo objemové v jednotlivých plynárenských dnech v MWh/m3 

iii. distribuované množství plynu v jednotlivých plynárenských dnech v MWh 

zaokrouhlené na tři desetinná místa 

iv. jednotková pevná cena za odebraný plyn v Kč/MWh 

v. jednotková pevná cena za činnost zúčtování operátora trhu v Kč/MWh 

2. za odběrné místo s měřením typu C 
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i. počáteční stav měřidla v m3 

ii. konečný stav měřidla v m3 

iii. rozdělení naměřené spotřeby do jednotlivých plynárenských měsíců 

v MWh zaokrouhlené na tři desetinná místa 

iv. přepočítací koeficient na standardní podmínky 

v. jednotková pevná cena za odebraný plyn v jednotlivých plynárenských 

měsících v Kč/MWh 

vi. jednotková pevná cena za činnost zúčtování operátora trhu v Kč/MWh 

C. Sjednané hodnoty 

1. za odběrné místo zákazníka kategorie velkoodběratel nebo střední odběratel 

s měřením typu A nebo B 

i. Rezervovaná kapacita na dobu neurčitou 

1. velikost rezervované kapacity v tis. m3 

2. podíl posuzovaného období na jednotkové ceně 

3. jednotková pevná roční cena za denní rezervovanou kapacitu 

v Kč/tis.m3 

ii. Rezervovaná měsíční kapacita 

1. velikost rezervované kapacity v tis. m3 

2. počátek platnosti rezervované kapacity 

3. konec platnosti rezervované kapacity 

4. podíl posuzovaného období na jednotkové ceně 

5. jednotková pevná cena za denní rezervovanou kapacitu 

v Kč/tis.m3 

iii. Rezervovaná klouzavá kapacita 

1. velikost rezervované kapacity v tis. m3 

2. počátek platnosti rezervované kapacity 

3. konec platnosti rezervované kapacity 

4. podíl posuzovaného období na jednotkové ceně 

5. jednotková pevná cena za denní rezervovanou kapacitu 

v Kč/tis.m3 

iv. Překročení rezervované kapacity 

1. maximální velikost překročení rezervované kapacity v tis. m3 

2. jednotková pevná cena za překročení denní rezervované kapacity 

v Kč/tis.m3 

2. za odběrné místo s měřením typu C 

i. Rezervovaná distribuční kapacita 
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1. velikost rezervované distribuční kapacity v tis. m3 stanovené 

výpočtem 

2. podíl posuzovaného období na jednotkové ceně 

3. jednotková pevná roční cena za denní rezervovanou kapacitu 

v Kč/tis.m3 

ii. Stálý měsíční plat 

1. počátek posuzovaného období 

2. konec posuzovaného období 

3. podíl posuzovaného období na jednotkové ceně 

4. jednotková stálá měsíční platba za přistavenou kapacitu.[3] 

Další možné zasílané údaje jsou definovány operátorem trhu. Kompletní informace jsou uvedeny 

v příloze A. 

4.2 Druhy fakturace 

V současnosti je definováno 5 druhů fakturací: 

 periodická fakturace, 

 mimořádná fakturace, 

 fakturace k ukončení odběru, 

 opravná fakturace, 

 storno fakturace. 

Periodická fakturace je fakturace s pravidelným opakovacím cyklem. Nejčastěji se jedná 

o fakturace s měsíční (velkoodběratelé a střední odběratelé) či roční (maloodběratelé a domácnosti) 

periodou. Mimořádná fakturace se provádí na žádost zákazníka mimo standardní vyúčtování. 

S mimořádnou fakturací jsou spojené poplatky za mimořádný odečet a mimořádnou fakturaci. 

Fakturace k ukončení odběru se provádí při odhlášení smlouvy na daném odběrném místě. Opravná 

fakturace slouží k nápravě chyby v předešlé fakturaci. Může se jednat o opravu na základě chyby 

zjištěné provozovatelem distribuční soustavy nebo o opravu na základě reklamace. Storno fakturace 

je fakturace nahrazující svými daty předchozí stornovanou fakturu. 

4.3 Typy měření 

V legislativě je měření rozlišeno na měření typu A, B, C, CM a S.[4] V podkladech pro fakturaci se 

setkáváme s typy měření A, B, C a CM. 
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4.3.1 Typy měření A/B 

Měření typu A a B jsou průběhová měření. Využívají se zejména tam, kde je potřeba zaznamenávat 

stav měřidla vícekrát za den. Základní perioda odečtu je 1 hodina. U měření typu A, resp. B je 

základní interval pro přenos naměřených údajů 1 plynárenský den, resp. 1 plynárenský měsíc. 

 

4.3.2  Typy měření C/CM 

Měření typu C a CM jsou neprůběhová měření. U měření typu C je zpracování údajů z měření plynu 

prováděno nejméně jedenkrát za 18 měsíců. U měření typu CM je základní interval pro zpracování 

naměřených údajů měřicího zařízení 1 měsíc. 
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5 Analýza 

Tato kapitola analyzuje integraci podkladů pro fakturaci do stávajícího systémového řešení. Jsou zde 

popsány klíčové oblasti analýzy týkající se koncových zákazníků, významu podkladů pro fakturaci, 

formy jejich uložení a monitorování. V závěru je popsána komunikace mezi systémem IS-U a OTEP. 

5.1 Koncový zákazník 

Koncoví zákazníci se dělí pro potřeby trhu s plynem do následujících kategorií: 

 velkoodběratelé, 

 střední odběratelé, 

 maloodběratelé, 

 domácnosti.[5] 

Pro praktické použití v procesech IS-U se tyto kategorie seskupují do: 

 VOSO (velkoodběratelé a střední odběratelé), 

 MODOM (maloodběratelé a domácnosti). 

Skupinu VOSO budeme v dalším textu označovat jako velkoodběratelé, skupinu MODOM jako 

maloodběratelé. 

5.1.1 Datový model koncového zákazníka v IS-U 

Každý zákazník má v systému uloženy informace o své osobě, uzavřených smlouvách, odběrných 

a předávacích místech, měřicích přístrojích a dalším. 

Tato kmenová data jsou na pozadí každého procesu, 

který se zákazníka týká. V případě příjmu a zpracování 

podkladů pro fakturaci to platí též.  

Obrázek 1 Datový model zákazníka zobrazuje 

klíčová kmenová data zákazníka. Barvy zelená a modrá 

oddělují obchodní a distribuční větve. Může platit, že 

obchodník a distributor jsou dvě různé společnosti 

s odlišnými systémy, v tom případě se v systémech 

obchodníka a distributora bude nacházet pouze jedna ze 

zobrazených větví. Z hlediska použití podkladů pro 

fakturaci v procesu fakturace je klíčová větev obchodní. 

 

1 Datový model zákazníka   

Obchodní partner

Smluvní účet DI Smluvní účet OB

Smlouva DI Smlouva OB

Odběrné místo DI Odběrné místo OB

Předávací místo
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5.2 Význam POF v IS-U 

5.2.1 Z pohledu obchodníka 

Přijetí podkladů pro fakturaci umožňuje obchodníkovi vytvořit fakturu pro příslušné odběrné místo za 

určité fakturační období. V rámci importu zprávy POF se vytváří doklad faktury. Při zpracování 

tohoto dokladu se pro odběrné místo vytvoří příkaz k zúčtování s referencí na tento doklad. Data 

dokladu se převezmou v procesu zúčtování a na jejich základě se dopočítá částka faktury.   

5.2.2 Z pohledu distributora 

Podklady pro fakturaci standardně přijímá obchodník. Distributor si však může o podklady pro 

fakturaci zažádat operátora trhu. Distributor tak může činit například z důvodu potřeby zkontrolovat 

předaná data. Přijatá zpráva POF se nezapojuje do fakturačního procesu, v systému se pro ni 

nevytváří doklad faktury. 

5.3 Uložení POF v IS-U 

Pro uložení dat z IDoc bude použita standardní struktura dokladu faktury. Tato struktura nejlépe 

vystihuje potřeby ukládaných dat POF.  

Faktura je složená hierarchická struktura, mezi jejíž hlavní části patří hlavička faktury, data 

fakturačního dokladu a řádky dokladu. Její ne zcela kompletní obecná struktura je znázorněna na 

obrázku 2 Struktura faktury. V případě POF bude každá faktura obsahovat pouze jeden doklad.  

Hlavička faktury

Doklad č.2

Řádky dokladu Protokol zpracování Provedené procesy Reference

Doklad č.1 Doklad č.3

 

2 Struktura faktury 

Hlavička faktury je v systému uložena v tabulce TINV_INV_HEAD, údaje dokladu v tabulce 

TINV_INV_DOC. Pro řádky dokladu jsou určeny tabulky: 

 TINV_INV_LINE_A – řádky avíza, 

 TINV_INV_LINE_B – řádky s účetními informacemi, 

 TINV_INV_LINE_I – řádky s informacemi o spotřebě. 
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Data POF budou uložena v řádcích tabulky TINV_INV_LINE_I, protože právě informace 

o spotřebě jsou v POF obsaženy. 

5.4 Monitoring POF 

Proces příjmu a zpracování podkladů pro fakturaci je potřeba sledovat na úrovni úlohy výměny dat 

a na úrovni dokladu faktury. Pro obě úrovně existují v IS-U standardní transakce, kterými jsou 

EDATEXMON01 a INVMON. 

5.4.1 EDATEXMON01 

Každá výměna dat je provedena skrze tzv. úlohu výměny dat. Úlohy výměny dat monitoruje 

transakce EDATEXMON01 (Data Exchange Monitoring), viz obrázek 3 Zobrazení úlohy výměny dat 

v transakci EDATEXMON01.  

Každá úloha výměny dat má přiřazen status procesu, dle kterého je vidět, zda úloha proběhla 

v pořádku nebo se při zpracování vyskytly chyby. Dle statusu procesu lze úlohy výměny dat filtrovat. 

Je tedy možné zobrazit si například jen ty chybně ukončené. 

Úloze výměny dat je přiřazena reference na IDoc, který vedl k vytvoření této úlohy (importní 

IDoc) nebo který byl v úloze odeslán (exportní IDoc). Kromě IDoc může úloha odkazovat i na další 

objekty, z nichž je v případě podkladů pro fakturaci nejvýznamnější doklad faktury. Zmíněná 

reference na doklad faktury se nachází ve sloupci RÚ. Kliknutím na ikonu v řádku se zobrazí 

vytvořený doklad. Reference na IDoc se nachází ve sloupci IÚ. 

 

 
3 Zobrazení úlohy výměny dat v transakci EDATEXMON01 
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5.4.2 INVMON 

Transakce INVMON (Invoice Monitoring) monitoruje přijaté faktury, viz obrázek 4 Zobrazení 

dokladu POF v transakci INVMON. Na obrázku jsou vidět čtyři bloky obsahující data faktury. 

V horních třech blocích jsou zobrazena data z hlavičky faktury, dokladu plus data načtená ze systému 

mimo oblast faktury (například data adresy obchodního partnera – pro zachování diskrétnosti jsou 

však tato pole v obrázku prázdná). Důležitými údaji jsou zde status dokladu, status faktury a externí 

číslo. V poli externího čísla je uložena informace o druhu fakturace. Status dokladu informuje 

o výsledku procesu zpracování. Oproti statusu faktury má detailnější rozlišení. Na základě statusu 

faktury se rozhoduje o tom, které z operací mohou být s dokladem provedeny. Ve spodním bloku jsou 

zobrazeny vybrané klíčové sloupce řádků dokladu. Řádky dokladu POF jsou vidět na záložce Data 

o spotřebě. 

S dokladem faktury je možné v transakci INVMON provádět různé operace. Vedle zpracování 

se většinou jedná o operace měnící jeho status. Tento postup vyžaduje řízení uživatelem, proto se 

touto cestou zpravidla řeší pouze problematické doklady. Doklady se standardně zpracovávají 

hromadně v transakci INVMASSPROC. 

Transakce INVMON uchovává podrobné informace o zpracování dokladu v protokolu 

zpracování. Ten je možné zobrazit kliknutím na ikonku svitku pergamenu situovanou v pravé části 

horní nabídky. Protokol zobrazuje zprávy vypisované v jednotlivých krocích zpracování. 
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4 Zobrazení dokladu POF v transakci INVMON 

5.5 Zpracování a export dat dokladu 

Doklad POF musí být před jeho dalším použitím akceptován, neboli úspěšně zpracován. Proces 

zpracování dat je již ve standardu rozdělen do několika dílčích procesů. Těmito dílčími procesy jsou: 

 stanovení koncového zákazníka, 

 kontroly dat před převzetím, 

 převzetí dat, 
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 kontroly dat po převzetí, 

 převod dat. 

Pro potřeby zpracování podkladů pro fakturaci budou využity první tři dílčí procesy. Pro každý 

dílčí proces se musí definovat funkční moduly, které budou při jeho provedení spuštěny. V dílčích 

procesech stanovení koncového zákazníka a kontrol dat před převzetím budou využity standardní 

funkční moduly. Pro dílčí proces převzetí dat bude vyvinut zákaznický funkční modul. Tento funkční 

modul provede kontrolu pohybových dat na daném odběrném místě a podle výsledku stanoví status 

dokladu, případně ještě vytvoří příkaz k zúčtování. Tyto kontroly budou podrobněji popsány 

v kapitole 6.4.3Převzetí dat POF. 

Úspěšně zpracovaný doklad může být dále použit v procesu zúčtování odběrného místa. 

Činnost zúčtování již nespadá do oblasti IDE, nýbrž do oblasti BI. Bude tedy implementován 

zákaznický funkční modul, který načte data z dokladu, a předá je ve výstupní struktuře modulu BI. 

5.6 Komunikace mezi poskytovateli služeb  

Komunikaci mezi poskytovateli služeb definuje a řídí operátor trhu. Datovým komunikačním 

formátem je soubor XML. Definice XML podkladů pro fakturaci se nachází v příloze A.Příloha 

A 

5.6.1 Komunikace mezi IS-U a XI 

XI (Exchange Infrastructure) je server, který slouží jako komunikační brána SAP s okolním světem. 

Komunikace je znázorněna na obrázku 5 Komunikace IS-U s XI. Pro výměnu dat s okolními systémy 

je použit formát XML, který je zabezpečen elektronickým podpisem. Komunikace mezi IS-U a XI 

probíhá pomocí speciálního typu dokumentu zvaného IDoc. Server XI se stará o správné namapování 

dat z IDoc do XML a obráceně. V importním směru musí XI navíc správně určit typ zprávy IDoc. 

 

Internet

IDoc

IS-U XI

XML

 

5 Komunikace IS-U s XI 
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5.6.2 IDoc 

IDoc je typ dokumentu SAP s hierarchickou strukturou. IDoc se skládá z části řídicí a obsahové. 

V řídicí části jsou především uvedeny komunikující strany, v části obsahové pak samotný obsah 

zprávy. Strukturu IDoc tvoří hierarchicky uspořádané segmenty podobně jako je tomu v XML. 

Jednotlivé elementy XML jsou namapovány do segmentů IDoc tak, aby poměr obsahové části XML 

a IDoc byl 1 : 1. Každému IDoc je přiřazen tzv. základní typ zprávy, který určuje povolené typy 

segmentů včetně jejich pořadí, zanoření a počtu výskytů. 

5.6.3 Úlohy výměny dat 

Úloha výměny dat slouží k protokolování importu a exportu zpráv pro proces výměny dat.[6] Proces 

výměny dat, též označovaný jako datex proces (Data Exchange proces), monitoruje a kontroluje 

pohyb zpráv IDoc z a do systému.[7]  

Základní proces slouží k definici více datex procesů.[8] Úkolem základního procesu je vytvořit 

a provést úlohu výměny dat. Tato režijní funkčnost je implementována ve třídě výměny dat 

definované na základním procesu. Ke každé úloze výměny dat je přiřazen proces výměny dat. Obecně 

platí, že pro jeden základní proces může být definováno více datex procesů a každý datex proces 

spadá právě pod jeden základní proces.  

Základní proces jako hierarchicky nadřazený prvek slouží k definování společných vlastností 

pro určitou podmnožinu datex procesů. Těmito vlastnostmi jsou především: 

 směr výměny dat (import nebo export), 

 třída výměny dat, 

 parametry procesu, 

 formáty výměny dat, 

 množina statusů úlohy výměny dat, 

 reference k úloze výměny dat. 

Který z možných datex procesů bude úloze výměny dat přiřazen, se určí dle druhů služby 

komunikujících stran a hodnot parametrů datex procesu. 

Pro potřeby importu podkladů pro fakturaci budou založeny dva datex procesy, jeden pro 

obchodníka a jeden pro distributora. Oba budou příslušet stejnému základnímu procesu. 
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6 Implementace 

Tato kapitola navazuje na provedenou analýzu. Poskytuje detailní informace o řešení problematiky 

jednotlivých oblastí od importu zprávy POF do systému až po export jejích dat v zúčtovacím procesu. 

Je zde také popsán proces tzv. customizace systému. 

Funkčnost je rozdělena na oblast komunikační a oblast zpracování dat. Komunikační oblast 

zahrnuje zákaznické funkční moduly týkající se importu POF do systému a funkční moduly, které 

jsou volány z jiného modulu IS-U, konkrétně modulu BI. Funkční moduly komunikační oblasti jsou 

součástí skupiny funkcí ZIDE_KOM_OTEP_POF. Oblast zpracování dat zahrnuje zákaznické funkční 

moduly, které slouží ke zpracování dokladu POF v systému. Tyto moduly spadají do skupiny funkcí 

ZIDE_KOM_OTEP_POF_INVMON. Seznam všech zákaznických funkčních modulů je v tabulce 

1 Funkční moduly IDE. 

Pro výpis informačních zpráv do protokolu byla použita zákaznická třída zpráv 

ZIDE_KOM_OTEP. Tato třída zpráv je sdílena i s jinými IDE procesy, tzn. zprávy mohou být použity 

v různých oblastech. Týká se to však pouze obecných zpráv, specifičtější texty zpráv musí být 

vytvořeny. 

Název Popis 

ZIDE_KOM_OTEP_POF 

ZIDE_IMP_POF Přijetí faktury POF (zpráva CDSGASPOF) 

ZIDE_POF4BI Export dat POF do BI 

ZIDE_POF_IN_COM 

Zpracování zprávy CDSGASPOF a odvození 

základního procesu 

ZIDE_KOM_OTEP_POF_INVMON 

Z_ISU_DEREG_INV_DATA_710 Zpracování POF: Převzetí dat 

Z_ISU_DEREG_INV_COM_STATUS_POF Zpracování POF: Nastavení statusu 
1 Funkční moduly IDE 

6.1 Jmenná konvence 

Pro zákaznicky vyvíjené objekty modulu IDE je definována následující jmenná konvence. 

ZIDE_* – datové prvky, databázové tabulky, domény, transakce, reporty, zdroje reportů, skupiny 

funkcí, funkční moduly. 

ZOTE_* – základní typy IDoc, typy zpráv, segmenty. 

ZCL_* – třídy. 

ZIDEC_* – customizační tabulky. 

Z_ISU_DEREG_INV_DATA_* – funkční moduly pro zpracování faktury. 
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6.2 Customizace 

Customizace je prostředek pro přizpůsobení systému zákaznickým potřebám. Zde se nejedná o tvorbu 

nových reportů a transakcí, nýbrž o definování povolených hodnot pro určité standardní struktury. 

Údržba těchto struktur se provádí v transakci SPRO, nejen však zde. Přizpůsobení systému je možné 

provést i v dalších standardních transakcích, některé z nich budou uvedené níže. SAP poskytuje ještě 

další customizační nástroje, například customizační tabulku. 

Customizační tabulka je speciálním typem zákaznické tabulky. Údržba těchto tabulek je čistě 

v režii zákazníka, SAP k nim nemá přístup. Customizační tabulky obsahují relativně stálá data.
1
 Jejich 

typickým použitím je odvozování předem definovaných konstantních hodnot dle určitých kritérií. 

Tato kritéria se často stávají primárním klíčem tabulky. Pro zákaznickou údržbu slouží tzv. view 

údržby. Ve view údržby je zobrazen obsah celé tabulky s možností vkládání, editace či výmazu. 

Obsah tabulky se ukládá do transportního požadavku
2
, lze ho tedy snadno přesunout do dalších 

systémů. V programu se k tabulce přistupuje standardně pomocí operátoru SELECT. 

6.2.1 Základní typ IDoc 

Založení základního typu IDoc ZOTE_CDSGASPOF se provede v transakci WE30. Jednotlivé 

segmenty se založí v transakci WE31. Výčet založených segmentů zobrazuje tabulka 2 Segmenty 

zprávy ZOTE_CDSGASPOF. Výsledná struktura zprávy je zobrazena na obrázku 6 Zobrazení 

základního typu ZOTE_CDSGASPOF. 

 

Název Popis 

ZOTE_CDSGASPOF Kořenový segment zprávy CDSGASPOF 

ZOTE_SENDER_IDENT Identifikace odesílatele zprávy 

ZOTE_RECEIVER_IDENT Identifikace příjemce zprávy 

ZOTE_CDSGASPOF_REFERENCE Reference na předešlou zprávu 

ZOTE_CDSGASPOF_INVOICE Data faktury 

ZOTE_CDSGASPOF_HEAD Hlavička faktury 

ZOTE_CDSGASPOF_HEAD_SUBJ Subjekt 

ZOTE_CDSGASPOF_HEAD_ATTR Atributy 

ZOTE_CDSGASPOF_BODY Tělo faktury 

ZOTE_CDSGASPOF_INSTR_READ Údaje z měření A/B 

ZOTE_CDSGASPOF_DIST_SUM Distribuované množství plynu 

ZOTE_CDSGASPOF_INSTR_READ_C Údaje z měření C 

ZOTE_CDSGASPOF_DIST_SUM_C Distribuované množství plynu C 

ZOTE_CDSGASPOF_METERS Měřidla A/B 

                                                      
1
 Data stálejší než pohybová data, ne však natolik stálá, aby je bylo vhodné napevno umístit do zdrojového kódu 

programu. 
2
 viz kapitola 3.1.1. 
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ZOTE_CDSGASPOF_METER Identifikace měřidla 

ZOTE_CDSGASPOF_DAY_CONS Spotřeby plynu 

ZOTE_CDSGASPOF_CONTR_VAL_C Sjednané hodnoty C 

ZOTE_CDSGASPOF_PERIOD Posuzované období 

ZOTE_CDSGASPOF_DAY_CAP Vypočtená distribuční kapacita 

ZOTE_CDSGASPOF_DAY_PAYMENT Stálý měsíční plat 

ZOTE_CDSGASPOF_CONTR_VAL Sjednané hodnoty A/B 

ZOTE_CDSGASPOF_CV_YEAR Roční smlouva o distribuci 

ZOTE_CDSGASPOF_CV_MONTH Měsíční smlouva o distribuci 

ZOTE_CDSGASPOF_CV_SLIDE Klouzavá smlouva o distribuci 

ZOTE_CDSGASPOF_CV_OVERSIZE Překročení přidělené distribuční kapacity 

ZOTE_CDSGASPOF_CV_MAX_HIST Distribuční kapacita dle historického maxima 

ZOTE_CDSGASPOF_CV_Y_INT_CAP Neurčitá přerušitelná kapacita 

ZOTE_CDSGASPOF_CV_M_INT_CAP Měsíční přerušitelná kapacita 

ZOTE_CDSGASPOF_METERS_C Měřidla C 

ZOTE_CDSGASPOF_METER_C Identifikace měřidla C 

ZOTE_CDSGASPOF_CONS_C Spotřeby plynu C 

ZOTE_CDSGASPOF_OTHER_ITEMS Ostatní položky 
2 Segmenty zprávy ZOTE_CDSGASPOF 
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6 Zobrazení základního typu ZOTE_CDSGASPOF 

6.2.2 Typ zprávy 

K základnímu typu může být obecně definováno více typů zprávy, které se mohou navzájem lišit 

strukturou, tedy zastoupením jednotlivých segmentů. V případě základního typu IDoc 

ZOTE_CDSGASPOF je definován pouze jeden typ zprávy, a to ZOTE_CDSGASPOF.
3
 

Typ zprávy je možné založit v transakci WE81. K základnímu typu IDoc se typ zprávy přiřadí 

v transakci WE82. 

                                                      
3
 Shodné označování základního typu IDoc a typu zprávy je korektní a pro jeho usnadnění práce je běžnou 

praxí. 
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6.2.3 Partnerské dohody 

V partnerských dohodách, ke kterým se přistupuje v transakci WE20, se pro poskytovatele služeb 

OTEP definuje přípustný typ zprávy ZOTE_CDSGASPOF. Touto akcí je zaručeno, že IDoc tohoto 

typu nebude při importu zahozen, ale bude uložen do databáze systému. 

6.2.4 Komunikační funkční modul 

Ke každému typu zprávy je definován tzv. komunikační funkční modul, který je automaticky spuštěn 

v momentu, kdy je do systému importován IDoc příslušného typu. Tento funkční modul má za úkol 

spustit patřičný základní proces. Pro typ zprávy ZOTE_CDSGASPOF je to funkční modul 

ZIDE_POF_IN_COM. Toto nastavení se provede v transakci WE57. 

6.2.5 Základní proces a datex proces 

Pro import podkladů pro fakturaci je založen základní proces ZPIOOFPOF1 a datex procesy 

ZPIOOFPOF1 a ZPIDOFPOF1. Datex proces ZPIOOFPOF1 je určen pro obchodníka, datex 

ZPIDOFPOF1 pro distributora. Detailní popis základního procesu je obsažen v tabulce 3 Definice 

základního procesu. Nastavení datex procesů zobrazují tabulky 4 Definice datex procesu pro 

obchodníka a 5 Definice datex procesu pro distributora. Customizace probíhá v transakci SPRO.  

 

Základní proces ZPIOOFPOF1 (OTEP: Podklady pro fakturaci) 

Směr Import dat z jiných systémů 

Druh procesu Všeobecný proces výměny dat 

Přímé provedení procesu Bez přímého provedení 

Třída výměny dat ZCL_ISU_DATEX_PROC_CDSGASPOF 

Období 

Vyznačení času (DDMMRRRR; HH:MM:SS do 

DDMMRRRR; HH:MM:SS) 

Kategorie pro naplánování procesu Provedení procesu lze naplánovat 

Parametry procesu:   

Číslo parametru 1 

Datový prvek parametru ZIDE_OTEP_MSG_CODE (OTEP: Kód zprávy) 

Povinný/Nepovinný parametr Povinný 

Formát výměny dat:   

Název ZOTE_CDSGPOF (Formát CDSGASPOF) 

Funkční modul ZIDE_IMP_POF 

Základní typ ZOTE_CDSGASPOF 

Statusy:   

  ERROR (Ukončeno chybou) 

  IN_WORK (Zpracování běží) 

  OK (Ukončeno OK) 

  OK_BEZ_ZPR (OK Bez dalšího zpracování) 
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Reference k procesu:   

Číslo reference 1 

Datový prvek reference INV_INT_INV_DOC_NO (Interní číslo dokladu) 
3 Definice základního procesu 

Datex ZPIOOFPOF1 (OTEP_O: Import POF) 

Základní proces ZPIOOFPOF1 

Naplánování Bez naplánování 

Druh služby vlastní 2002 (Plyn obchod) 

Druh služby externí 2007 (OTEP) 

Přímé provedení Bez přímého provedení 

Parametry procesu:   

Číslo parametru 1 

Hodnota parametru GP6 
4 Definice datex procesu pro obchodníka 

Datex ZPIDOFPOF1 (OTEP_D: Import POF) 

Základní proces ZPIOOFPOF1 

Naplánování Bez naplánování 

Druh služby vlastní 2001 (Plyn distribuce) 

Druh služby externí 2007 (OTEP) 

Přímé provedení Bez přímého provedení 

Parametry procesu:   

Číslo parametru 1 

Hodnota parametru GP6 
5 Definice datex procesu pro distributora 

6.2.6 Druh faktury, dokladu 

V systému je definováno několik druhů faktur a dokladů. Podle druhu faktury je rozlišena oblast 

faktury, tzn. zda se faktura týká agregované faktury, agregovaných záloh apod. Podle druhu dokladu 

jsou volitelně rozlišeny další aspekty faktur. Mohou tak být rozlišeny doklady normální a opravné, 

doklady týkající se maloodběru či velkoodběru apod.  

Pro podklady pro fakturaci bude definován druh faktury 700 a druh dokladu 700 a 710. Druh dokladu 

700 bude odpovídat dokladům maloodběru, 710 dokladům velkoodběru. Pro určení druhu dokladu je 

vytvořena customizační tabulka ZIDEC_POF_ANU. Druh dokladu se určí dle hodnoty atributu 

nalezení účtu
4
, viz tabulka 6 ZIDEC_POF_ANU. 

Ke každému druhu dokladu je nutné určit množinu přípustných druhů řádků. Druhy řádků určené pro 

doklady podkladů pro fakturaci jsou uvedeny v tabulce 7 Druhy řádků dokladu. Customizace probíhá 

v transakci SPRO. 

  

                                                      
4
 Více informací o atributu nalezení účtu v kapitole 6.3.4. 
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ANÚ Popis Druh dokl. 

10 TOP velkoodběr 710 

1M TOP velkoodběr – neoprávněný odběr 710 

1N TOP velkoodběr – faktura bez DPH 710 

20 Velkoodběr a SO 710 

2M Velkoodběr a SO – neoprávněný odběr 710 

2N Velkoodběr a SO – faktura bez DPH 710 

30 Maloodběr 700 

3M Maloodběr – neoprávněný odběr 700 

3N Maloodběr – faktura bez DPH 700 

40 Domácnosti 700 

4M Domácnosti – neoprávněný odběr 700 

4N Domácnosti – faktura bez DPH 700 
6 ZIDEC_POF_ANU 

Druh řádku Popis 

7002 Jednotková pevná cena za odebraný plyn 

7003 Jednotková cena za činnost zúčtování OTE 

7005 Distribuované množství plynu 

7012 Roční smlouva o distribuci 

7021 Měsíční smlouva o distribuci 

7031 Klouzavá smlouva o distribuci 

7032 Klouzavá smlouva o distribuci – fakt. měsíční 

7041 Překročení přidělené distribuční kapacity 

7053 Spotřeba za měřidlo v m3 

7054 Spotřeba za měřidlo v kWh 

7061 Nepřepočtená spotřeba 

7062 Přepočtená spotřeba 

7063 Spalné objemové teplo v kWh/m3 

7064 Distribuované množství plynu 

7071 Historické maximum 

7081 Neurčitá přerušitelná kapacita 

7091 Měsíční přerušitelná kapacita 

7102 Distribuované množství plynu 

7103 Jednotková cena za činnost zúčtování OTE 

7114 Vypočtená distribuční kapacita 

7118 Stálá měsíční platba 

7123 Identifikace měřidla 

7124 Spotřeba plynu 

7125 Rozpis spotřeby plynu 

7126 Spalné objemové teplo v kWh/m3 

7127 Distribuované množství plynu 

7128 Doúčtované množství (C/CM) 

7201 Ostatní položky 

7220 Roční přepočtené množství 
7 Druhy řádků dokladu 
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6.2.7 Zpracování dokladu 

Řízení procesu zpracování dokladu je rozděleno do několika podprocesů, viz tabulka 8 Podprocesy 

zpracování dokladu POF. Jednotlivé podprocesy na sebe navazují v pořadí: 

1. identifikační moduly, 

2. skupina kontrol před převzetím, 

3. skupina převzetí dat, 

4. skupina kontrol po převzetí, 

5. skupina převodu. 

Kromě identifikačních modulů jsou funkční moduly zpracování dokladu seskupeny dle 

příslušné kategorie. Ve skupinách jsou modulům přiřazena pořadí průběhu. Dále je modulům 

nastaveno, jak bude zpracování reagovat na výskyt chyb. Možnými reakcemi na chybu jsou: 

 Přeskočení modulu, ve kterém se vyskytla chyba. 

 Přerušení zpracování v místě výskytu chyby, dokud není chyba odstraněna. 

 Pokračování ve zpracování, dokud není dosaženo maximálního počtu chyb.  

 

Podproces ID Popis FM 

Identifikační moduly 1970 Stanovení koncového zákazníka POF ISU_DEREG_INV_IDENT_020 

Skupina kontrol před  

převzetím dat 2970 Kontroly POF před převzetím 

ISU_DEREG_INV_CHECKB_010 

ISU_DEREG_INV_CHECKB_060 

Skupina převzetí dat 3970 Převzetí dat POF Z_ISU_DEREG_INV_DATA_710 

Skupina kontrol po 

převzetí 4970 Kontroly po převzetí dat POF bez implementace 

Skupina převodu 5970 Převod POF (bez převodu) bez implementace 
8 Podprocesy zpracování dokladu POF 

6.3 Příjem POF 

Oblast příjmu POF se zabývá zpracováním příchozího IDoc typu ZOTE_CDSGASPOF. Proces 

příjmu POF je znázorněn na obrázku 7 Proces příjmu POF.  

Jakmile je IDoc POF identifikován na vstupu do systému, je zavolán vstupní funkční modul 

ZIDE_POF_IN_COM. Ten pro IDoc vytvoří a spustí úlohu výměny dat. Provedení úlohy výměny dat 

je rozlišeno pro procesy výměny dat obchodníka a distributora. Pro proces výměny dat obchodníka 

ZPIOOFPOF1 je spuštěn funkční modul ZIDE_IMP_POF, který data z IDoc převede do interního 

dokladu faktury. Úloze výměny dat je přiřazena reference na vytvořený doklad. 

Tato činnost je plně automatizována, uživatel pracuje až s vytvořeným dokladem faktury. 

Uživatel si také může zobrazit úlohu výměny dat v transakci EDATEXMON01, viz kapitola 5.4.1. 
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IDoc ZIDE_POF_IN_COM

ZPIOOFPOF1 ZIDE_IMP_POF
Doklad 
faktury

ZPIDOFPOF1

Příjemce

 
7 Proces příjmu POF 

6.3.1 Příprava dokladu faktury 

Ačkoliv byl datový typ faktury pro uložení dat POF nejvhodnější, bylo potřeba jeho struktury rozšířit 

o vybraná pole. Ve struktuře TINV_INV_DOC jsou to pole: 

 ZZIDE_CANCELLED – storno, 

 ZZIDE_CORREASON – důvod opravné fakturace, 

 ZZIDE_COMPLID – ID reklamace pro opravnou fakturaci. 

 

Ve struktuře TINV_INV_LINE_I jsou to pole týkající se měřidla: 

 ZZIDE_RATE_ID – ID měřidla, přepočítávače, 

 ZZIDE_RATE_TYPE – typ měřidla, přepočítávače, 

 ZZIDE_METER_NAME – název měřidla, 

 ZZIDE_METER_ID – ID měřidla, 

 ZZIDE_METER_TYPE – typ měřidla, 

 ZZIDE_READ_TYPE – typ odečtu. 

6.3.2 ZIDE_POF_IN_COM 

ZIDE_POF_IN_COM je vstupní funkční modul, který je pomocí customizace definován na 

partnerské dohodě poskytovatele služeb OTEP. Funkční modul náleží do skupiny funkcí 

ZIDE_KOM_OTEP_POF. Je automaticky spuštěn ve chvíli, kdy do IS-U dorazí IDoc typu 

ZOTE_CDSGASPOF. 

V jeho těle jsou z IDoc načtena data potřebná pro určení procesu výměny dat. Jedná se o kód 

zprávy, externí označení odesílatele a příjemce zprávy. Tato data jsou předána metodě 

START_UI_DATEX_BASIC_PROCESS standardní třídy CL_ISU_DATEX_CONTROLLER, která 

spustí zpracování základního procesu ZPIOOFPOF1. Tato metoda dle parametrů určí proces výměny 
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dat a vytvoří pro něj úlohu výměny dat. Zpracování úlohy výměny dat je již definováno ve třídě 

ZCL_ISU_DATEX_PROC_CDSGASPOF. 

6.3.3 ZCL_ISU_DATEX_PROC_CDSGASPOF 

ZCL_ISU_DATEX_PROC_CDSGASPOF je třída vytvořená na základě standardní třídy 

CL_ISU_DATEX_PROCESS. Z této třídy dědí většinu atributů a metod. Protože standardní třída 

nesplňuje naše přesné požadavky, bylo nutné provést jisté úpravy. Úpravy se týkaly metod: 

 SHOW_REFERENCE, 

 PROCESS_INBOUND, 

 UPDATE_TASKS. 

V metodě SHOW_REFERENCE je implementováno zobrazení vytvořeného dokladu faktury. Tato 

metoda je volána po kliknutí na ikonu reference úlohy výměny dat v transakci EDATEXMON01. 

Metoda PROCESS_INBOUND představuje prostor pro práci s daty IDoc. Data IDoc jsou zde 

zpracována a uložena do tabulek databáze. V metodě je implementováno rozdílné zpracování pro 

datex obchodníka (ZPIOOFPOF1) a datex distributora (ZPIDOFPOF1). V případě datexu 

obchodníka se zakládá doklad faktury. Pro jeho vytvoření se volá funkční modul ZIDE_IMP_POF. 

V případě datexu distributora se IDoc dále nezpracovává a status úlohy výměny dat je nastaven na 

OK – Bez dalšího zpracování. 

Metoda UPDATE_TASKS zapisuje číslo vytvořeného dokladu faktury do referencí úlohy 

výměny dat. 

6.3.4 ZIDE_IMP_POF 

Funkční modul ZIDE_IMP_POF patří do skupiny funkcí ZIDE_KOM_OTEP_POF. Je volán 

z metody PROCESS_INBOUND třídy ZCL_ISU_DATEX_PROC_CDSGASPOF a stará se o založení 

dokladu faktury. 

V ZIDE_IMP_POF je IDoc procházen na úrovni segmentů. Každý segment obsahuje název 

segmentu a datovou část. Datová část je znakové pole o délce 1 000 znaků, jednotlivá pole segmentu 

jsou spojena za sebe v jeden dlouhý řetězec znaků. Tento řetězec je při zpracování namapován na 

strukturu typu daného segmentu, jednotlivá pole jsou tedy samostatně přístupná.  

Ze segmentů IDoc jsou převzata potřebná data, která jsou převedena do datových struktur 

faktury. Jedná se o hlavičku faktury, hlavičku dokladu a řádky dokladu. Mapování celé struktury 

IDoc ZOTE_CDSGASPOF do struktury faktury je popsáno v souboru přílohy B.  

Datový typ polí segmentů je pouze znakový, definovaný pouze délkou dle polí v XML. SAP 

dokáže automaticky konvertovat znakové řetězce do jiných datových typů. Jsou ale data, pro která je 

nutné konverzi vytvořit. Jako příklad je možné uvést časový údaj, který má v IDoc formát 
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2011-12-31T06:00:00+01:00. Z toho je v IS-U potřeba získat dvě hodnoty, zvlášť datum 20111231 

a zvlášť čas 060000. 

Druhy dokladu byly definovány v customizaci dva, 700 pro maloodběr a 710 pro velkoodběr. 

Byla také definována tabulka ZIDEC_POF_ANU, která mapuje hodnoty atributu nalezení účtu na 

druh dokladu. Atribut nalezení účtu je jednou z položek smlouvy mezi koncovým zákazníkem 

a poskytovatelem služeb. Slouží k rozlišení spotřebitelů na velkoodběratele, střední odběratele, 

maloodběratele či domácnosti, čehož se využívá v různých fakturačních procesech. Jejich 

problematika je však nad rámec této práce. 

Druhy fakturace zasílaných POF jsou znakové řetězce o délce 3 znaků. Hodnota druhu 

fakturace je v systému uložena ve struktuře dokladu TINV_INV_DOC, v poli EXT_PARTNER. Toto 

pole bylo zvoleno proto, aby mohl být druh fakturace snadno zobrazitelný v transakci INVMON a aby 

se v této standardní transakci nemuselo modifikací vytvářet nové pole. U opravné fakturace je 

v tomto poli uloženo sloučení druhu fakturace s důvodem opravy, mohou zde tedy být hodnoty:  

 INV – Periodická fakturace, 

 EXI – Mimořádná fakturace, 

 EOC – Fakturace k ukončení odběru, 

 CAN – Storno fakturace, 

 XXXNN
5
 – Opravná fakturace. 

Doklad faktury se vytvoří voláním standardního funkčního modulu 

BAPI_INVRADVDOC_CREATE. Na vstupu funkční modul očekává vyplněné BAPI struktury 

hlavičky faktury, dokladu, a řádků dokladu. Na výstupu je číslo vytvořeného dokladu, které o úroveň 

výš exportuje i funkční modul ZIDE_IMP_POF. Tam, v metodě PROCESS_INBOUND, je toto číslo 

předáno dál do metody UPDATE_TASKS, kde je zapsáno do referencí úlohy výměny dat. 

6.4 Zpracování POF 

Zpracování dokladu podkladů pro fakturaci je proces, ve kterém je na základě různých kontrol 

posouzeno, zda jsou tato data relevantní pro fakturaci, či nikoliv. Doklady mohou být zpracovány 

hromadně i jednotlivě, vždy však nezávisle na sobě. 

Zpracování dokladu se dělí do dílčích procesů neboli podprocesů, které logicky oddělují 

jednotlivé fáze zpracování. Pro každý dílčí proces je pomocí customizace definována skupina 

funkčních modulů, které mají být v daném pořadí spuštěny. Jedná se tedy o jistou formu zřetězeného 

zpracování. Každý z podprocesů je zároveň milníkem zpracování. Pokud se v některém z nich 

vyskytne při zpracování chyba, při opakovaném zpracování se pokračuje právě od tohoto místa. 

                                                      
5
 kde XXX je druh fakturace a NN důvod opravy, například INV02. 
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Výsledek zpracování je zaznamenán v protokolu zpracování. V něm jsou uloženy výstupy 

z jednotlivých podprocesů. V případě chyby je tedy snadné dohledat její příčinu. 

6.4.1 Stanovení koncového zákazníka 

Pro stanovení koncového zákazníka je použit standardní funkční modul 

ISU_DEREG_INV_IDENT_020. Zde se dle externího označení předávacího místa dohledává 

označení interní a následně obchodní partner. Tabulková souvislost je znázorněna na obrázku 

8 Základní tabulky koncového zákazníka. Černě jsou vyznačeny tabulky databáze, modře propojovací 

pole (sloupce) tabulek.
6
 Propojovací pole jsou stejného datového typu, v obou propojených tabulkách 

mají stejnou hodnotu, jejich označení může být různé – jako je tomu kupříkladu u tabulek FKKVKP 

a EVER. 

BUT000
Obchodní partner

FKKVKP
Smluvní účet

PARTNER
GPART

EVER
Smlouva

VKONT
VKONTO

EANL
Odběrné místo

ANLAGE

EUIINSTLN
Přiřazení odběrného místa 

k předávacímu místu

ANLAGE

EUITRANS
Transformace: interní/externí 

číslo předávacího místa

INT_UI

 

8 Základní tabulky koncového zákazníka 

V případě, že je obchodní partner dohledán, na dokladu se změní status identifikace partnera. Při 

zobrazení dokladu v transakci INVMON se změna zobrazí v druhém bloku dat, kde je původní 

varovný symbol  nahrazen úspěšným symbolem .  

6.4.2 Kontroly POF před převzetím 

Pro doklady POF jsou definovány dvě standardní kontroly. Jsou jimi kontrola scénářů dodávky 

a kontrola období řádků vůči období fakturace z dokladu faktury. 

Pro kontrolu scénářů dodávky je použit standardní funkční modul 

ISU_DEREG_INV_CHECKB_010. Zde se dohledají všechny platné (aktivní) scénáře dodávky na 

                                                      
6
 Propojovací pole může v některých případech působit jako cizí klíč (např. pole INT_UI v tabulce EUITRANS 

nebo VKONTO v tabulce EVER). V tabulce FKKVKP pole GPART dokonce slouží jako část primárního klíče. 
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zpracovávaném předávacím místě. U každého scénáře dodávky se zkontroluje, zda období fakturace 

načtené z dokladu faktury nepřesahuje období jeho platnosti. 

Pro kontrolu období řádků vůči období fakturace z dokladu faktury je použit standardní funkční 

modul ISU_DEREG_INV_CHECKB_060. Zde se zjišťuje, zda období řádků nepřesahuje období 

fakturace z dokladu faktury. V případě, že období fakturace na dokladu faktury není vyplněno, doplní 

se dle krajních mezí období řádků dokladu. 

6.4.3 Převzetí dat POF 

Převzetí dat je poslední fází procesu zpracování dokladu POF. V tomto bodě se pro danou 

smlouvu a fakturační období zjišťují fakturační data v systému. Dle výsledku se do protokolu 

zpracování vypíší informační zprávy a nastaví se status dokladu na patřičnou hodnotu. Pro úspěšné 

zpracování je použit status Převedeno. Tento status oznamuje, že data dokladu jsou připravena 

k fakturaci. Pro neúspěšné, tedy chybné, zpracování je použit status Chybné, což je status umožňující 

doklad po odstranění chyb znovu zpracovat. Určení statusu dokladu se odehrává ve funkčním modulu 

Z_ISU_DEREG_INV_COM_STATUS_POF. 

V některých případech je na odběrném místě potřeba vytvořit či aktualizovat příkaz 

k zúčtování. K tomu je použit funkční modul modulu BI YEBI_DUF_ETRG_CREATE, na jehož 

vstup je zadáno: 

 číslo odběrného místa, 

 datum odečtu odpovídající datu konce fakturačního období, 

 důvod odečtu
7
, 

 číslo dokladu POF. 

Volání tohoto funkčního modulu je stejné pro vytvoření i aktualizování příkazu k zúčtování. Logika 

funkčního modulu sama vyhodnotí, zda na odběrném místě již příkaz k zúčtování je a má se tedy 

aktualizovat, či není a má se vytvořit.
8
 Při aktualizaci se pouze přepíše reference na doklad POF. 

Postup při ověřování dat včetně veškerých možných případů pro jednotlivé druhy fakturace je 

popsán níže. 

INV – Periodická fakturace  

Pokud je již v systému pro dané období vytvořen zúčtovací doklad, provede se ověření operace 

zúčtování. V případě, že operace zúčtování odpovídá periodické fakturaci, je nutné stávající zúčtovací 

doklad stornovat. Teprve po stornování stávajícího zúčtovacího dokladu může být vytvořen nový.
9
 

Zpracování dokladu je v tomto případě neúspěšné. Pokud operace zúčtování neodpovídá operaci 01 – 

                                                      
7
 Z něj se při vytváření příkazu k zúčtování odvodí operace zúčtování. 

8
 Pro zjednodušení nebudeme dále rozlišovat, zda se příkaz k zúčtování má vytvářet nebo aktualizovat. 

9
 Podklady pro fakturaci mohou být z různých důvodů pro jedno fakturační období zasílány vícekrát. Platí, že za 

jediný pro fakturaci relevantní je považován z úspěšně zpracovaných poslední přijatý doklad POF. 
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Periodická fakturace, jedná se také o chybný stav. Pokud v systému pro dané období zúčtovací doklad 

ještě není, vytvoří se příkaz k zúčtování s důvodem odečtu 01 – Periodický odečet. Je-li příkaz 

k zúčtování založen, zpracování dokladu proběhlo úspěšně. 

EXI – Mimořádná fakturace  

Pro mimořádnou fakturaci je postup téměř stejný jako u periodické fakturace. Rozdíl je v porovnání 

operace zúčtování na zúčtovacím dokladu. Ta musí odpovídat operaci 02 – Mimořádná fakturace. 

U vytváření příkazu k zúčtování se předává důvod odečtu 02 – Meziodečet se zúčtováním. 

EOC – Fakturace k ukončení odběru 

Fakturace k ukončení odběru se provádí po odhlášení smlouvy, tzn. ukončení platnosti smlouvy. 

Nejprve je tedy potřeba v systému zkontrolovat stav smlouvy. Dle data odhlášení smlouvy (pole 

AUSZDAT tabulky EVER) je možné rozlišit 3 stavy smlouvy: 

 Aktivní smlouva – AUSZDAT nekonečno (31. 12. 9999). 

 Ukončená smlouva – AUSZDAT iniciální (00. 00. 0000), jedná se o smlouvu kompletně 

uzavřenou a vyfakturovanou. 

 Odhlášená smlouva – AUSZDAT odlišný od předchozích dvou (např. 29. 02. 2012), tato 

smlouva ještě nemá uzavřenou fakturaci. 

Pro aktivní nebo ukončenou smlouvu není proces fakturace k ukončení odběru povolen, zpracování 

dokladu tedy skončí neúspěšně.  

Pro odhlášenou smlouvu se ověří, zda datum odhlášení smlouvy odpovídá datu konce 

fakturačního období. Dále je potřeba zkontrolovat, jestli pro datum odhlášení existuje na odběrném 

místě příkaz k zúčtování. Ten se vytváří v procesu odhlášení smlouvy. Pokud tyto předpoklady nejsou 

splněny, zpracování dokladu skončí neúspěšně. Dále se zkusí dohledat zúčtovací doklad. V případě, 

že je nalezen, zkontroluje se operace zúčtování. Ta musí odpovídat operaci 03 – Zúčtování při 

odhlášení. Pokud výsledek všech těchto kontrol je kladný, zpracování dokladu proběhlo úspěšně. 

CAN – Storno fakturace 

U storna fakturace se v systému pro dané období dohledává stornovaný zúčtovací doklad. Pokud 

stornovaný zúčtovací doklad nebyl nalezen nebo pokud na dané období existuje jiný než stornovaný 

zúčtovací doklad, zpracování skončí neúspěšně. V opačném případě je zpracování úspěšné. 

Opravná fakturace 

Opravná fakturace může přijít na každý z předešlých typů fakturace. Zpracování dokladu proběhne 

úspěšně pouze v případě, že v systému pro dané období existuje stornovaný zúčtovací doklad. Pokud 

je pro dané období nalezen nestornovaný zúčtovací doklad, je potřeba ho stornovat. Zpracování pro 

tento případ skončí neúspěšně, stejně tak, pokud v systému není nalezen žádný zúčtovací doklad. 



 32 

6.5 Export POF do BI 

V rámci procesu zúčtování jsou ze strany modulu BI požadována data podkladů pro fakturaci. Na 

straně IDE byl proto vytvořen funkční modul ZIDE_POF4BI, který načte data dokladu a předá je na 

výstupní rozhraní.  

Na vstupu funkční modul očekává buď přímo číslo dokladu POF
10

, nebo data, dle kterých je 

možné číslo dokladu odvodit. Těmito daty jsou: 

 interní označení předávacího místa, 

 druh fakturace, 

 koncové datum období fakturace. 

Dle těchto kritérií jsou dohledány doklady POF. Z nich se vybere ten nejnovější, úspěšně 

zpracovaný. Následně jsou načtena data hlavičky faktury, dokladu a řádků dokladu. Všechny důležité 

hodnoty z faktury se převedou do speciálně vytvořených výstupních struktur, které jsou svou 

hierarchií podobné struktuře základního typu IDoc ZOTE_CDSGASPOF. Tyto struktury však slouží 

pouze pro interní komunikaci mezi IDE a BI. Mapování jednotlivých polí je popsáno v souboru 

přílohy B.  

                                                      
10

 To je, jak bylo uvedeno výše, uloženo v referenci příkazu k zúčtování. 
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7 Testování 

Tato kapitola popisuje proces testování vývoje podle předem stanovených testovacích scénářů. Tento 

proces bylo nutné rozdělit do dvou fází.  

První fází byly modulové testy. V nich byly ověřeny IDE funkčnosti samostatně bez napojení 

na ostatní moduly. V modulových testech bylo otestováno: 

 provedení úlohy výměny dat pro již vytvořený IDoc; 

 mapování polí segmentů IDoc do struktury dokladu faktury; 

 vytvoření dokladu POF; 

 zpracování dokladu POF bez možnosti vytvoření příkazu k zúčtování; 

 funkční modul ZIDE_POF4BI. 

Druhou fází byly testy integrační. V nich byly ověřeny IDE funkčnosti navázané na jiné 

moduly. V integračních testech bylo otestováno: 

 příjem IDoc odeslaného z externího testovacího programu (integrace s XI); 

 vytváření příkazu k zúčtování při zpracování dokladu (integrace s BI); 

 export POF do BI pomocí funkčního modulu ZIDE_POF4BI (integrace s BI).  

 

Pro testování programů na úrovni zdrojového kódu byl použit nástroj SAP ABAP Debugger.[9]  

Pro korekce údajů v databázových tabulkách byla použita standardní transakce SE16N.  

Vzory testovacích dat byly zajištěny firmou skonzult, s. r. o. od OTEP a jiných utilitních společností.  

7.1 Testování zpracování IDoc 

U příjmu zprávy CDSGASPOF a založení dokladu faktury nejprve proběhlo interní testování 

provedení úlohy výměny dat pro IDoc ručně vytvořený v systému. Po zavedení komunikace přes XI 

server bylo možné do systému IS-U poslat POF v XML souboru a otestovat tedy kompletní proces. 

Ruční vytváření IDoc včetně importu do systému bylo provedeno v transakci WE19. Pro 

testování byly z důvodu odlišných struktur vytvořeny dva vzorové IDoc, zvlášť pro měření A/B 

a C/CM. Tyto IDoc byly navrženy tak, aby otestovaly mapování všech polí segmentů IDoc do 

struktur dokladu faktury. Při testování byl kladen důraz na: 

 provedení úlohy výměny dat; 

 zobrazení úlohy výměny dat v transakci EDATEXMON01; 

 vytvoření dokladu s korektně uloženými hodnotami z IDoc; 

 výpis odpovídajících informačních zpráv; 

 zobrazení dokladu v transakci INVMON. 
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Integrační test příjmu zprávy CDSGASPOF přes XI server byl proveden pomocí externího 

softwarového nástroje soapUI.[10] SoapUI je program sloužící jako tester webových služeb. V našem 

případě nám umožní poslat elektronicky podepsaný XML soubor na daný port serveru testovacího 

sytému IS-U. Při testování se kontrolovalo, zda vytvořený IDoc odpovídá zdrojovému XML 1 : 1. 

7.2 Testování zpracování dokladu faktury 

Testování zpracování dokladu POF probíhalo převážně v transakci INVMON. Pro každý druh 

fakturace byl vytvořen testovací scénář, který pokrýval všechny možné případy. Tyto scénáře jsou 

popsány níže. V rámci modulových testů bylo nutné obcházet vytváření příkazu k zúčtování. Byla 

proto implementována logika tak, aby místo volání funkčního modulu pro založení příkazu 

k zúčtování automaticky vrátila kladnou návratovou hodnotu („Jako by se stalo“). 

INV – Periodická fakturace 

A) Neexistuje zúčtovací doklad, vytvoření příkazu k zúčtování, OK. 

B) Existuje zúčtovací doklad s odlišnou operací zúčtování, chyba. 

C) Existuje zúčtovací doklad se stejnou operací, chyba. 

EXI – Mimořádná fakturace 

A) Neexistuje zúčtovací doklad, vytvoření příkazu k zúčtování, OK. 

B) Existuje zúčtovací doklad s odlišnou operací zúčtování, chyba. 

C) Existuje zúčtovací doklad se stejnou operací, chyba. 

EOC – Fakturace k ukončení odběru 

A) Smlouva není odhlášena, chyba. 

B) Smlouva je odhlášena k jinému datu, chyba. 

C) Smlouva je odhlášena ke správnému datu 

i. Neexistuje zúčtovací doklad, výpis informační zprávy, OK. 

ii. Existuje zúčtovací doklad s odlišnou operací zúčtování, chyba. 

iii. Existuje zúčtovací doklad se stejnou operací zúčtování, chyba. 

CAN – Storno fakturace 

A) Existuje pouze stornovaný zúčtovací doklad, OK. 

B) Existuje nestornovaný zúčtovací doklad, chyba. 

C) Neexistuje nestornovaný ani stornovaný zúčtovací doklad, chyba. 

Opravná fakturace 

A) Existuje pouze stornovaný zúčtovací doklad, založení příkazu k zúčtování, OK. 
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B) Existuje nestornovaný zúčtovací doklad, chyba. 

Po otestování jednotlivého zpracování dokladu v transakci INVMON bylo v transakci 

INVMASSPROC dle předpokladů ověřeno, že hromadné zpracování stejných dokladů dosahuje 

shodných výsledků. 

7.3 Testování exportu dat do BI 

Testování funkčního modulu ZIDE_POF4BI probíhalo ve standardní transakci SE37, která slouží 

jako vývojové prostředí pro funkční moduly. Ze strany IDE bylo ZIDE_POF4BI testováno pouze 

v rámci modulových testů. Integrační testy probíhaly ze strany BI. 

Testováno bylo určení patřičného dokladu z množiny vytvořených dokladů a mapování 

položek dokladu faktury do exportních datových struktur.   
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8 Závěr 

Navrhnul a implementoval jsem řešení příjmu a zpracování podkladů pro fakturaci do systému SAP 

IS-U zákazníka.  

V návrhu řešení a i při samotné implementaci jsem se snažil o optimální využití nabízených 

standardních objektů SAP. Implementaci aplikace jsem provedl na vývojovém systému. Zde také 

proběhla první část ladění programu. Vývoj jsem následně transportoval na testovací systém, kde 

jsem provedl ladění na aktuálních datech. Nejprve jsem funkčnost testoval sám, teprve po odstranění 

zjištěných nedostatků bylo testování předáno na stranu zákazníka. Po dodatečných opravách bylo 

otestování vývoje schváleno, vývoj akceptován a nasazen do produkčního provozu. 

Vytvořil jsem dokumentaci k řešení. Vedle tabulkového souboru s mapováním IDoc (příloha 

B) jsem vytvořil technickou dokumentaci obsahující zákaznicky vytvořené objekty (příloha C) 

a uživatelskou příručku pro zpracování dokladu POF (příloha D). Tyto přílohy se nacházejí na 

přiloženém CD. 

Z pohledu dalšího vývoje v oblasti podkladů pro fakturaci je potřeba počítat s měnící se 

legislativou ČR a dalšími požadavky od zákazníka.  

Vlivem změn v legislativě může dojít k úpravě formátu XML zprávy CDSGASPOF. 

V takovém případě bude nutné úpravy promítnout do základního typu IDoc ZOTE_CDSGASPOF 

včetně dotčených oblastí importu, zpracování a exportu dat. 

Další požadavky od zákazníka se mohou týkat například vytvoření různých pomocných reportů 

pro administraci podkladů pro fakturaci. S některými rozšiřujícími požadavky jsem se již během 

vytváření této bakalářské práce setkal. Protože jsem však požadované rozšíření implementoval ještě 

před dokončením této práce, rozhodl jsem se je zahrnout do původního řešení a zmínit je až nyní. 

Těmito rozšířeními byly: 

 příjem podkladů pro fakturaci i pro distributora; 

 rozlišení dokladů pro fakturaci pro VOSO a MODOM. 

Komunikace se zákazníkem probíhala bez problémů, většinou formou e-mailové 

korespondence. Na společných jednáních se upřesňovaly jednotlivé body zadání, byly také dohodnuty 

formy testování a předání vývoje. Společnost skonzult, s. r. o. se zákazníkem nadále spolupracuje 

a poskytuje v této oblasti servisní a uživatelskou podporu. 
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Příloha A 

Definice XML zprávy CDSGASPOF 
 

Zaslání zprávy AB (OPM typu A nebo B) 

Sekce Název Cesta k parametru Typ Jednotky 

Identifikační údaje 1x v Faktura     

Hlavička 

Faktury 

Vytknuto invoice/head/     

ID POF Invoice/head@pofid string  

EIC OPM subjects/@opm EIC 
 

Druh Fakturace  atributes/@segment CHAR(3) 
 

Číslo POF atributes/@number CHAR(15) 
 

Důvod opravné 

fakturace 
atributes/@corReason CHAR(2)  

ID reklamace 

pro opravnou 

fakturaci 

atributes/@complId CHAR(16)  

Fakturační 

období od 
@periodFrom datetime 

 

Fakturační 

období do 
@periodTo datetime 

 

Číslo 

agregované 

faktury 

(nepovinný 

údaj) 

atributes/@anumber CHAR(25) 
 

Celková cena 

bez DPH  

(nepovinný 

údaj) 

@priceTotal (-) číslo 12,2 Kč 

Celková cena s 

DPH  

(nepovinný 

údaj) 

@priceTotalDph (-) číslo 12,2 Kč 

    

Verze faktury @version CHAR(15) 
 

Příznak storna @cancelled boolean 
 

 

Roční 

přepočtené 

množství 

@yearReCalculatedValue číslo 14,2 kWh 

     

Údaje z měření 1x v Faktura     

OPM  A 

nebo B 
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Distribuované 

množství 

plynu 

28..31x v Údaje z měření     

Vytknuto 
invoice/instrumentReading/dis

tributionSum/ 
    

Den @day datetime 
 

Distribuované 

množství 
@quantity (-) číslo 14,2 kWh 

Cena 1x v Údaje z měření     

Vytknuto invoice/instrumentReading/     

Jednotková 

pevná cena za 

odebraný plyn 

@unitPrice 9,5 Kč/kWh 

Jednotková 

cena za činnost 

zúčtování 

operátora trhu 

@MOSettlementUnitPrice 9,5 Kč/kWh 

Sjednané hodnoty 1x v Faktura     

OPM  A 

nebo B 
        

  
Roční smlouva 

o distribuci 
1x v Sjednané hodnoty     

Roční 

smlouva o 

distribuci 

Vytknuto invoice/contractValue/year/     

Velikost 

přidělené 

distribuční 

kapacity 

@size číslo 14,2 m3 

Počet období 

(podíl 

posuzovaného 

období na 

jednotkové 

ceně) 

@effect číslo 12,7 
 

Jednotková 

pevná roční 

cena za denní 

rezervovanou 

kapacitu 

@price číslo 12,2 Kč/tis m3 

  
Měsíční 

smlouva o 

distribuci 

Nx v Sjednané hodnoty     

Měsíční 

smlouva o 

distribuci 

Vytknuto invoice/contractValue/month/     

Velikost 

přidělené 

distribuční 

kapacity 

@size číslo 14,2 m3 

Počátek 

platnosti 
@relevanceFrom datetime 

 



 41 

přidělené 

distribuční 

kapacity 

Konec platnosti 

přidělené 

distribuční 

kapacity  

@relevanceTo datetime 
 

Podíl 

posuzovaného 

období na 

jednotkové 

ceně 

@effect číslo 12,7 
 

Jednotková 

pevná cena za 

denní 

rezervovanou 

kapacitu 

@price číslo 12,2 Kč/tis m3 

  
Klouzavá 

smlouva o 

distribuci 

Nx v Sjednané hodnoty     

Klouzavá 

smlouva o 

distribuci 

Vytknuto invoice/contractValue/slide/     

Velikost 

přidělené 

distribuční 

kapacity 

@size číslo 14,2 m3 

Počátek 

platnosti 

přidělené 

distribuční 

kapacity 

@relevanceFrom datetime 
 

Konec platnosti 

přidělené 

distribuční 

kapacity 

@relevanceTo datetime 
 

Počátek 

platnosti 

přidělené 

distribuční 

kapacity ve 

fakturovaném 

měsíci 

@monthrelevanceFrom datetime 
 

Konec platnosti 

přidělené 

distribuční 

kapacity ve 

fakturovaném 

měsíci 

@monthRelevanceTo datetime 
 

Podíl 

posuzovaného 

období na 

jednotkové 

ceně - výsledný 

koeficient pro 

@effect číslo 12,7 
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daný měsíc 

Jednotková 

pevná cena za 

denní 

rezervovanou 

kapacitu 

@price číslo 12,2 Kč/tis m3 

  

Překročení 

přidělené 

distribuční 

kapacity 

1x v Sjednané hodnoty     

Překročení 

přidělené 

distribuční 

kapacity 

Vytknuto 
invoice/contractValue/overSiz

e/ 
    

Maximální 

velikost 

překročení 

přidělené 

distribuční 

kapacity 

@maxSize číslo 14,0 m3 

Datum 

překročení  
@overDate date 

 

Faktor 

kalendářního 

měsíce 

@monthFactor číslo 12,7 
 

Jednotková 

pevná cena za 

překročení 

denní přidělené 

distribuční 

kapacity 

@unitPrice číslo 12,2 Kč/tis m3 

 

Distribuční 

kapacita dle 

historického  

maxima 

1x v Sjednané hodnoty     

Dist. 

kapacita 

dle 

historické

ho 

maxima  

 

Vytknuto 
invoice/contractValue/maxHis

tory/ 
    

Velikost 

přidělené 

distribuční 

kapacity 

@size číslo 14,2 m3 

Počet období 

(podíl 

posuzovaného 

období na 

jednotkové 

ceně) 

@effect číslo 12,7 
 

Jednotková 

cena 
@price číslo 12,2 Kč/tis m3 
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Neurčitá 

přerušiteln

á kapacita 

Neurčitá 

preřušitelná 

kapacita 

1x v Sjednané hodnoty   

Vytknuto 
invoice/contractValue/yearInte

rruptibleCapacity/ 
    

Velikost 

přerušitelné 

kapacity 

@size číslo 14,2 m3 

Počet období 

(podíl 

posuzovaného 

období na 

jednotkové 

ceně) 

@effect číslo 12,7 
 

Jednotková 

pevná roční 

cena za denní 

přerušitelnou 

kapacitu 

@price číslo 12,2 Kč/tis m3 

Měsíční 

přerušiteln

á kapacita 

Měsíční 

přerušitelná 

kapacita 

Nx v Sjednané hodnoty   

Vytknuto 
invoice/contractValue/monthI

nterruptibleCapacity/ 
    

Velikost 

přerušitelné 

kapacity 

@size číslo 14,2 m3 

Počátek 

platnosti 

přerušitelné 

kapacity 

@relevanceFrom datetime 
 

Konec platnosti 

přerušitelné 

kapacity  

@relevanceTo datetime 
 

Podíl 

posuzovaného 

období na 

jednotkové 

ceně 

@effect číslo 12,7 
 

Jednotková 

pevná cena za 

denní 

přerušitelnou 

kapacitu 

@price číslo 12,2 Kč/tis m3 

Příloha - Údaje z měření Nx v Faktura     

OPM  A 

nebo B 
        

  

Identifikace 

měřidla 
Nx v Údaje z měření     

Vytknuto invoice/meters/meter/     
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Číslo měřidla: 

(přepočítávač) 
@rateId CHAR(15) 

 

Typ měřidla: 

(přepočítávač) 
@rateType CHAR(15) 

 

Název měřidla: 

(plynoměr) 
@meterName CHAR(15) 

 

Číslo měřidla: 

(plynoměr) 
@meterId CHAR(15) 

 

Typ měřidla: 

(plynoměr) 
@meterType CHAR(15) 

 

Datum od: @from datetime 
 

Datum do: @to datetime 
 

Počáteční stav 

měřidla 
@startState číslo 14,0 m3 

Konečný stav 

měřidla 
@endState číslo 14,0 m3 

Celkem 

spotřeba za 

měřidlo 

@sumGasM3 (-) číslo 14,0 m3 

Celkem 

spotřeba za 

měřidlo 

@sumGaskWh (-) číslo 14,2 kWh 

Spotřeby 

plynu 
28..31x v Identifikace měřidla     

Vytknuto 
invoice/meters/meter/dayCons

umption/ 
    

Den @gasday datetime 
 

Nepřepočtená 

spotřeba 
@gasConsumption (-) číslo 14,0 m3 

Přepočítávací 

koeficient na 

m3  

@reductionFactor číslo 10,4 nezasílá se 
 

Přepočtená 

spotřeba 
@reductionConsumption (-) číslo 14,0 m3 

Spalné teplo 

objemové 

v kWh/m3 

@flueGasHeat číslo 10,4 kWh/m3 

Distribuované 

množství plynu 
@sumGas (-) číslo 14,2 kWh 

     

Ostatní položky (poplatky) Nx v Faktura   

Fakturov

aná 

položka 

Vytknuto invoice/OtherItems     

Typ položky @itemType CHAR(4)  

Fakturační 

období od 
@periodFrom date  

Fakturační @periodTo date  
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období do 

Množství @quantity  (-) číslo 14,2   

Měrná jednotka @unit CHAR(6)  

Koeficient @effect (-) číslo 12,7  

Jednotková 

cena 
@unitPrice číslo 9,5  

Celková cena 

bez DPH   
@itemPrice (-) číslo 12,2 Kč 

 

Zaslání zprávy CCM (OPM typu C nebo CM) 

Sekce Název Cesta k parametru Typ Jednotky 

Identifikační údaje 1x v Faktura     

Hlavička 

Faktury 

Vytknuto Invoice/head/     

ID POF Invoice/head@pofid string  

EIC OPM  subjects/@opm EIC 
 

Druh Fakturace   atributes/@segment CHAR(3) 
 

Číslo POF  atributes/@number CHAR(15) 
 

Důvod opravné 

fakturace 
atributes/@corReason CHAR(2)  

ID reklamace 

pro opravnou 

fakturaci 

atributes/@complId CHAR(16)  

Fakturační 

období od 
 @periodFrom datetime 

 

Fakturační 

období do 
 @periodTo datetime 

 

Číslo 

agregované 

faktury 

(nepovinný 

údaj) 

 atributes/@anumber CHAR(25) 
 

    

Celková cena 

bez DPH  

(nepovinný 

údaj) 

 @priceTotal (-) číslo 12,2 Kč 

Celková cena s 

DPH  

(nepovinný 

údaj) 

 @priceTotalDph (-) číslo 12,2 Kč 

    

Verze faktury  @version CHAR(15) 
 

Příznak storna @cancelled boolean 
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Roční 

přepočtené 

množství 

@yearReCalculatedValue číslo 14,2 kWh 

     

OPM  C 

nebo CM 

Distribuované 

množství 

plynu 

Nx v Údaje z měření     

  Vytknuto 
invoice/instrumentReadingC/d

istributionSum/ 
    

 

  

Datum začátku 

posuzovaného 

období 

 @from datetime 
 

Datum konce 

posuzovaného 

období 

 @to datetime 
 

Distribuované 

množství plynu 

za posuzované 

období 

 @distributionSum (-) číslo 14,2 kWh 

Jednotková 

pevná cena za 

odebraný plyn  

 @unitPrice 9,5 Kč/kWh 

Jednotková 

cena za činnost 

zúčtování 

operátora trhu 

@MOSettlementUnitPrice 9,5 Kč/kWh 

1x v Faktura      

Sjednané hodnoty        

OPM  C 

nebo CM 
Posuzované 

období 
Nx v Sjednané hodnoty     

  Vytknuto 
invoice/contractValueC/period

/ 
    

  

Datum začátku 

posuzovaného 

období 

 @from datetime 
 

Datum konce 

posuzovaného 

období 

 @to datetime 
 

Vypočtená 

distribuční 

kapacita 

1x v Posuzované období     

  Vytknuto 
invoice/contractValueC/period

/ 
    

Vypočtená 

distribuční 

kapacita 

Velikost 

přidělené 

distribuční 

kapacity 

 capacity/@volume číslo 14,3 m3 
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Podíl 

posuzovaného 

období na 

jednotkové 

ceně 

 @effect číslo 12,7 
 

Jednotková 

pevná roční 

cena za denní 

rezervovanou 

kapacitu 

 @price číslo 12,2 Kč/tis m3 

Stálý měsíční 

plat 
1x v Posuzované období     

  Vytknuto 
invoice/contractValueC/period

/ 
    

Stálý 

měsíční 

plat 

Podíl 

posuzovaného 

období na 

jednotkové 

ceně 

 payment/@effect číslo 12,7 
 

Jednotková 

stálá měsíční 

platba za 

přistavenou 

kapacitu 

 capacity/@rent číslo 12,2 Kč 

Nx v Faktura      

Příloha - Údaje z měření - 

měřidla 
       

OPM  C 

nebo CM 
Identifikace 

měřidla 
Nx v Údaje z měření     

  Vytknuto invoice/metersC/meter/     

  

Číslo měřidla: 

(přepočítávač) 
 @rateId CHAR(15) 

 

Typ měřidla: 

(přepočítávač) 
 @rateType CHAR(15) 

 

Název měřidla: 

(plynoměr) 
 @meterName CHAR(15) 

 

Číslo měřidla: 

(plynoměr) 
 @meterId CHAR(15) 

 

Typ měřidla: 

(plynoměr) 
 @meterType CHAR(15) 

 

Datum od:  @from datetime 
 

Datum do:  @to datetime 
 

Počáteční stav 

měřidla 
 @startState číslo 14,0 m3 

Datum odečtu  @startReading datetime 
 

Konečný stav 

měřidla 
 @endState číslo 14,0 m3 

Datum odečtu  @readingEnd datetime 
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Způsob odečtu  @readingType enum ReadingType 
 

  
Spotřeby 

plynu 
Nx v Identifikace měřidla     

  Vytknuto 
invoice/metersC/meter/consu

mption/ 
    

 

Datum začátku 

posuzovaného 

období 

@from datetime 
 

 

Datum konce 

posuzovaného 

období 

@to datetime 
 

  

Rozdíl 

<konečný stav - 

poč. stav> za 

fakturační 

období 

 @consumption (-) číslo 14,0 m3 

Doúčtované 

množství 
@addBillConsumption (-) číslo 14,0 m3 

Přepočítávací 

koeficient na 

m3 

 @factor číslo 10,4 
 

Přepočtené 

množství v m3 

(15°C, 101,325 

kPa, suchý) 

 @renumVolume  (-) číslo 12,4 m3 

Spalné teplo 

objemové za 

účtované 

období 

v kWh/m3 

 @flueGasHead číslo 10,4 kWh/m3 

Distribuované 

množství plynu 

za fakturační 

období 

 @distribVolume (-) číslo 12,4 kWh 

    

Ostatní položky (poplatky) Nx v Faktura   

Fakturov

aná 

položka 

Vytknuto invoice/OtherItems     

Typ položky @itemType CHAR(4)  

Fakturační 

období od 
@periodFrom date  

Fakturační 

období do 
@periodTo date  

Množství @quantity  (-) číslo 14,2   

Měrná jednotka @unit CHAR(6)  

Koeficient @effect (-) číslo 12,7  

Jednotková 

cena 
@unitPrice číslo 9,5  
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Celková cena 

bez DPH   
@itemPrice (-) číslo 12,2 Kč 

 

Číselník druhů fakturace obsahuje následující hodnoty: 

Druh fakt.  Popis 

INV Pravidelná fakturace 

EXI Mimořádná fakturace 

COR Opravná fakturace
11

 

CAN Storno fakturace 

EOC Ukončení smlouvy 

 

Číselník Typů položek obsahuje následující hodnoty: 

Typ položky  Název 

FXIV Poplatek za mimořádnou fakturaci 

FXMR Poplatek za mimořádný odečet  

DFLD Sleva povodně 

DDSC Sleva přerušení 

 

Číselník měrných jednotek obsahuje následující hodnoty: 

Jednotka Popis 

pc Kus 

m3 Metr krychlový 

 Neuvedeno 

 

Číselník důvodů opravné fakturace obsahuje následující hodnoty: 

Důvod Popis 

01 

Oprava na základě chyby zjištěné 

provozovatelem distribuční soustavy 

02 Oprava na základě reklamace 

 

                                                      
11

 V případě opravné faktury již nebude vyplněn druh fakturace COR, ale zůstává vyplněna původní hodnota. 

Opravnou fakturu indikuje vyplněný důvod opravné fakturace v atributu corReason. 


