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GS1 DataBar 

Proč nový standard?
Reakcí zástupců maloobchodního sektoru na rychle 
se měnící legislativu v oblasti povinných informací na 
obalech a zajištění sledovatelnosti byl požadavek na 
vývoj nových, prostorově úsporných čárových kódů, 
umožňujících též kódování celého spektra doplňujících 
informací. 
Původní název této symboliky - RSS, Reduced Space 
Symbology, byl v roce 2007 změněn na GS1 DataBar, 
aby se zabránilo kolizi s jinými významy zkratky RSS. 
Nicméně je doposud možno ve starších verzích SW 
označení RSS-14 nalézt.
Cílem implementace GS1 DataBar není plná náhrada 
stávajících symbolů EAN/UPC, ale jejich doplnění
o datové nosiče, které mohou nést shodnou informaci 
(GTIN) na menším prostoru nebo více informací (GTIN 
+ dynamická data) na přibližně shodné ploše jako 
stávající EAN-13. Toto řešení umožňuje všem 
obchodním partnerům vylepšit interní procesy.

Průvodce symboly GS1 DataBar
GS1 DataBar je skupina sedmi lineárních, obousměrně 
dekódovatelných čárových kódů, která rozšiřuje 
možnosti identifi kace zejména v maloobchodu. 
Symboly GS1 DataBar mohou nést znaky ASCII
o hodnotách 0 – 127. Použití těchto znaků je omezeno 
normou ISO/IEC 646 – Informační technologie. Pro 
kódování dat je využíván standard GS1 aplikační 

identifi kátory, GS1 AI. Ze sedmi kódů GS1 DataBar 
jsou čtyři určeny pro použití na POS, Point of Sale, 
pokladně, kde mohou být snímány jak ručními 
čtečkami, tak všesměrovými terminály. 
GS1 DataBar Omnidirectional obsahuje dvě varianty, 
lineární a vrstvenou (Stacked). Obě tyto verze jsou 
schopné nést pouze GTIN, tj. globálně unikátní 
identifi kaci produktu ve formě GS1 AI (01). Jsou 
určeny především pro identifi kaci velmi malých 
spotřebitelských jednotek, například v kosmetice, 
nebo pro identifi kaci volně loženého ovoce a zeleniny. 
V tomto případě je předpokládáno doplnění stávajících 
symbolů určených pro tuto oblast, tj. EAN-8 a UPC-E
a jejich postupná náhrada.

GS1 DataBar Expanded obsahuje také dvě varianty, 
lineární a vrstvenou (Stacked). Obě tyto verze 
jsou schopné nést GTIN a doplňkové informace
o produktu ve formátu GS1 AI, například číslo šarže/
partie, datum výroby, datum balení, datum minimální 
trvanlivosti nebo datum exspirace, čistou hmotnost, 
zemi původu zboží aj. Tyto varianty řeší především 
identifi kaci čerstvých potravin, tj. masa a masných 
výrobků, mléčného sortimentu nebo čerstvých salátů, 
tedy produktů s proměnnou hmotností.
GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Limited
a GS1 DataBar Stacked nejsou vhodné pro použití
na POS, jsou využívány k identifi kaci v jiných oblastech, 
například ve zdravotnictví. Umožňují kódování pouze 
AI (01) - GTIN.

Porovnání velikosti EAN-13 a GS1 DataBar
Omnidirectional Stacked

GS1 DataBar je skupina čárových kódů, která výrazně rozšiřuje 
možnosti identifi kace položek zejména v sektoru maloobchodu. 
Jsou prvními čárovými kódy od zavedení automatické identifi kace 
spotřebitelských jednotek symboly EAN/UPC z poloviny 70. let 
minulého století, které byly schváleny pro otevřený trh bez 
jakýchkoli omezení.
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Parametry symbolů GS1 DataBar
GS1 DataBar jsou převážně určeny pro identifi kaci 
spotřebitelských jednotek a ke snímání na pokladnách. 
Proto byl stanoven povolený rozsah rozměru Modulu X 
shodně jako pro symboly EAN/UPC, a to v rozmezí 
0,264 – 0,660 mm, při jmenovité velikosti X = 0,330 mm.
Výjimkou je možnost minimálního zobrazení Modulu 
X  0,203 mm při identifi kaci malých produktů volně 
loženého sortimentu, především ovoce a zeleniny. Je 
pravděpodobné, že takto malé zobrazení symbolu 
způsobí prodloužení doby potřebné k dekódování na 
pokladně. Současně však platí, že proces vážení bude 
vždy mnohonásobně delší.

Velikost kódů je dána velikostí Modulu X 
GS1 DataBar Omnidirectional: výška čar 33X, šířka čar 96X
GS1 DataBar Omnidirectional Stacked (2 vrstvy):  výška 
čar 69X, šířka čar 50X (3X oddělovač)
GS1 DataBar Expanded:  výška čar 34X, šířka min. 102X, 
max. 534X
GS1 DataBar Expanded Stacked (2 vrstvy):  výška 71X, 
šířka čar min. 96X, max. 534X (3X oddělovač)
Součástí symbolu musí být vždy HRI, Human Readable  
Interpretation, okem čitelná sekvence, která se u GS1 
DataBar uvádí v těsné blízkosti pod symbolem. Není 
určen konkrétní typ písma; důraz je však kladen na 
jeho dobrou čitelnost. U vrstvených variant je optimální 
přizpůsobit typ a velikost písma HRI aktuální šíři symbolu, 
aby HRI výrazně nepřesahovala šíři vlastního symbolu.

Struktura symbolů GS1 DataBar
Symbolika GS1 DataBar je detailně popsána v normě  
ISO/IEC 24724, AIDC – GS1 DataBar, BarCode 
Symbology Specifi cation. 
Čárový kód GS1 DataBar se skládá z datových segmentů 
a z vyhledávacích znaků. To umožňuje všesměrové 
snímání. V případě snímání ručními snímači je nezbytné 
protnout skenovacím paprskem všechny řádky symbolu, 
aby byla data načtena.
Vzhledem k velkému množství dat, která je možné 
zakódovat do symbolů Expanded, je výhodnější 
využívat vrstvené varianty (Stacked). Tyto varianty 
je možné vrstvit od 2 do maximálně 11 řádků, v praxi 
jsou optimální pouze dva až tři řádky. Jednotlivé řádky 
jsou od sebe odděleny oddělovačem. Oddělovač řádků 
neobsahuje žádné zakódované údaje a slouží pouze 
k jejich oddělení. Velikost (výška) oddělovače je 3X. 
Odsazení oddělovače od kraje kódu je 4X z obou stran. 
GS1 DataBar nemá defi nované ochranné zóny, protože 

každý řádek začíná a končí mezerou, ochranná zóna 
je „vložena“ do vlastního kódu. Nicméně je důležité 
zachovat odstup symbolu od okolní grafi ky. 

 

Způsob kódování dat do GS1 DataBar
Do čárových kódů GS1 DataBar se data kódují pomocí 
GS1 AI - aplikačních identifi kátorů. Jedná se o GS1 
standard, který defi nuje význam, strukturu a formát 
kódování jednotlivých datových polí. GS1 AI umožňují 
do jednoho symbolu zakódovat různé údaje tak, aby 
byla data oddělena a aby bylo možné je následně 
dekódovat a ukládat do systémů ERP nebo WMS. GS1 
DataBar umožňují zakódovat až 74 numerických nebo 
41 alfanumerických znaků. 

GS1 AI jsou v HRI vždy umístěny v závorkách, které však 
nejsou součástí symbolu a nesmí v něm být kódovány.
Více k problematice GS1 AI je uvedeno v materiálu
GS1 Czech Republic – „Aplikační identifi kátory“.

Ukázka umístění HRI pod symbolem
GS1 DataBar Expanded Stacked

Struktura GS1 DataBar
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Kvalitativní požadavky
Pro symboly GS1 DataBar platí stejná pravidla jako 
pro ostatní lineární kódy. Základem jsou dostatečné 
parametry kontrastu – tj. tmavé čary na světlém 
podkladu. Požadavky na kvalitu symbolů GS1 DataBar 
jsou defi novány normou ISO/IEC 15416. Podle této 
normy je možné každý symbol zařadit do 5místné 
stupnice v rozpětí hodnot 4–0; americká obdoba 
defi nuje rozpětí písmeny A-F. 4/A je nejvyšší stupeň 
kvality, 0/F nejnižší. Minimální požadovaná kvalita 
symbolů GS1 DataBar musí být na úrovni hodnoty 
1,5/C. Více k této problematice je uvedeno v materiálu 
GS1 Czech Republic – „Kvalita čárových kódů“.

Stupně jakosti dle ISO/IEC 15416 a ANSI X3.182

V maloobchodním prodeji se vyskytují spotřebitelské 
jednotky, které mají různou hmotnost, případně cenu či 
počet kusů. Doposud byly k jejich identifi kaci využívány 
kódy RCN, Restricted Circulation Number, identifi kace 
s omezenou působností za využití prefi xů 20 – 29. 
Tyto prefi xy jsou určovány příslušnou lokální organizací
GS1 a kódovany v symbolech EAN-13. Uvedená národní, 
případně pouze interní řešení je možné s využitím GS1 
DataBar nahradit globálně unikátní identifi kací. Více je 
o této problematice uvedeno v materiálech GS1 Czech 
Republic – „Identifi kace čerstvých potravin“ a „Kódování 
a označování jednotek v maloobchodu“.

Příklady použití GS1 DataBar
• Kódování kalibrovaných jednotek - FMI
 (Fixed Measure Items).
 Varianta Omnidirectional a Omnidirectional
 Stacked
 Datový obsah: GTIN AI (01)

• Kódování kalibrovaných jednotek - FMI
 Varianta Expanded
 Datový obsah: GTIN AI (01),
 datum minimální trvanlivosti AI (15),
 šarže AI (10)

ANSI - American National Standards Institute

ANSI ISO / IEC Způsob přiřazení výsledků měření

A 4 4,00 - 3,50

B 3 3,49 - 2,50

C 2 2,49 - 1,50

D 1 1,49 - 0,50

F 0 0,49 - 0,00

• Kódování kalibrovaných jednotek - FMI
 Varianta Expanded Stacked
 Datový obsah: GTIN AI (01),
 datum minimální trvanlivosti AI (15),
 šarže AI (10)

• Kódování položek s proměnnou hmotností - VMI
 (Variable Measure Items)
 Varianta Expanded
 Datový obsah: GTIN AI (01),
 čistá hmotnost v kg (tři desetiná místa) AI (3103),
 datum minimální trvanlivosti AI (15),
 šarže AI (10)

• Kódování položek s proměnnou hmotností -  VMI
 Varianta Expanded Stacked
 Datový obsah: GTIN AI (01),
 čistá hmotnost v kg (tři desetiná místa) AI (3103)
 datum minimální trvanlivosti AI (15),
 šarže AI (10)
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pomocí AI (01), ve struktuře GTIN-14. Jako takový 
musí obsahovat GCP, GS1 Company Prefi x. V datovém 
poli AI (01) nesmí být uváděna původně využívaná 
struktura RCN!

Chybné použití indikátoru balení
Obecně platí, že rozšíření stávajícího GTIN-13 
kalibrované položky - FMI do formátu GTIN-14, 
nezbytného pro GS1 DataBar, je možno snadno 
provést dosazením levostranné nuly. Původní kontrolní 
číslice se v tomto případě nemění, a identifi kace 
tudíž zůstává zachována. V případě nekalibrovaných 
položek se místo nuly dosadí číslice „9“, která indikuje, 
že se jedná o zboží s proměnnými jednotkami - VMI.
V tomto případě je nutné znovu spočítat kontrolní 
číslici fi nálního GTIN-14. Za AI (01), který začíná 
číslicí „9“, je nutno doplnit další údaj, nejčastěji čistou 
hmotnost v kg – tj. AI (310X), kde X představuje 
proměnnou pozici desetinné čárky.
Použít kombinaci obou těchto variant v jediném 
kódu není možné.

Identifi kace kuponů
V České republice jsou kupony využívány nejčastěji ve 
formě stravenek, které specializované fi rmy vydávají 
v různých nominálních hodnotách a které platí v celé 
síti smluvních restaurací a prodejen. Tyto kupony jsou 
určeny pro jedno použití a mají časově omezenou 
platnost. Některé společnosti využívají pro identifi kaci 
stravenky národní kuponové číslo, které obsahuje 
přímo hodnotu kuponu a je zakódováno v symbolu 
EAN-13. Přínosem využívání symbolů GS1 DataBar 
Expanded je možnost, v rámci jediného symbolu, 
uvést GTIN AI (01), případně GCN, Global Coupon 
Number, globální kuponové číslo AI (255), hodnotu 
kupónu AI (390X), platnost/exspiraci AI (17). GCN
AI (255) může být serializováno. Je tedy možno zajistit 
unikátní identifi kaci každého vydaného kupónu.

Příklady použití GS1 DataBar pro GCN

Časté realizační chyby při aplikaci 
symbolů GS1 DataBar

Náhrada zastaralé identifi kace RCN
Standardní identifi kaci s využitím prefi xů 20-29, tzv. 
národní či interní struktury s omezenou možností 
uplatnění, kódované doposud v čárových kódech
EAN-13, je možné nahradit globálně unikátní 
identifi kací s využitím standardu GS1 AI v čárových 
kódech GS1 DataBar. Konkrétní produkt je identifi kován 

Serializovaný kupon

Neserializovaný kupon
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Chybný formát GTIN-14
Podmínkou pro správnou funkci GS1 DataBar je 
dodržení defi novaného formátu, tj. struktury GTIN-14. 
Datové pole AI (01) často není doplněno na nezbytných 
14 pozic;  vyskytují se ale i případy vytvoření 15místné 
číselné sekvence. Lze předpokládat, že ofi ciální 
verze SW by takovou chybu udělat neměly. Je 
pravděpodobné, že zdrojem těchto chyb mohou být 
necertifi kované online generátory čárových kódů.

Oddělovací znak
U vrstvených variant symbolů GS1 DataBar se
k oddělení jednotlivých řádků používá oddělovací 
znak. Oddělovací znak nenese žádnou informaci. 
Skládá se ze tří horizontálních vrstev celkové o tloušťce 
tří Modulů X. Pokud je tento oddělovací znak vyšší, 
zbytečně navyšuje velikost symbolu, a tím eliminuje 
prostorovou úspornost čárových kódů GS1 DataBar.

Nedodržení potřebného prostoru
pro symbol
Nespornou výhodou symboliky GS1 DataBar je fakt, že 
jako jediný lineární čárový kód nepotřebuje ochranné 
zóny. Ty jsou již obsaženy ve vlastním symbolu. Nicméně 
pokud je symbol umístěn příliš blízko u okraje etikety, 
může se vinou pohybu roličky v tiskárně dostat mimo 
etiketu. V tomto případě je pak nedekódovatelný. Je 
tedy nutné zvážit bezpečné odsazení symbolu nejenom 
od okraje etikety, ale i od ostatní grafi ky. Zásadní chybou 
je též neuvedení okem čitelné sekvence.

Struktura symbolu
Při generování symbolů GS1 DataBar je možné 
ovlivnit šířku kódu tím, že je použito vhodnějšího 
rozdělení datových segmentů na řádek. Většina SW 
také umožňuje upravit formát okem čitelné informace 
tak, aby bylo možné jej přizpůsobit velikosti symbolu. 
Stále ale platí zásada, že HRI musí být bez problémů 
čitelná.

Šířka symbolu

Velkou výhodou symboliky GS1 DataBar je možnost 
volby kódu vrstveného - „Stacked“, který dovoluje 
vrstvení dat do více řádků. To umožňuje lépe 

hospodařit s prostorem, symbol je tak v „kompaktní“ 
velikosti. Pokud by symbol zůstal v nevrstvené 
variantě, tedy ve variantě jednořádkové, zcela jistě 
by se při vyšším počtu kódovaných informací dostal 
mimo čtecí prostor pokladních snímačů.

8 segmentů / řádek

10 segmentů / řádek

12 segmentů / řádek
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Chyby při tisku – vypálené tiskové body
U všech lineárních kódů platí, že poškození nebo 
ztráta byť jen jediné čáry vede k nečitelnosti daného 
symbolu. To platí i v případě rozetnutí stávajících čar v 
důsledku zanesené tiskové hlavy - vypálených bodů.

Chyby při tisku – nevhodné umístění
U předtištěných etiket se často stává, že je symbol 
tištěn do prostoru na etiketě, který nebyl pro realizaci 
kódu tiskem primárně určen. Kód tedy nemá vymezen 
konkrétní prostor a bývá tištěn přes původní grafi ku. 
Toto řešení je důrazně nedoporučeno! Je velmi 
pravděpodobné, že kód realizovaný tímto způsobem 
nebude čitelný.

Chyby při tisku – nesprávná orientace 
symbolu při tisku
Při termotransferovém tisku by měly být symboly 
orientovány ve směru pohybu etiket pod tiskovou 
hlavou. Tím je zajištěna optimální kvalita tisku. 
Pokud je symbol přetočen, často dochází, především
u menších zobrazení symbolů, k jeho deformaci.

Aplikace etiket
Při aplikaci etiket, ať už strojové nebo ruční, je nutné 
dbát na správné nalepení etikety. Z pokroucených 
nebo deformovaných etiket není možné symbol 
správně načíst!

Využívání datových nosičů rodiny GS1 DataBar se 
bude stále rozšiřovat. GS1 Czech Republic nabízí 
všem zájemcům konzultace, testování návrhů kódů
a další související podporu.
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GS1 Czech Republic

Na Pankráci 30
140 00 Praha 4
T: +420 227 031 261
E: helpdesk@gs1cz.org

GS1 is a registered trademark of GS1 AISBL.
All contents copyright © GS1 AISBL 2017

Navštivte naše webové stránky:

www.gs1cz.org
www.gs1akademie.cz

O organizaci GS1

GS1 je nezisková, globální organizace, která se věnuje vývoji, údržbě a implementaci globálních 

standardů a praktických řešení s cílem dosažení vyšší efektivity a přehlednosti v rámci dodavatelských 

řetězců napříč různými sektory.

GS1 Czech Republic je jediným autorizovaným pracovištěm pro registraci do Systému GS1 na území 

České republiky. Stejně tak jako členské organizace v ostatních zemích se zabývá komplexní podporou 

implementace standardů GS1 do obchodní praxe.

Tabulka nejčastěji používaných GS1 aplikačních identifi kátorů
a příslušných termínů

00 Serial Shipping Container Code Sériový kód logistické jednotky SSCC n2 + n18

01 Global Trade Item Number Globální číslo obchodní položky GTIN n2 + n14

02 GTIN of Trade Items Contained in Logistic Unic GTIN nejbližší nižší položky obsažené uvnitř LJ CONTENT n2 + n14

10 Batch or Lot Number Číslo dávky, šarže nebo partie BATCH/LOT n2 + an..20

11 Production Date (YYMMDD) Datum výroby (struktura RRMMDD) PROD DATE n2 + n6

13 Packaging Date (YYMMDD) Datum balení (struktura RRMMDD) PACK DATE n2 + n6

15 Best Before Date (YYMMDD) Minimální trvanlivost do (struktura RRMMDD) BEST BEFORE n2 + n6

17 Expiration Date (YYMMDD) Použitelnost do (struktura RRMMDD) USE BY nebo EXPIRY n2 + n6

240 Additional Item Identifi cation Doplňková identifi kace položky ADDITIONAL ID n3 + an..30

310X Net Weight (kg - VMI) Čistá hmotnost (kg) NET WEIGHT n4 + n6

330X Logistic Weight (kg) Hrubá hmotnost (kg) GROSS WEIGHT n4 + n6

30 Variable Count of Items (VMI) Proměnné množství položek VAR. COUNT n2 + n..8

37 Count of Trade Items Počet kusů nejbližší nižší položky obsažené uvnitř LJ COUNT n2 + n..8

390X Amount Payble or Coupon Value Splatná částka / hodnota kuponu AMOUNT n4 + n..15

400 Customer‘s Purchase Order Number Číslo objednávky ORDER NUMBER n3 + an..30

422 Coutry of Origin of a Trade Item Země původu položky ORIGIN n3 + n3

GS1 AI Plný anglický název Český ekvivalent Závazný titul Formát
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