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Úvod

Národní mnohostranné fórum ČR pro e-fakturaci

Priority implementace e-fakturace



Národní mnohostranné fórum ČR

 NF ČR při Hospodářské komoře ČR

 Pod gescí Ministerstva vnitra ČR

 Navazuje na Evropské mnohostranné fórum pro e-fakturaci 

při EK 

 Šíření principů e-fakturace a jejich implementace do národní 

legislativy 

 Správná aplikace principů e-fakturace v praxi



Doporučení Národního fóra 

Národní fórum publikovalo již dvě doporučení ve vztahu k 
elektronické fakturaci v souvislosti s rozsáhlou novelou 
zákona o DPH 

První doporučení koncem roku 2012, aby se podnikatelské 
subjekty v nové úpravě včas zorientovaly

Doporučení II byla vydána v únoru 2016 a dále na tuto 
problematiku navazují a to i v kontextu rekodifikace z roku 
2014 a dalších souvisejících předpisů EU 

Doporučení Národního fóra nejsou právně závazná ani 
komplexní, slouží k objasnění postupu uplatňování 
fakturačních pravidel

http://www.komora.cz/Files/FITPRO/e-fakturace/Doporuceni_NMFCR-
ELFA_2016.pdf



Priority implementace e-fakturace: 

směrnice 

 Směrnice 2014/55/EU o e-fakturaci při veřejných 

zakázkách

Veřejní zadavatelé budou mít v průběhu let 2019-2020 povinnost 

umožnit dodavatelům fakturovat elektronicky v souladu se 

vznikající evropskou normou.



Priority implementace e-fakturace: 

směrnice 

 Směrnice 2014/55/EU o e-fakturaci při veřejných 

zakázkách

Implementace do §221 zákona o veř. zakázkách č. 134/2016 Sb.: 

„Zadavatel nesmí odmítnout elektronickou fakturu vystavenou 

dodavatelem za plnění veřejné zakázky z důvodu jejího formátu, 

který je v souladu s evropským standardem elektronické faktury.“ 

Účinnost:  vázanost na lhůtu, která počíná běžet od zveřejnění 

evropského standardu elektronické faktury v Úředním věštníku 

EU 

Pro organizační složky státu a ČNB činí lhůta 18 měsíců, u 

ostatních 30 měsíců, přičemž se povinnost týká pouze 

podlimitních a nadlimitních zakázek.



Priority implementace e-fakturace: 

vznik normy

 Evropský výbor pro normalizaci (CEN) a jeho projektová 

komise vytvořily požadovanou evropskou normu, v průběhu 

druhé poloviny 2017 by měla být schválena Evropskou 

komisí

 Za ČR jsou v projektové komisi zástupci Úřadu pro 

technickou normalizaci, GS1 Czech Republic a MFČR

 Rada vlády pro informační společnost – výzva ke 

koncepčnímu přístupu



Priority implementace e-fakturace: 

norma

 evropská norma – definice sémantického datového modelu k 
zajištění interoperability v oblasti e-fakturace 

 stanovuje a charakterizuje základní prvky, které musí 
elektronická faktura vždy obsahovat, a usnadnit tak zasílání a 
přijímání elektronických faktur mezi systémy založenými na 
různých technických normách

 jedná se o přenos elektronické faktury formou 
strukturovaných dat, což umožňuje automatický příjem a 
zpracování dokumentu různými informačními systémy 
obchodních partnerů - „univerzální“ standard 



Priority implementace e-fakturace: 

datový model

 dokumenty CEN týkající se elektronické fakturace (např: EN 

16931-1:2017 ve vztahu k sémantickému datovému modelu a 

dále metodologii a směrnici)

 datový model - jedná se o používané formáty UN/CEFACT 

Cross Industry Invoice XML message a UBL verze 2.1 

faktury a dobropis dle definice ISO/IEC 19845:2015

 EDIFACT nebude mezi povinně přijímanými dokumenty, 

bude poskytnuto alespoň mapování 



Priority implementace e-fakturace: 

syntaxe

 dokument CEN: CEN/TS 169/31-2:2017 (seznam syntaxí 

vyhovujících datovému modelu)

 identifikovaný omezený počet syntaxí, v nichž bude možné 

sémantiku evropské elektronické faktury vyjádřit, veřejní 

zadavatelé budou povinni přijmout a zpracovat elektronickou 

fakturu vyhovující evropské normě ve kterékoliv z těchto 

syntaxí



Priority implementace e-fakturace: 

výhledy

 registr pro sektorové a národní položky elektronické faktury -
nutnost budoucího zhodnocení, zda se případně o nějaké 
položky bude rozšiřovat samotný datový model nebo se bude 
tvořit nové rozšíření

 Česká republika může posílit povinnosti, např. mít širší příjem 
modelů, ale nesmí tím dojít k zatížení nestátního sektoru

 podpora CEF (Connecting Europe Facility): pořádání 
workshopů a školenív každém členském státě, granty pro 
orgány veřejné správy (pro soukromoprávní entity je zde 
možnost vytvoření konzorcia s veřejnoprávními subjekty) na 
financování technických a organizačních řešení



Priority implementace e-fakturace: 

výhledy

 Návrh dalšího postupu:

zajistit, aby příslušní veřejní zadavatelé byli k danému 
termínu schopni přijímat elektronické faktury splňující novou 
evropskou normu ve všech identifikovaných syntaktických 
reprezentacích 

zajistit co nejrychleji dostupnost normy v českém jazyce a její 
převedení do české národní normy

zpřístupnit veřejnosti související dokumentaci – metodiku, 
pokyny a technické specifikace, které se týkají syntaxí

připravit opatření související s potřebnou informační kampaní 
pro veřejnost



Priority implementace e-fakturace: 

výhledy

 Usnesení vlády k elektronizaci procesů 

dne 10. května 2017 vláda schválila „Materiál k realizaci úplného 
elektronického podání a povinnému přijímání elektronických faktur 
ústředními orgány státní správy“ (čj. 452/17)

 monitoring připravenosti na přijímání elektronických faktur a 
zajištění realizace úplných elektronických podání

 úřady musí zabezpečit (netýká se obcí a krajů) do konce roku 2017, 
že zpracování a evidování elektronických podání včetně 
elektronických faktur v systémech spisové služby a ERP je prováděno 
řádně a budou vytvořeny pro tyto účely metodické postupy a interní 
směrnice

 zároveň se vláda usnesla, že národní formát ISDOC verze 6 a vyšší 
bude patřit mezi povinně přijímané formáty dle normy (platnost 
pouze pro ČR)
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