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Obsah prezentace:
 Směrnice 2014/55/EU o elektronické fakturaci při zadávání
veřejných zakázek
 Transpozice Směrnice
 Termíny pro zadavatele dle zákona o veřejných zakázkách
 Aktivity ministerstva financí ČR – gestora zákona o účetnictví,
o DPH, o finanční kontrole…
•
•
•
•
•

Navázání na dosavadní kroky k používání elektronické fakturace
Spolupráce na přípravě „EU Standardu eFakturace“ – CEN/TC 434
Ověřovací provoz v Resortu MF ČR
Opatření pro realizace Směrnice pro celou ČR
Komunikace s partnery v ČR – PS RVIS eFakturace,
HK NMF eFakturace, UNMZ

Směrnice 2014/55/EU o elektronické fakturaci při
zadávání veřejných zakázek:
 „všichni zadavatelé budou povinni akceptovat elektronickou
fakturaci, která bude v „EU Standardu eFakturace“
 ( nadlimitní veřejné zakázky
/3 686 000; 5 706 000 Kč/

/142 668 000 Kč/)
 EU Standard eFakturace – připravuje CEN TC434
V ČR : příprava opatření pro naplnění Směrnice.
Od částečného spíše výjimečného používání elektronické
fakturace k zavedení elektronické fakturace jako převažující
komunikace při realizaci platebního styku s veřejným sektorem v
ČR do roku 2018 / 2019.

Transpozice Směrnice 2014/55/EU, termíny pro
zadavatele dle zák. o veřejných zakázkách:
 MMR: Směrnice je transponována do českého právního
prostředí v rámci nového zákona o zadávání veřejných
zakázek (ZZVZ), zák. 134/2016 Sb., § 221….
 Platí - podlimitní a nadlimitní VZ / 2 000 000, 6 000 000 Kč /
 Neplatí pro VZMR, soutěž o návrh, koncese do 20 mil. Kč,…
 Termíny dle ZZVZ, § 279 (6):
• §4 (1) a) ČR, organizační složky státu + ČNB : 18 měsíců po
zveřejnění EU Standardu pro el. fakturaci v Úředním věstníku EU
• Ostatní zadavatelé mimo §4 (1) a) : 30 měsíců

 Plán CEN TC 434 : EU Standard eFa – květen 2017
 Termín povinné akceptace :
• ČR, organizační složky státu + ČNB - 1. listopad 2018
• Ostatní zadavatelé – 1. listopad 2019

Aktuální stav EU Standardu – výstup CEN / TC434
 Leden 2017 – final Draft SDM (Rozšíření SDM) + 2 syntaxe
 List of syntaxes which comply with FprEN 16931-1:2016
– UN/CEFACT Cross Industry Invoice XML message as specified in XML
Schemas 16B (SCRDM - CII)
– UBL version 2.1 invoice and credit note messages as defined in
ISO/IEC 19845:2015

 It is expected that the list above would lead to simplification
and facilitate the practical application of electronic invoicing in
procurement.
 CEN : testování, dokončení mapování, metodika pro
rozšíření, uveřejnění

Uveřejnění v Úředním věstníku : OJ EU
– rozhodné datum pro účinnost Směrnice

 Červenec 2017
 Září 2017
 Prosinec 2017

18 M
=> 1. ledna 2019
=> 1. března 2019
=> 1. června 2019

30 M
1. ledna 2020
1. března 2020
1. června 2020

 Rozšíření SDM – Extensions – není ve Směrnici, není
závazné, je na dobrovolné akceptaci zadavatelem i
dodavatelem – budoucnost…
 Proces implementace EU Standardu pro el. fakturaci v ČR
 Překlad + procedura + uveřejnění (dostupnost standardu)

Aktivity MF ČR:

1

 Spolupráce na přípravě EU Standardu eFakturace
• Náležitosti elektronické faktury – Sémantický datový model
• Uspořádání PŘ v rámci celé ČR – 1. fáze, už realizováno – předáno
3.3.2016
• Navržené syntaxe : UN/CEFACT, OASIS UBL 2.1,
EDIFACT, ISO 20 022
• Pokračování spolupráce s CEN až do vytvoření EU Standardu

 Příprava ověřovacího provozu v Resortu MF
• Sjednocení /ověření/ postupů všech organizací resortu
• Elektronizace celého životního cyklu elektronické faktury…
přijetí, zpracování, archivace (předarchivní péče), až po skartaci
• Až do platnosti EU Standardu eFakturace - ISDOC

Aktivity MF ČR:

2

 Příprava opatření k zajištění požadavků „Směrnice“ v ČR
• Příprava variant, vyhodnocení variant, vybrána varianta V2 scénář S2
 Všichni zadavatelé budou akceptovat el. faktury od 2018 / 2019
 MF ČR zajistí:
 informační portál - informace, metodická podpora
 Podpůrné moduly – validátor, konvertor/překladač syntaxí,
dodavatelský portál, skenovací centrum
 Podpora zavedení povinného vystavování el. faktur pro dodavatele
VZ – hledáme leg. řešení
!! Směrnice 2006/112/ES o DPH – rovnost listinné a el. formy
!! zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, §29
• Implementační plán pro vybranou variantu - duben 2017

Návrh MF ČR:

3

Aktivity MF ČR:

3

 Příprava opatření k zajištění požadavků „Směrnice“ v ČR
•
•
•
•
•

Implementační plán pro vybranou variantu - duben 2017
Rozhodnutí vedení MF ČR o dalším postupu
Meziresortní připomínkové řízení
Nařízení vlády resp. Usnesení vlády ČR
Předpoklad – do poloviny roku 2017

 Realizace opatření k zajištění požadavků „Směrnice“ v ČR
• Období 2017 - 2018
• Postup dle přijaté varianty
 Informační kampaň, Metodická podpora, infrastrukturní moduly,
školení
 Meziresortní projekt resp. úkoly dle UV

Aktivity partnerů v rámci ČR:
 návrh UV k el. fakturaci - Koordinátor digitální agendy,
spolupředkladatel MV ČR
 Členům vlády a vedoucím ÚOSS….
 Do 30.6.2017 - informovat koordinátora o stavu připravenosti…. na
Směrnici
 Následně koordinátor do 30.9.2017 předloží souhrnnou zprávu na Vládu
ČR
 Do 31.12.2017 – zajistit úpravy příslušných interních směrnic a
metodických pokynů
 Do 31.12.2018 –zajistit přijímání „el. faktur“ def. EU Standardem a ve
formátu ISDOC v 6.0 a vyšších

Diskuse, závěr
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