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OBECNÁ PŘIPOMÍNKA 
Svaz průmyslu a dopravy ČR (dále jen „SP ČR“) se dlouhodobě aktivně účastní expertních diskuzí jak 

s předkladatelem materiálu, tak i s Ministerstvem vnitra ČR a Ministerstvem financí ČR a současně i 

s podnikateli o implementaci elektronické fakturace ve státní správě i v soukromé sféře. Aktivitu 

předkladatele na podporu zavedení elektronické fakturace na všech ministerstvech, ústředních orgánech 

státní správy i jim podřízených organizacích a rovněž tak i na všech krajích a obcích proto SP ČR velmi vítá a 

věří, že napomůže rychlejší implementaci povinnosti akceptovat elektronické faktury na všech zmíněných 

organizacích. Svaz tedy návrh podporuje a žádá vládu o schválení a implementaci. 

V této souvislosti však považuje za vhodné, aby vláda svou činností povzbudila rovněž vyšší míru využívání 

elektronických faktur v soukromé sféře. K tomu by mohlo dojít jednak tím, že akceleruje přípravy na všech 

úrovních státní správy a samosprávy na příjem elektronických faktur, tak i tím, že směrem k podnikatelské 

veřejnosti vyšle signály na povzbuzení akcelerace zavádění elektronické fakturace v soukromé sféře. Mezi 

takové signály mohou zejména patřit informace o tom, že:  

 jak vyplývá z interní analýzy MF ČR, aktuálně neexistuje v české legislativě jediná zákonná 

povinnost, která by bránila vystavování a přijímání elektronických faktur ve styku mezi podnikateli,  

 jak vyplývá z odborného názoru MF ČR, všechny orgány finanční a daňové správy v ČR mají 

povinnost uznávat elektronické faktury jako formát rovnocenný k fakturám v papírové podobě,  

 prostřednictvím vydávání faktur v elektronické podobě v B2B styku mohou podnikatelé významně 

snížit svou administrativní zátěž a současně se tak dobře připravit na období, kdy elektronické 

faktury bude povinna akceptovat veřejná správa.  

Z tohoto důvodu navrhujeme doplnit předložený návrh usnesení vlády dále uvedeným způsobem. 

KONKRÉTNÍ ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY 
1. Připomínka k návrhu usnesení vlády, které tvoří součást předkládaného materiálu: 

Za bod II. navrhujeme doplnit nový bod III., který zní:  

III. Ukládá ministru financí ve spolupráci s ministrem průmyslu a obchodu 

aby do 30. 9. 2017:  
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a) publikoval oficiální sdělení Ministerstva financí ČR, ze kterého bude patrné, že aktuálně 
neexistuje legislativní omezení pro plné nasazení elektronické fakturace v účetním styku mezi 
podnikateli navzájem,  

b) realizoval vydání metodického pokynu MF ČR pro všechny orgány finanční a daňové správy ČR, 
kterým bude zajištěno, že všechny tyto orgány budou při své kontrolní činnosti stavět naroveň 
elektronickou a papírovou podobu účetních a daňových dokladů, 

c) informoval vhodnou cestou podnikatele, že elektronická fakturace je jedním z moderních 
nástrojů pro zefektivnění podnikání, jehož prostřednictvím může dojít k významnému snížení 
administrativní zátěže podnikatelů. 

Stávající bod III. navrhujeme přečíslovat. 

Odůvodnění: Jelikož dle interního stanoviska Ministerstva financí ČR aktuálně neexistuje žádné 

zákonné omezení pro plné nasazení elektronické fakturace v obchodním styku mezi podnikateli, je 

vhodné, aby o tomto stanovisku byla informována i podnikatelské veřejnost. Je také vhodné, aby 

metodickým pokynem MF byla sladěna doposud různorodá praxe orgánů finanční a daňové správy 

a aby elektronické a papírové daňové a účetní doklady byly při jejich kontrolní činnosti stavěny na 

stejnou úroveň. Jelikož aplikace dvou výše zrekapitulovaných novinek může znamenat významné 

snížení administrativní zátěže podnikatelů, je vhodné, aby se na informování podnikatelské 

veřejnosti podílelo i Ministerstvo průmyslu a obchodu.  

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

 

 


