USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 10. května 2017 č. 347
k realizaci úplného elektronického podání a povinnému přijímání elektronických faktur
ústředními orgány státní správy
Vláda
I.

ukládá

1. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy
a) zajistit do 31. prosince 2017 v souvislosti s usnesením vlády ze dne 30. března 2016
č. 265, k návrhu zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, pro
zajištění realizace úplného elektronického podání a dále v souvislosti s povinným
příjmem elektronických faktur ve strukturovaném formátu od roku 2018 podle Evropské
směrnice 2014/55/EU ve svých úřadech a jim podřízených organizačních složkách státu
úpravy příslušných interních směrnic a metodických postupů umožňujících příjem a
následné zpracování úplného elektronického podání i elektronických faktur a dále zajistit
analýzy odpovídajících informačních systémů, souvisejících s životním cyklem úplného
elektronického podání i elektronických faktur (zejména spisových služeb, ekonomických
informačních systémů, systémů pro správu dokumentů, agendových informačních
systémů, případně systémů souvisejících),
b) zajistit do 31. prosince 2018 ve svých úřadech a jim podřízených organizačních složkách
státu přijímání tzv. elektronických faktur ve formátech, které budou definovány specifikací
standardů tak, jak předepisuje Evropská směrnice 2014/55/EU, a dále pak ve formátu
popsaném vyhláškou č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování
informačního systému datových schránek, § 4 podle přílohy 3, části I. písmena u), ve
verzi 5.2 a vyšší, zejména ve verzi 6.0.s tím, že „elektronickou fakturou“ se zde rozumí
faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém
formátu, jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování,
c) aby v souvislosti s úplným elektronickým podáním včetně příjmu elektronických faktur
písemně informovali do 31. srpna 2017 koordinátora digitální agendy České republiky
o stavu připravenosti jednotlivých orgánů státní správy a jejich systémů na přijímání
úplného elektronického podání včetně elektronických faktur podle bodu I/1a tohoto
usnesení a o harmonogramu úprav jak interních směrnic a postupů, tak i informačních
systémů nutných k zajištění požadovaného cíle,
2. koordinátorovi digitální agendy České republiky
a) předložit vládě ve spolupráci s ministrem vnitra do 30. září 2017 souhrnnou zprávu
o stavu připravenosti na povinné přijímání úplného elektronického podání a
elektronických faktur, případně navrhnout další kroky vedoucí k dosažení cílů uvedených
v bodě I/1a tohoto usnesení,
b) zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí;

II. doporučuje guvernérovi České národní banky, hejtmanům a starostům obcí, aby se
připojili k povinnostem uvedeným v bodě I/1a,b tohoto usnesení a zajistili přijímání
elektronických faktur uvedených v bodě I/1b tohoto usnesení i v rámci svých působností.

Provedou:
členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy,
koordinátor digitální agendy České republiky

Na vědomí
guvernér České národní banky,
hejtmani,
předsedové Asociace krajů České republiky,
Svazu měst a obcí České republiky

Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r.
předseda vlády
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