
PR\1006820CS.doc PE521.724v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

2013/0213(COD)

17. 10. 2013

***I
NÁVRH ZPRÁVY
o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o elektronické fakturaci 
při zadávání veřejných zakázek
(COM(2013)0449 – C7-0208/2013 – 2013/0213(COD))

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

Zpravodajka: Birgit Collin-Langen



PE521.724v01-00 2/26 PR\1006820CS.doc

CS

PR_COD_1amCom

Vysvětlivky

* Postup konzultace
*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

Pozměňovacích návrhy Parlamentu předložené ve dvou sloupcích

Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 
označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 
kurzivou v pravém sloupci.

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují 
příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 
týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 
mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 
existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká. 

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu

Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou 
označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový 
text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne. 
Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 
příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o elektronické fakturaci při 
zadávání veřejných zakázek
(COM(2013)0449 – C7-0208/2013 – 2013/0213(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2013)0449),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu
s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0208/2013),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne ...20131,

– s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne …20132,

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A7-0000/2013),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož
i vnitrostátním parlamentům.

                                               
1 Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.
2 Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.
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Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Překážky obchodu plynoucí
z koexistence několika právních požadavků
a technických norem v oblasti elektronické 
fakturace a ze skutečnosti, že tyto normy 
nejsou interoperabilní, by měly být 
odstraněny nebo zmírněny. K dosažení 
tohoto cíle by měla být vytvořena společná 
evropská norma pro sémantický datový 
model základní elektronické faktury.

(5) Překážky obchodu plynoucí
z koexistence několika právních požadavků
a technických norem v oblasti elektronické 
fakturace a ze skutečnosti, že tyto normy 
nejsou interoperabilní, by měly být
u přeshraničního pohybu odstraněny nebo 
zmírněny. K dosažení tohoto cíle by měla 
být vytvořena společná evropská norma 
pro sémantický datový model klíčových 
prvků elektronické faktury. Tato norma by 
měla mapovat klíčové prvky elektronické 
faktury a přiřazovat tyto klíčové prvky
k různým technickým standardům, a tak 
umožňovat zasílání a přijímání 
elektronických faktur mezi systémy, které 
vycházejí z rozdílných technických 
standardů. Touto normou by neměly být 
nahrazeny ani oslabeny stávající 
vnitrostátní technické standardy, které by 
měly být vedle této normy nadále 
uplatňovány.

Or. de

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Komise by měla uplatnit příslušná 
ustanovení nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 ze 
dne 25. října 2012 o evropské normalizaci
a o vypracování evropské normy3 pro 
sémantický datový model základní
elektronické faktury požádat příslušnou 
evropskou normalizační organizaci. Ve své 

(6) Komise by měla uplatnit příslušná 
ustanovení nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 ze 
dne 25. října 2012 o evropské normalizaci
a o vypracování evropské normy3 pro 
sémantický datový model klíčových prvků 
elektronické faktury požádat příslušnou 
evropskou normalizační organizaci. Ve své 
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žádosti této příslušné evropské 
normalizační organizaci by Komise měla 
požadovat, aby uvedená evropská norma 
byla technologicky neutrální, s cílem 
zabránit narušení hospodářské soutěže. 
Jelikož elektronické faktury mohou 
obsahovat osobní údaje, Komise by měla 
rovněž požadovat, aby uvedená evropská 
norma zaručovala ochranu osobních údajů
v souladu se směrnicí 95/46/ES ze dne 
24. října 1995 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů4. 
Vedle těchto minimálních požadavků by 
Komise měla ve své žádosti příslušné 
evropské normalizační organizaci stanovit 
další požadavky na obsah uvedené 
evropské normy a lhůtu pro její přijetí.

žádosti této příslušné evropské 
normalizační organizaci by Komise měla 
požadovat, aby uvedená evropská norma 
byla technologicky neutrální, s cílem 
zabránit narušení hospodářské soutěže. 
Jelikož elektronické faktury mohou 
obsahovat osobní údaje, Komise by měla 
rovněž požadovat, aby uvedená evropská 
norma zaručovala ochranu osobních údajů
v souladu se směrnicí 95/46/ES ze dne 
24. října 1995 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů4. 
Vedle těchto minimálních požadavků by 
Komise měla ve své žádosti příslušné 
evropské normalizační organizaci stanovit 
další požadavky na obsah uvedené
evropské normy a lhůtu pro její přijetí
v délce 30 měsíců.

__________________ __________________
3 Úř. věst. L 316, 14.11.2012, s. 12. 3 Úř. věst. L 316, 14.11.2012, s. 12.
4 Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31. 4 Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.

Or. de

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Definice této směrnice týkající se 
zadávání zakázek by se měly řídit 
evropskými právními předpisy o zadávání 
veřejných zakázek.

Or. de

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6b) Evropská norma by měla vymezit 
sémantické datové prvky týkající se 
zejména komplementárních údajů
o prodejci a kupujícím, identifikátorů 
procesu, atributů faktury, podrobných 
informací o jednotlivých fakturačních 
položkách, informací o dodání, údajů
o platbě a platebních podmínek. Klíčové 
prvky elektronické faktury by měly 
odpovídat směrnici Rady č. 2006/112/ES1

a měla by je obsahovat každá elektronická 
faktura. Fakturace se tak provádí 
přehlednějším a jednotnějším způsobem.
_________________
1 Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 
28. listopadu 2006 o společném systému 
daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 347, 
11.12.2006, s. 1).

Or. de

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Budoucí evropská norma pro 
sémantický datový model základní
elektronické faktury by měla vycházet ze 
stávajících specifikací, zejména včetně 
těch, které vypracovaly evropské nebo 
mezinárodní organizace, jako jsou CEN 
(CWA 16356 a CWA 16562), ISO 
(finanční faktura založená na metodice ISO 
20022) a UN/CEFACT (CII v. 2.0). 
Neměla by požadovat elektronický podpis. 
Tato evropská norma by měla vymezit 
sémantické datové prvky týkající se 
zejména komplementárních údajů
o prodejci a kupujícím, identifikátorů 

(7) Budoucí evropská norma pro 
sémantický datový model elektronické 
faktury by měla vycházet ze stávajících 
specifikací a být s nimi slučitelná, zejména 
včetně těch, které vypracovaly evropské 
nebo mezinárodní organizace, jako jsou 
CEN (CWA 16356-MUG a CWA 16562-
CEN BII), ISO (finanční faktura založená 
na metodice ISO 20022) a UN/CEFACT 
(CII v. 2.0, NDR 2.0 a CCTS 2.01) Neměla 
by požadovat elektronický podpis. Zároveň 
by měla být slučitelná se stávajícími 
normami provádění plateb, aby bylo možné 
platby automaticky zpracovávat.
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procesu, atributů faktury, fakturačních 
položek, informací o dodání, údajů
o platbě a platebních podmínek. Zároveň 
by měla být slučitelná se stávajícími 
normami provádění plateb, aby bylo možné 
platby automaticky zpracovávat.

Or. de

Odůvodnění

Cílem směrnice je umožnit interoperabilitu vnitrostátně využívaných standardů. Pomocí 
propojení prostřednictvím normy se má zajistit, aby byly všechny stávající i budoucí 
standardy uvedeny vzájemně do souladu.

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Po přijetí nové evropské normy 
Komisí v souladu s evropským postupem 
normalizace by měla Komise normu 
prakticky otestovat. Komise by měla
v rámci této testovací fáze popsat
a vyzkoušet použití normy. Přitom by 
Komise měla dbát zejména na 
uživatelskou vstřícnost a praktické využití
a vzít v úvahu případné náklady na 
provádění. To by mělo podpořit používání 
normy u veřejných zadavatelů
a zadavatelů.

Or. de

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7b) Aby mohly elektronickou fakturaci 
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při zadávání veřejných zakázek využívat
i malé a střední podniky, měla by 
evropská norma být srozumitelná, 
uživatelsky vstřícná a snadno použitelná. 
Členské státy by na to měly dbát při 
provádění a poskytovat nezbytnou 
podporu jak veřejným zadavatelům
a zadavatelům, tak dodavatelům, aby nová 
evropská norma mohla být využívána.
Kromě toho by se měla stanovit vzdělávací 
opatření, zejména pro malé a střední 
podniky.

Or. de

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7c) Komise by měla dbát na to, aby 
konkrétní norma nebyla vypracována 
pouze na zadávání veřejných zakázek, 
ale aby bylo její používání možné také ve 
vzájemných obchodních vztazích 
soukromých hospodářských subjektů.

Or. de

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Pokud by evropská norma vypracovaná 
příslušnou evropskou normalizační 
organizací splňovala požadavky uvedené
v žádosti Komise, měly by být odkazy na 
tuto evropskou normu zveřejněny
v Úředním věstníku Evropské unie.

(8) Pokud by evropská norma vypracovaná 
příslušnou evropskou normalizační 
organizací splňovala požadavky uvedené
v žádosti Komise a Rada by normu 
schválila, měla by Komise zajistit 
zveřejnění odkazů na tuto evropskou 
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normu v Úředním věstníku Evropské unie.

Or. de

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Norma, již je zapotřebí vypracovat, 
by měla zajistit interoperabilitu aplikací 
vycházejících ze stávajících technických 
standardů. Aby byla zajištěna 
harmonizace s technickým vývojem, měla 
by být Komise zmocněna k přijímání 
opatření s cílem zachovat a aktualizovat 
evropskou normu a umožnit přiřazení 
příslušných technických formátů.

Or. de

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Veřejní zadavatelé a zadavatelé by 
neměli odmítat přijímání elektronických 
faktur, které jsou s touto společnou 
evropskou normou v souladu, z důvodu 
nedodržení jiných technických požadavků 
(např. požadavků vnitrostátních nebo 
odvětvových).

(9) Veřejní zadavatelé a zadavatelé by měli 
mít možnost zpracovávat přijímání 
elektronických faktur, které jsou s touto 
společnou evropskou normou v souladu.
K odmítnutí z důvodu nedodržení jiných 
technických požadavků (např. požadavků 
vnitrostátních nebo odvětvových) by 
nemělo docházet po uplynutí lhůty pro 
provedení stanovené touto směrnicí. To by 
nemělo mít vliv na jiné naléhavé důvody 
odmítnutí (např. ze smluvních důvodů).

Or. de
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Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Směrnice by měla zavázat pouze 
příjemce, tedy zadavatele veřejných 
zakázek a zadavatele, aby elektronické 
faktury akceptovali a zpracovávali. 
Vystavovatel faktury by naopak měl mít 
možnost si zvolit, zda svou fakturu vystaví
v souladu s evropskou normou,
s vnitrostátními nebo jinými technickými 
standardy nebo v papírové podobě.

Or. de

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Aby veřejní zadavatelé a zadavatelé 
mohli přijmout technická opatření, která 
jsou v návaznosti na vytvoření evropské 
normy nezbytná pro dosažení souladu
s ustanoveními této směrnice, je 
opodstatněné stanovit lhůtu pro provedení 
do vnitrostátního práva v délce 48 měsíců.

(18) Aby veřejní zadavatelé a zadavatelé 
mohli přijmout technická opatření, která 
jsou v návaznosti na vytvoření evropské 
normy nezbytná pro dosažení souladu
s ustanoveními této směrnice, je 
opodstatněné stanovit lhůtu pro provedení 
do vnitrostátního práva v délce 18 měsíců 
po zveřejnění standardu pro ústřední 
vládní orgány a 36 měsíců pro veřejné 
zadavatele a zadavatele na nižší správní 
úrovni.

Or. de
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Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) „elektronickou fakturou“ se rozumí 
faktura, která byla vystavena a přijata
v jakémkoli elektronickém formátu;

1) „elektronickou fakturou“ se rozumí 
faktura, která byla vystavena, předána
a přijata ve strukturovaném elektronickém 
formátu;

Or. de

Odůvodnění

Pouze faktury, které jsou vystaveny a předány ve strukturovaném elektronickém formátu 
umožňují realizovat očekávané zvýšení efektivity, neboť je lze zpracovávat plně automaticky.

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) „sémantickým datovým modelem“ se 
rozumí strukturovaný a logicky vzájemně 
propojený soubor pojmů a významů, které 
určují obsah vyměňovaných
elektronických faktur;

2) „sémantickým datovým modelem“ se 
rozumí strukturovaný a logicky vzájemně 
propojený soubor pojmů a jejich významů, 
které reprodukují obsah klíčových prvků 
elektronických faktur;

Or. de

Odůvodnění

Sémantický datový model je abstraktní prezentace určitých obsahů a souvislostí. V tomto 
případě by měl sémantický datový model popsat obsah a význam pojmů (především klíčových 
prvků) použitých v elektronické faktuře. To umožňuje zasílatelům a příjemcům, aby stejným 
způsobem rozuměli příslušným pojmům a jejich obsahům, stejným způsobem si je vykládali
a zprostředkovali je počítačovým strojově čitelným postupem.

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) „základní elektronickou fakturou“ se 
rozumí podmnožina informací obsažených
v elektronické faktuře, které jsou nezbytné 
pro zajištění přeshraniční interoperability, 
včetně informací nezbytných k zajištění 
souladu s právními předpisy;

3) „klíčovými prvky elektronické faktury“
se rozumí klíčové prvky, které musí být 
obsaženy v elektronické faktuře a jsou 
nezbytné pro zajištění přeshraniční 
interoperability, včetně informací 
nezbytných k zajištění souladu s právními 
předpisy;

Or. de

Odůvodnění

Měly by být předepsány závazné klíčové prvky elektronické faktury odpovídající směrnici 
Rady č. 2006/112/ES, které musí obsahovat každá elektronická faktura. Fakturace tak bude 
přehlednější, bude jednotně pojata a klíčové prvky budou základem pro nový evropský 
standard.

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a) „ústředními vládními orgány“ se 
rozumějí veřejní zadavatelé v souladu
s čl. 2 bodem 2 směrnice [kterou se 
nahrazuje směrnice 2004/18/ES];

Or. de

Odůvodnění

Nezbytné přizpůsobení časově odstupňovaným prováděcím ustanovením.

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4b) „veřejnými zadavateli na nižší správní 
úrovni“ se rozumějí veřejní zadavatelé
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v souladu s čl. 2 bodem 3 směrnice 
[kterou se nahrazuje směrnice 
2004/18/ES];

Or. de

Odůvodnění

Nezbytné přizpůsobení časově odstupňovaným prováděcím ustanovením.

Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise požádá příslušnou evropskou 
normalizační organizaci, aby vypracovala 
evropskou normu pro sémantický datový 
model základní elektronické faktury.

Komise požádá příslušnou evropskou 
normalizační organizaci, aby vypracovala 
evropskou normu pro sémantický datový 
model klíčových prvků elektronické 
faktury. Komise za tímto účelem poskytne 
normalizační organizaci lhůtu v délce 
30 měsíců.

Or. de

Odůvodnění

V souladu s nařízením o normalizaci 1025/2012/ES má Komise povinnost stanovit evropské 
normalizační organizaci termín pro přijetí jí zadané normy.

Pozměňovací návrh 20

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise vznese požadavek, aby evropská 
norma pro sémantický datový model 
základní elektronické faktury byla 
technologicky neutrální a zaručovala 
ochranu osobních údajů v souladu se 
směrnicí 95/46/ES.

vypouští se

Or. de
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Odůvodnění

Odstavec se na tomto místě vypouští a nově se vkládá do článku 3a.

Pozměňovací návrh 21

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jakmile příslušná evropská normalizační 
organizace ukončila vpracování evropské 
normy pro sémantický datový model 
klíčových prvků elektronické faktury
a Komise přezkoumala soulad normy se 
zadáním, otestuje Komise během 6 měsíců 
praktické použití normy. Během jednoho 
měsíce po ukončení testovacího postupu 
předloží Komise Evropskému parlamentu
a Radě o testu zprávu.

Or. de

Odůvodnění

Není možné, aby zákonodárce odsouhlasil závazné používání evropské normy, pokud nemůže 
být nejprve přezkoumán její obsah a funkčnost. Je proto zapotřebí provést testovací fázi, při 
níž se prověří praktické využívání a uživatelská vstřícnost.

Pozměňovací návrh 22

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise v rámci prováděcího aktu předloží 
evropskou normu členským státům ke 
schválení podle postupu stanoveného
v článku 5a této směrnice, jakmile:
a) podle čl. 3 odst. 1 třetí pododstavec 
konstatovala, že evropská norma je
v souladu s jejím původním zadáním, a
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b) výsledek odpovídá předem stanoveným 
testovacím kritériím.

Or. de

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že požadavky na vypracování normy nejsou v předloženém návrhu směrnice 
stanoveny dostatečně konkrétně, měla by být před závazným zavedením členským státům 
ponechána možnost, aby novou evropskou normu schválily. To by mělo být zajištěno 
prostřednictvím prováděcího aktu.

Pozměňovací návrh 23

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud evropská norma vypracovaná
v návaznosti na žádost uvedenou
v odstavci 1 splňuje požadavky, jež jsou
v této žádosti uvedeny, Komise zveřejní 
odkaz na tuto evropskou normu v Úředním 
věstníku Evropské unie.

2. Poté co evropskou normu 
vypracovanou v návaznosti na žádost 
uvedenou v odstavci 1 schválí členské 
státy, zajistí Komise zveřejnění odkazu 
na tuto evropskou normu v Úředním 
věstníku Evropské unie. 

Or. de

Odůvodnění

Komise sama v Úředním věstníku nezveřejňuje, ale zajišťuje zveřejnění.

Pozměňovací návrh 24

Návrh směrnice
Čl. 3 a (nový) – odst. 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3a
Požadavky na normu

1. Komise požaduje, aby evropská norma 
pro sémantický datový model klíčových 
prvků elektronické faktury byla 
technologicky neutrální a zaručovala 
ochranu osobních údajů v souladu se 
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směrnicí 95/46/ES.

Or. de

Odůvodnění

Vložen text z čl. 3 odst. 1 druhý pododstavec.

Pozměňovací návrh 25

Návrh směrnice
Čl. 3 a (nový) – odst. 2 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Evropská norma, která stanoví 
sémantický datový model klíčových prvků 
elektronické faktury, odpovídá minimálně 
požadavkům, jejichž seznam je uveden
v příloze.

Or. de

Odůvodnění

Návrh směrnice neobsahuje žádné požadavky na obsah normy, jak to ukládá nařízení
o normalizaci č. 1025/2012/ES pro harmonizační právní předpisy Unie. Zákonodárce 
nepovažuje za přijatelné souhlasit s pověřením, jehož obsah není stanoven pomocí základního 
legislativního aktu.

Pozměňovací návrh 26

Návrh směrnice
Článek 3 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3c
Aktualizace a vývoj evropské normy

Komise je zmocněna přijímat prováděcí 
akty s cílem zachovat a aktualizovat 
evropskou normu sémantického datového 
modelu pro klíčové prvky elektronické 
faktury a umožnit přidělení vhodných 
technických formátů sémantickému 
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datovému modelu a jeho slučitelnost
s nimi.
Tyto prováděcí akty se přijmou v souladu
s přezkumným postupem podle čl. 5a odst. 
2.

Or. de

Odůvodnění

Mělo by se zajistit, aby evropská norma také v budoucnu odpovídala technickému a právnímu 
vývoji a aby bylo upřesněno přidělení technických formátů.

Pozměňovací návrh 27

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby veřejní zadavatelé
a zadavatelé neodmítali přijímání 
elektronických faktur odpovídajících
evropské normě, na niž byl zveřejněn 
odkaz podle čl. 3 odst. 2.

Členské státy zajistí, aby veřejní zadavatelé
a zadavatelé přijímali a zpracovávali 
elektronické faktury odpovídající evropské 
normě, na niž byl zveřejněn odkaz podle 
čl. 3 odst. 2, pokud neexistují žádné 
důvody k odmítnutí.

Or. de

Odůvodnění

Mělo by se zajisti, aby veřejní zadavatelé a zadavatelé elektronické faktury přijímali
a zpracovávali. To samozřejmě neplatí, pokud existují například smluví důvody k odmítnutí.

Pozměňovací návrh 28

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Touto směrnicí nejsou dotčena ustanovení 
směrnice Rady 2006/112/ES.

vypouští se

Or. de
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Odůvodnění

Zvolená formulace není jasná. Mělo by být mnohem konkrétněji uvedeno, který právní akt zde 
má přednost, a to s uvedením příslušného článku, který vede k rozporu mezi oběma právními 
akty. Obecný odkaz na směrnici o DPH je zahrnut v bodech odůvodnění.

Pozměňovací návrh 29

Návrh směrnice
Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5a
Prováděcí ustanovení

1) Komisi je nápomocen výbor. Tento 
výbor je výborem ve smyslu nařízení 
Evropského parlamentu a Rady 
č. (EU)182/20111.
2) Odkazuje-li se na tento odstavec, 
použije se článek 5 nařízení (EU) 
č. 182/2011.
____________
1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č 182/2011 ze dne 16. února 2011, 
kterým se stanoví pravidla a obecné 
zásady způsobu, jakým členské státy 
kontrolují Komisi při výkonu prováděcích 
pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, 
s.13). 

Or. de

Odůvodnění

Úpravy na základě zavedení prováděcích aktů.

Pozměňovací návrh 30

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy uvedou v účinnost právní Členské státy uvedou v účinnost právní
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a správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí do 48 měsíců po 
jejím vstupu v platnost. Neprodleně sdělí 
Komisi jejich znění.

a správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí. Neprodleně sdělí 
Komisi jejich znění.

Or. de

Odůvodnění

Mnozí veřejní zadavatelé a zadavatelé dosud nepoužívají žádné systémy elektronické 
fakturace. Provádění směrnice vyžaduje úpravu a sladění vnitřních postupů a řešení pomocí 
informačních technologií v různých oblastech. Lhůta pro provedení by to měla zohlednit.

Pozměňovací návrh 31

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Po zveřejnění evropské normy podle čl. 3 
odst. 2 mají ústřední vládní orgány na 
splnění této povinnosti 18 měsíců
a veřejní zadavatelé a zadavatelé na nižší 
správní úrovni 36 měsíců.

Or. de

Odůvodnění

Lhůta pro provedení členskými státy by měla navazovat na zveřejnění normy, nikoli na 
zveřejnění směrnice. Zároveň je zapotřebí rozlišovat mezi lhůtou pro provedení u ústředních 
vládních orgánů a u veřejných zadavatelů a zadavatelů na nižší správní úrovni. Posledně 
jmenovaní by měli dostat delší lhůtu, aby novou normu integrovali a používali, aby byl 
dostatek času na vnitřní organizační a finanční úpravy.

Pozměňovací návrh 32

Návrh směrnice
Článek 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise přezkoumá účinky této směrnice 
na vnitřní trh a na využívání elektronické 
fakturace při zadávání veřejných zakázek
a do 30. června 2023 o tom podá zprávu 

Komise přezkoumá účinky této směrnice 
na vnitřní trh a na využívání elektronické 
fakturace při zadávání veřejných zakázek
a do 30. června 2020 o tom podá zprávu 
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Evropskému parlamentu a Radě. V případě 
potřeby ke zprávě připojí legislativní 
návrh.

Evropskému parlamentu a Radě.

Or. de

Odůvodnění

Jeví se jako vhodné upřednostnit přezkum.

Pozměňovací návrh 33

Návrh směrnice
Příloha (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha
Požadavky na sémantický datový model: 

Klíčové prvky elektronické faktury
1. Datum vydání;
2. pořadové číslo založené na jedné nebo 
více sériích, které jednoznačně určuje 
fakturu;
3. identifikační číslo pro DPH v souladu
s článkem 214 směrnice 2006/112/ES, pod 
nímž osoba povinná k dani dodala zboží 
nebo poskytla službu;
4. identifikační číslo pro DPH 
pořizovatele nebo příjemce v souladu
s článkem 214 směrnice 2006/112/ES, pod 
kterým obdržel dodání zboží nebo 
poskytnutí služby, pro které je osobou 
povinnou odvést daň, anebo dodání zboží 
podle článku 138 směrnice 2006/112/ES;
5. celé jméno a adresa osoby povinné
k dani a pořizovatele nebo příjemce;
6. množství a druh dodaného zboží nebo 
rozsah a druh poskytnuté služby;
7. den, kdy bylo uskutečněno nebo 
dokončeno dodání zboží nebo poskytnutí 
služby, nebo den, kdy byla provedena 
platba zálohy uvedená v čl. 220 bodech 4
a 5 směrnice 2006/112/ES, pokud jej lze 
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určit a liší se ode dne vystavení faktury;
8. základ daně pro každou sazbu nebo 
osvobození, jednotkovou cenu bez DPH
a veškeré slevy nebo rabaty, pokud nejsou 
obsaženy v jednotkové ceně;
9. uplatněnou sazbu daně z přidané 
hodnoty;
10. výši DPH, jež má být odvedena, není-li 
uplatněn zvláštní režim, pro který 
směrnice 2006/112/ES tento údaj 
nepřipouští;
11. v případě osvobození od daně nebo je-
li pořizovatel nebo příjemce osobou 
povinnou odvést daň: odkaz na použitelné 
ustanovení této směrnice nebo na 
odpovídající vnitrostátní ustanovení anebo 
jakýkoli jiný odkaz uvádějící, že dodání 
zboží nebo poskytnutí služby je 
osvobozeno od daně nebo předmětem 
postupu přenesení daňové povinnosti;
12. při dodání nových vozidel 
uskutečněném za podmínek stanovených
v čl. 138 odst. 1 a odst. 2 písm. a) 
směrnice 2006/112/ES; údaje uvedené
v čl. 2 odst. 2 písm. b) směrnice 
2006/112/ES;
13. je-li uplatněn zvláštní režim pro 
cestovní kanceláře: odkaz na článek 306 
směrnice 2006/112/ES nebo na 
odpovídající vnitrostátní ustanovení anebo 
jakýkoli jiný odkaz uvádějící, že byl 
uplatněn tento režim;
14. je-li uplatněn jeden ze zvláštních 
režimů pro použité zboží, umělecká díla, 
sběratelské předměty a starožitnosti: 
odkaz na článek 313, článek 326 nebo 
článek 333 směrnice 2006/112/ES nebo 
na odpovídající vnitrostátní ustanovení 
anebo jakýkoli jiný odkaz uvádějící, že byl 
uplatněn jeden z těchto režimů;
15. je-li osoba povinná odvést daň 
daňovým zástupcem v souladu s článkem 
204 směrnice 2006/112/ES: identifikační 
číslo pro DPH podle článku 214 směrnice 
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2006/112/ES, celé jméno a adresa 
daňového zástupce.

Or. de

Odůvodnění

Úpravy na základě zavedení základního seznamu požadavků na evropskou normu.
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA

I: Úvod
Cílem návrhu směrnice je umožnit interoperabilitu při elektronické fakturaci veřejných 
zakázek. 
Tento cíl lze jednoznačně uvítat. 

Toto opatření představuje další důležitý krok na cestě k bezpapírové veřejné správě. 
Využívání elektronické fakturace při zadávání veřejných zakázek a prosazování 
elektronických postupů zadávání zakázek obecně je zapotřebí podporovat. Evropský 
parlament již ve svém usnesení ze dne 20. dubna 2012 poukázal na riziko roztříštění trhu
v důsledku zvyšujícího se počtu vnitrostátních předpisů týkajících se elektronické fakturace
a také na nezbytnost interoperabilních řešení u elektronických fakturací. Také Evropská rada 
ve svých aktuálních závěrech zdůrazňuje význam a naléhavost prosazování uživatelsky 
vstřícného digitálního vnitřního trhu, k němuž patří také elektronická fakturace u veřejných 
zakázek.
V jednotlivých členských státech EU přetrvávají u elektronické fakturace četné 
nekompatibilní standardy. To vede k problémům při přeshraniční výměně faktur mimo jiné
v rámci zadávání veřejných zakázek. Mnohé členské státy i velké podniky již vyvinuly na 
základě vlastních nebo vnitrostátních standardů technická řešení, která však nejsou 
kompatibilní s řešeními jiných členských států.

Početné různorodé požadavky, normy, sítě a předpisy související s elektronickou fakturací 
představují pro podniky neúměrnou složitost a právní nejistotu, neboť nelze vycházet z toho, 
že elektronická faktura bude přijata v jiném členském státě. Chybějící společný evropský 
standard nutí podniky k tomu, aby u každého obchodu dodržovaly novou normu. Tím se 
zvyšují provozní náklady a ve výsledku to vede k vyšším cenám.

II: Směrnice:
Stávající obtíže znamenají překážky bránící vstupu na trh, které je zapotřebí odstranit. 
Podniky se z důvodu nedostatečné interoperability systémů v současnosti spíše neúčastní 
přeshraničních nabídkových řízení, v důsledku čehož existuje nižší konkurence a oslabuje se 
fungování vnitřního trhu.
Problém interoperability vyostřují různá technická řešení členských států. Návrh směrnice má 
za cíl řešit v souladu s právním základem článku 114 SFEU problémy interoperability
u přeshraniční elektronické fakturace pomocí vypracování evropské normy a představuje 
vhodné opatření, které by mělo přeshraniční fakturaci usnadnit. Vzhledem k tomu, že 
směrnice nestanoví závazný evropský standard, ale předpokládá propojení vnitrostátních 
standardů pomocí nové normy, a že interoperability nelze dosáhnout na vnitrostátní úrovni, 
odpovídá také zásadě proporcionality a subsidiarity.

Směrnice nepředpokládá plnou harmonizaci vnitrostátních systémů elektronické fakturace. Ty 
by měly být nadále zachovány a neměl by být narušen vývoj vnitrostátních datových modelů.

1) Směrnice stanoví, že Komise v souladu s nařízením o normalizaci č. 1025/2012/ES pověří 
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evropskou normalizační organizaci vypracováním nové evropské normy pro sémantický 
datový model elektronické fakturace.

Cílem evropské normy pro sémantický datový model je uvést do souladu rozdílné vnitrostátní 
standardy. To by mělo umožnit komunikaci a přiřazení obsahu faktury (pojmy a jejich 
významy) mezi odlišnými systémy elektronické fakturace.
Tak by měl mít zadavatel a dodavatel/poskytovatel veřejných zakázek možnost vyměňovat si 
faktury za nejnižší možné náklady a s co nejnižším stupněm složitosti.
2) Směrnice dále stanoví, že členské státy 48 měsíců po jejím vstupu v platnost zajistí, aby 
veřejní zadavatelé a zadavatelé mohli zpracovávat elektronické faktury odpovídající evropské 
normě. Používání normy by zároveň mělo zavázat příjemce k tomu, aby elektronické faktury 
přijímal a zpracovával. Vystavovatel faktury si může nadále svobodně zvolit, zda a na základě 
jakých standardů vystaví elektronickou fakturu či zda zašle fakturu v papírové podobě.

Členské státy by měly veřejným zadavatelům a zadavatelům poskytnout podporu nutnou
k tomu, aby nová evropská norma mohla být využívána. Mimoto by měla být stanovena 
vzdělávací opatření pro podniky, zvláště pro malé a střední podniky, neboť právě ony by měly 
využívat zjednodušení, jež tato směrnice zajišťuje.

III: Návrhy změn:

Postup vypracování nové evropské normy se řídí nařízením o normalizaci č. 1025/2012/EU. 
Toto nařízení stanoví, že požadavky na pověření musí být stanoveny v příslušných 
harmonizačních právních předpisech Unie. V návrhu směrnice nejsou však uvedeny žádné 
obsahové požadavky na normu, na jejichž základě by mohl být proveden postup normalizace. 
Zákonodárce nepovažuje za přijatelné souhlasit s pověřením bez konkrétních obsahových 
požadavků. 

V souvislosti s tím jsou klíčové prvky elektronické fakturace upřesněny v nově zařazené 
příloze v souladu se záměry směrnice o DPH.

Zároveň se jeví jako přiměřené stanovit pro vypracování normy lhůtu v délce 30 měsíců. 
Následně by mělo být v rámci testovací fáze přezkoumáno praktické využívání a uživatelská 
vstřícnost normy, především zda funguje, snadno se používá a může být u veřejných 
zadavatelů a zadavatelů zavedena s nízkými finančními náklady. Zároveň je zapotřebí získat 
souhlas členských států.
Teprve poté by mělo následovat zveřejnění normy v Úředním věstníku Evropské unie.

Pomocí prováděcích aktů by měla být Komise zmocněna k tomu, aby normu v budoucnu 
zachovávala a aktualizovala a aby upřesnila přidělení k odpovídajícím technickým formátům.

Lhůta pro provedení směrnice by měla být vázána na zveřejnění normy. Aby byl zajištěn 
dostatek času na příslušné technické, organizační a finanční úpravy, jeví se jako vhodné 
stanovit odstupňovanou lhůtu pro provedení v délce 18 měsíců pro ústřední vládní orgány
a 36 měsíců pro veřejné zadavatele na nižší správní úrovni.


