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16931-1 sémantický datový model 

16931-2 seznam syntaxí vyhovujících normě 16931-1

16931-3 mapování zvolených syntaxí

16931-4 pokyny k interoperabilitě e-faktur na úrovni přenosu

16931-5 pokyny k použití rozšíření pro odvětví nebo zemi ve spojení s 16931- 1, 

vč. metodiky, která má být použita v reálném prostředí

16931-6 zkušební metodika 16931-1

Evropská norma 16931



nepovinná součást normy 

možnost rozšíření základních (povinných) prvků e-faktury obsažených v SDM

pro sektorová specifika (např. stavebnictví)

pro národní specifika

Specifikace rozšíření se nebudou používat k odstranění informačních prvků z modelu 

základní faktury 

Specifikace rozšíření by měla být veřejně dostupná ve vhodném úložišti s cílem 

podpořit povědomí a opětovné použití

Metodologie rozšiřování SDM



21. 12. 2015 pracovní překlad draftu SDM

29. 12. 2015 rozesláno do celorepublikového připomínkového řízení

11. 02. 2016 návrh pozice ČR k SDM projednán na RVIS

17. 02. 2016 návrh pozice ČR k SDM projednán na NMF ČR

02. 03. 2016 předání pozice ČR pracovní skupině CEN / TC 434

04-12. 2016 dílčí vypořádávání s CEN /  TC 434

2016 poskytování informací o aktuálním stavu v rámci RVIS a NMF ČR
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03. 2017 plenární zasedání v Delftu (NL) – SDM schválen všemi 

členskými státy

08 – 09. 2017 ÚNMZ rozeslalo pracovní verzi překladu EN 16931, vč. SDM

25. 10. 2017 MF předalo ÚNMZ připomínky k pracovní verzi překladu SDM

31. 12. 2017 nejzazší termín pro zveřejnění SDM jako české technické 

normy (ÚNMZ)
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• Cíl:

Zajištění nástrojů pro efektivní naplnění 

povinnosti dle ust. § 221 zákona             

č. 134/2016 Sb.

• Součástí návrhu je:

• technické řešení

• metodická podpora

• PR elektronizaci 

• Aktuální stav:

Navazující rozhodnutí dosud nebyla 

učiněna

Studie proveditelnosti na MF ČR



Děkuji za pozornost

david.bauer@mfcr.cz


