
 © Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2021 511983 
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány a rozšiřovány 
jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA 
ICS 35.240.20; 35.240.63  Březen 2021 

Elektronická fakturace –  
Část 1: Sémantický datový model základních prvků 
elektronické faktury 

ČSN 
EN 16931-1+A1 
OPRAVA 1 
97 9901 

 

Corrigendum 

Tato oprava ČSN EN 16931-1+A1:2020 je českou verzí opravy EN 16931-1:2017+A1:2019/AC:2020-07. Překlad 
byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze. 

This Corrigendum to ČSN EN 16931-1+A1:2020 is the Czech version of the Corrigendum  
EN 16931-1:2017+A1:2019/AC:2020-07. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same 
status as the official version. 

Národní předmluva 

Upozornění na národní poznámky 

Do kapitoly 5 byla doplněna národní poznámka upozorňující na nesprávné umístění závorky ve výpočtu. 

Vypracování opravy normy 

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 06578705 

Technická normalizační komise: TNK 42 Výměna dat 

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Miroslav Škop 

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, 
metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 



ČSN EN 16931-1+A1/Opr. 1 

2 

EVROPSKÁ NORMA EN 16931-1:2017+A1:2019/AC 
EUROPEAN STANDARD 
NORME EUROPÉENNE 
EUROPÄISCHE NORM Červenec 2020 

ICS 35.240.20; 35.240.63 

Elektronická fakturace –  
Část 1: Sémantický datový model základních prvků elektronické faktury 

Electronic invoicing –  
Part 1: Semantic data model of the core elements of an electronic invoice 

Facturation électronique –  
Partie 1: Modèle sémantique de données  
des éléments essentiels d'une facture électronique 

Elektronische Rechnungsstellung –  
Teil 1: Semantisches Datenmodell der Kernelemente 
einer elektronischen Rechnung 

Tato oprava vstupuje v platnost dne 2020-07-29 pro začlenění do oficiální anglické verze EN. 

 
Evropský výbor pro normalizaci 

European Committee for Standardization 
Comité Européen de Normalisation 
Europäisches Komitee für Normung 

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel 

© 2020 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv Ref. č. EN 16931-1:2017+A1:2019/AC:2020 E 
prostředky jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN. 
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1 Obecně 
VEDENÍ CEN: Oprava je vydána k opravě technických chyb a nejasností v evropské normě (a HD pro CENELEC), 
technické specifikaci nebo technické zprávě, které byly omylem uvedeny buď v návrhu nebo v tisku, a které by mohly 
vést k nesprávnému nebo nevhodnému použití publikace. Opravy nejsou vydávány za účelem opravit chyby, u nichž 
se nepředpokládá žádný dopad pro použití publikace, například drobné tiskové chyby. Opravy nejsou vydávány za 
účelem aktualizace informací, které od vydání zastaraly. 
Níže uvedená témata jsou opravy textů EN, které by mohly vést k nesprávné implementaci normy v případě, že 
by nebyly opraveny. Jako taková nedoplňují, nevypouští ani nemění žádnou funkčnost. 

2 DE_CR2 

4.2 Obsah modelu základní faktury 
Poslední odstavec, „CEN/TR 1693-5“ se nahrazuje „CEN/TR 16931-5“. 
Odůvodnění: Oprava chyby. Může vést k použití nevhodné metodiky. 

3 DE9: Změna sémantického datového typu BT-21 na Code 

Tabulka 2, Sémantický datový model základních prvků elektronické faktury, řádek BT-21 
Ve sloupci Sémantický datový typ, „Text“ se nahrazuje „Code“. 
Odůvodnění: Oprava chyby. EN uvádí nesprávný datový typ. Může vést k nesprávné implementaci. 

4 IT13: Odkaz na Směrnici 

Tabulka 2, Sémantický datový model základních prvků elektronické faktury, řádek BT-120 
V řádku BT-120, „Čl. 226 body 11 až 15 Směrnice 2006/112/ES [2]“ se nahrazuje „např. čl. 226 body 11 až 14 Směr-
nice 2006/112/ES [2]“. 
Odůvodnění: Přesnější odkaz. Může vést k nesprávné implementaci. 

5 DE3: Upřesnění právní definice externího dokumentu 

Tabulka 2, Sémantický datový model základních prvků elektronické faktury, řádek BT-124 
V řádku BT-124, sloupec Poznámka pro použití, doplnit: „Fakturu by mělo být možné zpracovat bez přístupu k externím 
dokumentům.“ na znění: 
„Externí dokumenty nejsou součástí faktury. Fakturu by mělo být možné zpracovat bez přístupu k externím doku-
mentům. Přístup k externím dokumentům může být spojen s určitými riziky.“. 
Odůvodnění: Upřesnění. Vysvětluje nejasnost a může vést k nesprávné implementaci. 

6 DE_CR3 
V tabulce 3, Obchodní pravidla – Omezení integrity, řádek BR-42, čtvrtý sloupec, „BT-144, BT-145“ se nahrazuje 
„BT-139, BT-140“. 
Odůvodnění: Oprava chyby. Může vést k nesprávné implementaci. 

7 DE_CR4 
V tabulce 3, Obchodní pravidla – Omezení integrity, řádek BR-44, čtvrtý sloupec, „BT-139, BT-140“ se nahrazuje 
„BT-144, BT-145“. 
Odůvodnění: Oprava chyby. Může vést k nesprávné implementaci. 

8 IT9: Modifikace 6.5.3 Unit Price Amount. Type 
Doplňuje se „Typ není omezen počtem desetinných míst.“. 
Odůvodnění: Chybějící datový typ, který může vést k nesprávné implementaci. 
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9 IT10: Modifikace 6.5.4 Quantity. Type 
Doplňuje se „Typ není omezen počtem desetinných míst.“. 

Odůvodnění: Chybějící datový typ, který může vést k nesprávné implementaci. 

10 IT11: Modifikace 6.5.5 Percentage. Type 
Doplňuje se „Typ není omezen počtem desetinných míst.“. 

Odůvodnění: Chybějící datový typ, který může vést k nesprávné implementaci. 

11 DE_CR6 

6.5.13 Zaokrouhlení 

Poslední odrážka, „BT-110“ se nahrazuje „BT-117“. 

Odůvodnění: Oprava chyby. Může vést k nesprávné implementaci. 

12 DE_CR7 
V A.1.5, Příklad 4 (Slevy, srážky a přirážky), řádek BT-92, čtvrtý sloupec, se doplňuje levou závorku na znění: 
„(EUR, Základ srážky na úrovni dokladu × Procento srážky na úrovni dokladu) / 100, zaokrouhleno na dvě dese-
tinná místa“. Levá závorka chybí.NP) 

Odůvodnění: Oprava chyby. Může vést k nesprávné implementaci. 

13 DE_CR9 

V A.3.2.4 Srážky v řádku 

„Ceny za položku netto (BT-138)“ se nahrazuje „Ceny za položku netto (BT-146)“. 

„Cenu za položku brutto (BT-140) a Slevu z ceny za položku (BT-139)“ se nahrazuje „Cenu za položku brutto 
(BT-148) a Slevu z ceny za položku (BT-147)“. 

„Cenových údajů (BG-27)“ se nahrazuje „Cenových údajů (BG-29)“. 

Odůvodnění: Oprava chyby. Může vést k nesprávné implementaci. 

 
NP) NÁRODNÍ POZNÁMKA Levá závorka má být uvedena před obchodním termínem „Základ srážky na úrovni dokladu“. 

Měna EUR není součástí vzorce výpočtu. 

 

 

 

U p o z o r n ě n í :  Oznámení o změnách, opravách a nově vydaných normách jsou uveřejňována ve Věstníku Úřadu 
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájmu o možnou účast v procesech technické normalizace 
lze zasílat na e-mailovou adresu info@agentura-cas.cz. 
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