
Elektronická fakturácia vo verejnom obstarávaní 

 

Od 1. 8. 2019 nadobudol účinnosť zákona č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej 

fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako 

„zákon“), ktorým dochádza k zavedeniu povinnosti prijať a spracúvať zaručené elektronické 

faktúry v procese verejného obstarávania. Predmetný zákon predstavuje transpozíciu Smernice 

Európskeho parlamentu a Rady 2014/55/EÚ zo 16. apríla 2014 o elektronickej fakturácii vo 

verejnom obstarávaní, predovšetkým čl. 7, podľa ktorého členské štáty majú zabezpečiť, aby 

verejní obstarávatelia a obstarávatelia prijímali a spracúvali elektronické faktúry. Hlavným 

gestorom zákona je Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len ako „Ministerstvo 

financií“) a spolugestorom Úrad pre verejné obstarávanie. 

Cieľom zákona je upraviť náležitosti elektronickej fakturácie, postup pri zaručenej 

elektronickej fakturácii, zriadenie informačného systému elektronickej fakturácie a stanoviť 

podmienky jeho používania a upraviť centrálny ekonomický systém a podmienky jeho 

fungovania.   

V § 3 zákona sa stanovuje rozsah dotknutých subjektov, ktoré majú povinnosť vydávať 

a zároveň prijímať zaručené elektronické faktúry.  

Vydávať zaručené elektronické faktúry majú povinnosť: 

 dodávatelia (úspešní uchádzači z verejného obstarávania) 

 verejný obstarávateľ, obstarávateľ 

 rozpočtová a príspevková organizácia napojená na štátny rozpočet 

Prijímať zaručené elektronické faktúry majú povinnosť: 

 verejný obstarávateľ, obstarávateľ 

 osoby, ktoré sú povinné postupovať podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní ako verejní obstarávatelia (tzv. dotované osoby podľa § 8 ods. 1 písm. 

a) zákona) 

 rozpočtová a príspevková organizácia napojená na štátny rozpočet 

 odberatelia plnenia od verejného obstarávateľa, resp. od rozpočtovej alebo 

príspevkovej organizácie, ktorá je napojená na štátny rozpočet 

      Povinnosť vydávať zaručenú elektronickú faktúru sa bude vzťahovať aj na hospodárske 

subjekty, ktoré budú v postavení subdodávateľov v prípade, ak bude finančné plnenie 

poskytnuté subdodávateľovi priamo zo strany verejného obstarávateľa, resp. obstarávateľa. 

      Zaručená elektronická fakturácia bude prebiehať prostredníctvom fakturačného 

systému, ktorý zriadi a bude spravovať Ministerstvo financií. Hospodárskemu subjektu, ktorý 

bude využívať fakturačný systém bude zriadený profil, pod ktorým bude v procese fakturácie 

vystupovať. Úrad pre verejné obstarávanie je povinný spolupracovať s Ministerstvom financií 

a v súvislosti so zápisom subjektov do zoznamu hospodárskych subjektov je povinný poskytnúť 

mu údaje potrebné pre zriadenie profilu. 

      Zo spoločných ustanovení zákona vyplýva, že fakturačný systém Ministerstvo financií 

sprístupní postupne z pohľadu zapojených subjektov ako aj z pohľadu štádií fakturácie. 



Primárne by mali byť zapojené ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy 

a následne súkromný sektor. Za účelom informovania verejnosti a štátnych orgánov bude 

Ministerstvo financií oznamovať vo svojom publikačnom orgáne dátum, odkedy budú 

jednotlivé subjekty povinné systém používať a v akom rozsahu.  

 

 


