
Vážení zákazníci, 

nabízíme vám službu elektronické fakturace, která vám zajistí větší komfort a flexibilitu při zpracovávání faktur. Faktury 
za realizované transakce tak můžete nyní dostávat v elektronické podobě.

Co je elektronická fakturace?
Elektronická fakturace nahrazuje klasickou papírovou fakturu s podpisem a razítkem elektronickým daňovým dokladem 
(dále jen „e-faktura“). Každá e-faktura je opatřena digitálním elektronickým podpisem a datovým razítkem tak, aby 
splňovala veškeré zákonné náležitosti elektronické fakturace. Elektronická fakturace je zákonem uznávanou formou 
předávání daňových dokladů a je zakotvena v české legislativě.

Jak přijmete a zpracujete e-faktury?
E-faktura je zasílána e-mailem jako příloha ve formátu PDF. Na její přijetí nepotřebujete žádný zvláštní nástroj, stačí 
vám funkční e-mailová adresa. E-fakturu otevřete prostřednictvím programu Adobe Acrobat Reader ve verzi 7 anebo 
vyšší, který si můžete bezplatně stáhnout na webové adrese http://get.adobe.com/reader/download/.
E-fakturu si můžete snadno zobrazit, podle potřeby vytisknout a dále zpracovávat běžným způsobem.
V tištěné podobě už vám pak fakturu na vaši poštovní doručovací adresu posílat nebudeme. 

Jak si službu e-faktury nastavíte?
K nastavení elektronické fakturace od vás potřebujeme souhlas se zasíláním e-faktur, který nám poskytnete vyplněním 
přiloženého formuláře Souhlas s elektronickým zasíláním faktur. 
Důležité je uvést správný formát funkční e-mailové adresy, na kterou vám budou e-faktury zasílány. Z technických 
důvodů je možné zadat pouze jednu e-mailovou adresu. V případě, že potřebujete distribuovat e-faktury na více 
adres v rámci vaší společnosti, doporučujeme založit si obecnou adresu (např. fakturace@vasefirma.cz) a následně 
si ji nastavit na rozesílání požadovaným uživatelům. Případné změny v kontaktních osobách si pak můžete interně 
spravovat podle svých potřeb.
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Vyplněný formulář potvrzený podpisem osoby odpovědné ve vaší firmě za fakturační proces (např. hlavní účetní) 
nám prosím zašlete buď v tištěné podobě na naši poštovní adresu, nebo oskenovanou kopii na e-mailovou adresu.
Jakékoliv změny týkající se elektronické fakturace pak dále provádějte vždy pouze prostřednictvím tohoto formuláře. 

Jaký pro vás bude mít elektronická fakturace přínos?
E-faktura vám bude doručena neprodleně po jejím vystavení, omezí se tak prodleva či chyby v doručení nebo případné 
ztráty zásilek, které mohou vznikat při zasílání klasickou poštou. Díky tomu budete mít vždy dostatek času na její 
zpracování. Okamžité doručení e-faktury je výhodou i z hlediska novely zákona o DPH, podle které nárok na odpočet 
DPH vzniká až okamžikem doručení faktury.

V případě otázek se můžete obrátit na našeho obchodního zástupce nebo oddělení podpory prodeje.

MOL Česká republika, s.r.o.
Purkyňova 2121/3
110 00 Praha 1

Palivové karty:
e: palivovekarty@molcesko.cz

Oleje a maziva:
e: objednavky-oleje@molcesko.cz

Paliva:
e: paliva@molcesko.cz

www.molcesko.cz

http://www.molgroupcards.com/sites/default/files/pdf/Kontaktne_miesta_EN.pdf
http://www.molgroupcards.com/sites/default/files/pdf/Kontaktne_miesta_EN.pdf


Souhlas s elektronickým zasíláním faktur

Vážený obchodní partnere,

dovolujeme si Vás požádat o udělení souhlasu se zasíláním daňových dokladů elektronickou cestou na Vámi určenou 
elektronickou adresu. Elektronicky zaslané faktury splňují veškeré náležitosti podle platných právních předpisů České  
republiky. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře vyjádříte souhlas se zasíláním daňových dokladů elektronickou 
cestou. Zároveň již nebudete dostávat tištěné daňové doklady. V případě změny e-mailové adresy, je třeba nás 
neprodleně informovat o této skutečnosti. 

Děkujeme a jsme s pozdravem,                                                                        

Ing. Klára Prokopová
Hlavní účetní

Souhlas s elektronickým zasíláním faktur

Zde uveďte údaje o Vaší organizaci:

Název organizace  
IČ  
Kontaktní osoba pro fakturaci  
E-mail pro zasílání daňových dokladů *  
Telefon  

* Z technických důvodů je možné zadat pouze jednu e-mailovou adresu. V případě nutnosti distribuce na více adres v rámci Vaší společnosti,  
doporučujeme použít obecnou adresu (např. fakturace@vasefirma.cz) a tu následně nastavit na rozesílání požadovaným uživatelům. Případné 
změny v kontaktních osobách si pak budete moci spravovat interně.

Souhlasíme se zasíláním faktur-daňových dokladů od společnosti Mol Česká republika, s.r.o. v elektronické podobě. 

V ……………………………..................             Dne ……………………………..................                           

…………………………………………………
Razítko a podpis oprávněné osoby

Potvrzený souhlas prosím zašlete poštou na naši adresu, nebo oskenovanou kopii na e-mail  
palivovekarty@molcesko.cz nebo objednavky-oleje@molcesko.cz nebo paliva@molcesko.cz. 

MeMber of  Mol group

MOL Česká republika, s.r.o.
Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha 1
IČO: 49450301, DIČ: CZ49450301

Zapsanáv obchodním rejstříku vedeném
Městkým soudem v Praze, oddíl C, vložka 96735

t: +420 241 080 811
molcesko.cz

mailto:fakturace@vasefirma.cz
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