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Úvod 
Naším cílem bylo vytvořit webovou aplikaci určenou pro kompletní správu faktur a překonat 

současnou konkurenci na trhu. Aplikace je provozována na internetové stránce 

http://www.fakturujto.cz a v současné době probíhá uzavřená beta verze. 

 

V následujících odstavcích se pokusíme vysvětlit její smysl, výhody nad konkurencí a plány 

do budoucna. 

 

Hlavní výhody 
Při vymýšlení a tvorbě aplikace jsme se zaměřili zejména na tyto aspekty: 

 

Rychlost 
Důmyslné uživatelské rozhrání umožňuje uživateli přístup ke všem klíčovým funkcím 

aplikace na pouhých pár kliknutí. Systém je optimalizovaný a svoji první fakturu zvládne 

uživatel vystavit do tří minut. Každá další faktura je pak již záležitostí několika desítek 

sekund. 

 

Přehlednost 
Uživatelské rozhraní samo o sobě je velmi přehledné a usnadňuje tak práci s aplikací. 

Minimalistický design a kombinace modrých barev dodává aplikaci stylový a nadčasový 

vzhled. 

 

Automatizace 
Běžné činnosti jsou z větší části automatizované, abychom ušetři uživateli jeho čas. Při 

správném a kompletní nastavení systém většinu věcí sám doplní. Dále není nutné doplňovat 

údaje jako IČ, DIČ či adresu ručně – FakturujTo.cz je napojeno na systém státní správy, ze 

kterého požadované údaje získává. 

 

Export 

Vytvořenou fakturu lze převést do PDF a následně uložit, vytisknout či odeslat emailem. Vše 

je otázkou jednoho kliknutí. 

 

Vzhled faktury 
Uživatel si může vylepšit základní vzhled faktury tím, že do systému nahraje své logo, 

oskenovaný podpis a razítko. Výsledná faktura bude vypadat profesionálně, jako kdyby byla 

vytvořena uživateli na míru. 

 

Cena 

V základní verzi je poskytována aplikace zdarma. Avšak i když porovnáme ceny prémiových 

verzí s konkurencí, stále zůstaneme cenově dostupnějším řešením. Navíc většina 

konkurenčních aplikací nabízí pouze několik „balíčků“ bez možnosti konfigurace, u nás bude 

dokupování prémiových funkcí řešeno spíše moduly, aby uživatel platil jen za to, co 

doopravdy využije. 

http://www.fakturujto.cz/
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Plány do budoucna 
Aplikace ještě není zcela dokončena. Rádi bychom náš systém přiučili ještě několika dalším 

věcem. Jedná se zejména o evidování zaplacených faktur pomocí parsování plateb na 

přidaném bankovním účtu. Dále bychom chtěli zavést kompletní evidenci finančních toků 

klienta a jejich účtování, což by se dalo zautomatizovat na základě specifických symbolů. 

 

Mezi další plánované funkce patří automatizované vedení veškerých agend, jako například 

daňové přiznání, kniha jízd či skladová evidence. Plánujeme kompletně omezit administrativu 

na úplné minimum. Uživatelé také jistě ocení možnost odeslat jedním klikem jejich fakturu 

poštou pohodlně z domova, aniž by museli na poštu chodit, nebo například automatické 

vystavování faktur, odesílání upomínek za nezaplacené faktury či možnost duplikace již 

vytvořené faktury. 

 

Chceme ze všech funkcí vytvořit jeden ekosystém, ve kterém jsou na sobě všechny funkce 

závislé a zároveň spolupracují pro uživatele. 

 

Co se jazykových verzí týče, v současnosti je dostupná verze aplikace pouze v češtině, ale do 

budoucna chceme aplikaci přeložit i do jiných jazyků, zejména angličtiny či němčiny. 

 

Obrázky aplikace 

 
(Obr. 1 – úvodní stránka aplikace) 
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(Obr. 2 – editace/vytváření kontaktu; většinu údajů si systém doplní sám) 
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(Obr. 3 – vystavení nové faktury je jednoduché a rychlé, díky automatickému načtení údajů 

z databází veřejné správy) 

 

 

 

 


