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ICT Unie, 80 ICT firem v ČR

ICT Unie, cíle a priority
-

ICTU významným způsobem přispívá k rozvoji české ekonomiky tak, aby se ČR
dostala na špici v konkurenceschopnosti, budování inovativní a znalostní
společnosti.

-

ICTU jako profesní asociace firem z oblasti ICT reprezentuje ICT průmysl České
republiky a prosazuje efektivní využívání ICT ve všech sférách života v ČR, protože v
tom spatřujeme podmínku nutnou pro přechod ke společnosti založené na
znalostech a inovacích.

-

ICTU je spolutvůrcem návrhů zásadních reforem, legislativy a klíčových rozhodnutí
zaměřených na rozvoj ICT v České republice. ICTU je partnerem státních, regulačních
i akademických institucí.

ICT Unie, hlavní projekty
-

Spolupráce na strategii vlády Digitální Česko 2.0

-

Příprava programového období 2014+ v oblasti ICT pro veřejnou správu

-

Zákon o veřejných zakázkách, zejména jeho aplikace pro ICT - obdoba
procesních postupů jako ve stavebnictví

-

Podpora elektronické fakturace

Mnohonárodní fórum pro e-fakturaci, Brusel
-

Zřízeno Evropskou Komisí jako její poradní orgán na dobu 3 let s hlavním cílem
dosáhnout záměrů strategie EVROPA 2020 v oblasti digitální agendy

-

MSHF Fórum má 63 členů, z každého státu 2 jmenovaní zástupci + další instituce
jako např. CEN, ECB, EUROCHAMBERS a další.

-

Fóru předsedá zástupce EK, většinou ředitel DG Enterprise and Industry Michael
Catinat nebo ředitel DG Internal Market and Services Jean-Yves Muylle. Fórum se
schází každých 6 měsíců v sídle EK. Původní mandát fóra (do konce roku 2013)
bude pravděpodobně Evropskou komisí prodloužen.

-

V každé členské zemi doporučeno zřídit národní fórum pro ELFA. V ČR zřízeno NF
ELFA pod patronací HK ČR. Reprezentanty v evropském fóru byli jmenováni
Alexander Šafařík-Pštrosz z FITPRO a TZUS a Petr Kuchař z ICT Unie a ABRA
Software.

Mnohonárodní fórum, 4 pracovní skupiny
-

skupina 1 má sledovat vývoj trhu elektronické fakturace a úroveň přijetí
elektronické fakturace v odvětvích průmyslu a služeb v EU

-

skupina 2 má iniciovat výměnu zkušeností a správné praxe, jež usnadní vznik
interoperabilních řešení v elektronické fakturaci

-

skupina 3 má poukazovat na problémy, jež vznikají zejména u přeshraničních
transakcí, a navrhovat vhodná řešení

-

Skupina 4 má podporovat a sledovat práce, jež vedou k přijetí jednotného
standardního modelu dat/údajů pro elektronickou fakturaci

4. zasedání MSHF 7.3.2013, aneb vývoj v Evropě
-

-

-

skupina 1, která měla za úkol sledovat vývoj trhu e-FA a úroveň přijetí v odvětvích
průmyslu ovlivnila Eurostat v příštím vykazování statistik o el.fakturaci a popsala
stav e-FA. Tím splnila svojí úlohu a její členové se podle svého uvážení rozptýlili mezi
zbylé 3 skupiny
nejdůležitější je práce skupiny 4, která vypracovala ještě před zasedáním dokument
"Draft Resolution" založený na "Semantic interoperability data model" a na
zasedání o něm byla rozprava. Z diskuse vyplynulo, že skupina 4 dostane za úkol
dokument přepracovat do formy "Draft Recommendation", což se po zasedání
stalo. V tuto chvíli jsou národní fóra vyzvána, aby se k dokumentu vyjádřila. ČR
přijme stanovisko na nejbližším zasedání národního fóra 12.6.2013
jako klíčový faktor hromadného přijetí a používání e-fakturace byla účastníky
mnohonárodního fóra opakovaně zmiňována mandatorní fakturace do veřejných
zakázek. Tuto iniciativu představila před rokem zástupkyně EP na 2 zasedání MSHF s
možnou perspektivou do roku 2016 tak, aby platila plošně na celém území EU.

ISDOC verze 6, aneb vývoj na domácí půdě
Na základě praktických dopadů zákona o DPH a dále z požadavků na používání
elektronických faktur jako součásti českého eGovernmentu je v pokročilém stádiu
návrhu verze ISDOC 6. Její hlavní body byly konzultovány se zástupci MF ČR a MV ČR.
Co přinese nová verze:
1. Protože nový zákon o DPH přikazuje zajistit vlastnosti dokumentu nejen při jeho
vystavení, ale až do konce lhůty pro jeho uchování, bylo do standardní struktury
ISDOC doplněno časové razítko podle příslušné mezinárodní normy
2. Pro úřady a instituce, které i na agendu faktur používají spisovou službu byly
doplněny položky pro Spisové značky a Čísla jednací konkrétních dokumentů
3. Na všechny druhy dokumentů byly doplněny „klasifikátory výkonového účetnictví
státu nebo agendového rozlišení“. To dovolí na faktury ve veřejné sféře nasadit
kontrolní mechanismy a statisticky je vyhodnocovat

ISDOC verze 6, pokračování
4. Nově jsou zavedeny položky pro údaje o smlouvách, na základě kterých bylo
fakturováno a to až na řádkovou úroveň
5. Položky nesoucí informace o objednávkách byly doplněny pro informace používané
ve veřejné správě, taktéž až na řádky faktur
6. Byly doplněny položky pro evidenci šarží pro případ obchodů se zvláštními
komoditami jako je např. alkohol.
7. Především jako reakce na požadavek snižování administrativních nákladů ve
veřejném sektoru prostřednictvím další elektronizace jsme doplnili mezi
podporované typy dokladů Objednávky vydané a také doklad Potvrzení objednávky
8. V reakci na poptávku po automatizaci oběhu dokumentů v sektoru SME byly mezi
podporované typy dokladů doplněny dokumenty Potvrzení dobropisu, Dodací list a
Vratka dodacího listu
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