ZÁPIS
z třetího zasedání Národního mnohostranného fóra ČR pro elektronickou fakturaci, konaného dne
16. 5. 2012, od 09:30, v budově Hospodářské komory České republiky, Praha 9
PŘÍTOMNI: dle prezenční listiny
PROGRAM:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Informace z Evropského fóra pro e-fakturaci
4. Hlavní úkoly e-fakturace
5. Další postup v činnosti Národního fóra a stanovení termínu příštího zasedání
6. Závěr zasedání (předpokládá se do 13:00 max.)
K bodu 1:
Zasedání zahájil a řídil Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz. Následovalo představení se zástupkyně
Ministerstva vnitra ČR pí Brožkové.
K bodu 2:
Program byl bez připomínek schválen.
K bodu 3:
- členové Národního fóra vzali zprávu a informace z minulého Evropského fóra (6. 3. 2012) na
vědomí;
- členové Národního fóra vzali na vědomí informaci zástupce MF ČR (Ing. Piffla) k aktuálnímu
stavu vývoje implementační legislativy;
- z následné diskuse vyplynuly tyto závěry a doporučení:
a) doporučení pro MF ČR k urychlení prací a na přípravě novely zákona o účetnictví;
b) v termínu do 16. 6. 2012 sdělit sekretariátu náměty na zjednodušení a podporu procesu
implementace e-fakturace jak na národní, tak na EU úrovni;
c) reagovat na dotazník týmu 3 Evropského fóra a identifikovat legislativní a regulatorní
překážky bránící aplikaci e-fakturace. Dotazník bude neprodleně rozeslán členům
Národního fóra a jimi vyplněné dotazníky budou zaslány sekretariátu v termínu do 16. 6.
2012;
d) následně zaslat podnět týmu 3 Evropského fóra k navržení opatření zabezpečujících
informovanost o národních odchylkách, případně k navržení opatření k jejich odstranění;
e) členové Národního fóra za orgány státní správy se žádají o vyjádření z hlediska jejich
resortu k záměru zavedení povinné e-fakturace v obchodních vztazích s veřejnou správou
(B2G) v termínu do 16. 6. 2012;
f) zástupce MF ČR vyjádřil ochotu avizovat sekretariátu jednotlivé výstupy (legislativní i
nelegislativní) týkající se implementace e-fakturace pro distribuci členům Národního fóra;
g) na podporu implementace nové legislativy uspořádat kulatý stůl v termínu cca začátek
listopadu 2012.

K bodu 4:
Priority pro další období ve smyslu bodu II. Programu práce:
Hlavní úkol č. 1:
- očekává se nový dotazník z EU fóra ke statistice aplikace e-fakturace;
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Hlavní úkol č. 2:
- vyjasnit stanoviska kompetentních resortů k povinnému využívání e-fakturace v obchodování
s veřejnou správou, viz též e) bod 3;
- zpracovat publikovatelný výstup z dobrých příkladů vybraných zemí uváděných na EU fóru
(zejména Dánsko, Finsko).
Hlavní úkol č. 3:
- pokračovat v identifikaci překážek, viz též b) a c) bodu 3.
Hlavní úkol č. 4:
- zajistit informovanost členů Národního fóra o výstupu z jednání CEN (Workshop CEN,
Reykjavík, červen 2012) a dalším vývoji, případně svolat schůzku expertního týmu.
K bodu 5:
- věcně viz bod 4., termín příštího zasedání stanoven na 19. září 2012, místo bude upřesněno
následně – viz níže.
K bodu 6:
Ing. Šafařík-Pštrosz poděkoval přítomným za jejich aktivní účast.
Příští zasedání Národního fóra se bude konat 19. 9. 2012 od 9:30 hod. v prostorách ČBA!

Přílohy: 1) Odkaz na video - Towards Open Metadata Management_ promo video of the ADMS-en:
http://www.komora.cz/zpravodajstvi-a-media/videogalerie/videogalerie/k-otevrenemurizeni-metadat.aspx
2) CESAR

Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz, v.r.
předseda FITPRO
Zapsal: Ing. Luděk Kašpar, FITPRO
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