ZÁPIS
z 14. zasedání Národního mnohostranného fóra ČR pro elektronickou fakturaci, konaného
dne 09. 12. 2015, od 09:30, v sídle HK ČR, Praha 9
PŘÍTOMNI: dle prezenční listiny
PROGRAM:
1. Zahájení
2. Schválení programu, kontrola úkolů z minulého zápisu
3. Finalizace/aktualizace materiálů: „Doporučení k elektronické fakturaci“ (Mgr.Gaveau) a
„Priority implementace e-fakturace v EU a dopady na ČR“ (Ing. Ondrášek)
4. Prezentace stavu příprav fakturace do státu (MF, MV)
5. Prezentace stavu prací CEN/PC 434 na standardu pro e-fakturu (RNDr. Bejček –
ÚNMZ/VŠMIEP, Ing. Tlučhoř - GS1)
6. Informace z jednání Evropského fóra pro e-fakturaci, Brusel, 24.9.2015 (Ing. Alexander
Šafařík-Pštrosz , Ing. Kuchař)
7. Další postup v činnosti Národního fóra, termíny 2016
8. Příprava 22. sympozia EDI (FACT a EB)
9. Různé
10. Závěr zasedání (předpokládá se do 13:00 max.)

K bodu 1:
Zasedání zahájil a řídil Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz.
K bodu 2:
Program byl s doplněním schválen a informace o plnění úkolů z minulého zasedání byla vzata
na vědomí.
K bodu 3:
 Materiál „Doporučení k elektronické fakturaci“ (Mgr.Gaveau)
Národní fórum dokument projednalo. Dokument bude doplněn o odkazy na relevantní
přílohy (např. prezentace k eIDAS) a bude upraven 1. odstavec bodu 4. V týdnu od
14.12.2015 bude dokument zveřejněn.
 Materiál „Priority implementace e-fakturace v EU a dopady na ČR“ (Ing. Ondrášek)
Žádá se Ing. Ondrášek o dopracování materiálu do 31.1.2016 a zástupci zejména MF, MV
a MMR o poskytnutí součinnosti ke splnění tohoto úkolu.



Zástupce automobilového průmyslu Ing. Nettl vznesl požadavek na doplnění aktuálního
formátu ISDOC verze 6.01 z hlediska potřeb tohoto sektoru (může platit i pro jiné
sektory).
Současně bylo poukázáno na potřebu členství ještě dalšího zástupce ICT UNIE, a to z řad
vývojářských firem ekonomických aplikací (s ICT Unií projedná Ing. Kuchař).

K bodu 4:
Národní fórum vzalo na vědomí aktuální informace MF, MV a MMR.
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K bodu 5:
Národní fórum vzalo na vědomí informaci MF k stavu prací CEN/PC 434 na standardu pro efakturu a informaci z pracovní skupiny pro e-fakturaci Rady vlády pro IS přiklánějící se
k aplikaci jediné syntaxe (UBL2.1) z titulu zvýšených finančních nákladů veřejné správy.
Představitelé soukromé sféry v Národním fóru se proti tomuto stanovisku právě z důvodů
zvýšených nákladů na soukromou sféru výrazně ohradili. Hlavním důvodem je, že náklady
veřejné správy by byly přeneseny na soukromou sféru a snižovaly by motivaci pro využívání
elektronické fakturace.
K bodu 6:
Národní fórum vzalo na vědomí informace z 9. jednání Evropského fóra pro e-fakturaci a byla
diskutována problematika tzv. hybridních faktur.
K bodu 7:
Termíny zasedání pro rok 2016 byly stanoveny na 17. února, 23. června, 14. září a
7. prosince.
K bodu 8:
Aktualizovaný návrh programu bude rozeslán k připomínkám.
K bodu 9:
Příští zasedání Národního fóra se bude konat ve středu 17. února 2016 od 9:30 hod. Místo
konání zasedání bude upřesněno v pozvánce.
K bodu 10:
Ing. Šafařík-Pštrosz poděkoval přítomným za jejich aktivní účast a popřál jim hezké vánoční
svátky a úspěšný příští rok 2016.

Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz, v.r.
předseda FITPRO
a předsedající Národního fóra
Zapsal: Ing. Luděk Kašpar, FITPRO
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