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Z Á P I S 

ze  4. zasedání Národního mnohostranného fóra ČR pro elektronickou fakturaci, konaného  

dne 5. 12. 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.  

 

K bodu 2:  

Program byl bez připomínek schválen. 

 

K bodu 3:  

- veškeré podklady z minulého zasedání Evropského fóra (19. 9. 2012) byly dány čl. NF 

k dispozici elektronicky 

- aktuálně bude odeslán dotazník používání elektronické fakturace ve veřejných zakázkách 

- Ing. Flejberk informoval o pracích v CEN 

 

K bodu 4: 

- aktualizovat program práce na další období, 

Z: sekretariát 

- na příští zasedání Národního fóra předložit přehled o činnosti za jednotlivé hlavní úkoly,  

Z: gestoři 

 

K bodu 5: 

- zástupce MF ČR (Ing. Piffl) přednesl informaci o aktuálním stavu transpozice legislativy EU do 

českého právního řádu s výhledem pro rok 2013  

 

Usnesení č. 1: 

Národní fórum nadále nabízí MF ČR součinnost při tvorbě metodiky a tato nabídka bude písemně 

sdělena MF ČR, pánům náměstkům Mgr. Zdeňku Zajíčkovi a RNDr. Ladislavu Minčičovi, CSc., 

MBA,  

Z: sekretariát, T: do 14. 12. 2012 

 

Usnesení č. 2: 

Národní fórum se usneslo, že bude uplatňovat doporučení vůči firmám a orgánům veřejné moci, 

aby ve znění novely nepodléhaly zavádějícímu výkladu svobodné volby a novela byla 

posuzována v kontextu všech právních předpisů v ČR, platných k práci s elektronickými 

dokumenty. 

Národní fórum důrazně varuje před možnými nežádoucími důsledky na účetní praxi plátců daně, 

pokud by nepoužívali při vystavení a doručení u elektronických dokumentů elektronické značky 

nebo EDI.  
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Současně zdůrazňuje, že prezentované přínosy zavedení elektronické fakturace jsou jen zčásti v 

tom, že faktura je vystavena v elektronické formě, ale efekty má zejména taková fakturace, která 

jen nepřenáší náklad na tisk papíru na protistranu a umožňuje díky strukturovaným datům 

automatizované zpracování a je zprostředkována s využitím otevřených ekosystémů pro zajištění 

vzájemné interoperability. Za tímto účelem se ukládá členům Národního fóra (Petru Ondráškovi) 

zpracovat vlastní metodická doporučení, návrh doporučení bude rozeslán členům Národního fóra 

a finální text musí být k dispozici do 17. 12. 2012. Dokument se bude jmenovat „Doporučení 

Národního fóra k praktické aplikaci“. Doporučení bude následně zveřejněno na webech HK ČR, 

ICT UNIE, GS1, rovněž se doporučuje zveřejnění na webech MPO, MMR, AMSP, ČBA. 

Zdůvodnění: 

Národní fórum/HK ČR by mělo předejít v této době problematicky zjednodušující interpretaci 

novely. Princip „zrovnoprávnění“ je mediálně interpretován falešným způsobem tak, jakoby 

úspory byly v tom, že se zbavíme EDI a e-podpisu, což je nejen v rozporu s podstatou evropské 

směrnice, ale zejména v rozporu s příklady „best practise“, které Národní fórum/HK má 

doporučovat. 

 

Usnesení č. 3: 

Národní fórum ukládá předsedovi Národního fóra, aby projednal vydání tiskové zprávy 

Národního fóra ve spolupráci s tiskovým odborem HK ČR, které umožní komunikovat 

doporučení Národního fóra v souladu s usnesením č. 2. Vydání tiskové zprávy by mělo být 

načasováno do termínu od 18. do 19. prosince 2012. 

Zdůvodnění: 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty bude projednáván 

jako zákon vrácený Senátem v Poslanecké sněmovně v úterý 18. 12. 2012. Předpokládá se, že do 

15 dnů od schválení bude dokončen legislativní proces podpisem prezidenta, ale než se tomu tak 

stane, bude zkraje roku 2013 možné se dovolávat přenositelnosti platnosti znění evropské 

směrnice rady EU 45/2010. Komunikaci Národního fóra je legislativnímu procesu třeba 

přizpůsobit. 

 

Usnesení č. 4:  

Národní fórum považuje za nezbytné vydání metodiky MF ČR určené podnikatelům pro aplikaci 

zákona o DPH. 

 

- v rámci tohoto bodu byla též diskutována otázka prezentace a výstupů Národního fóra. Všem 

členům se doporučuje, aby dávali podněty k prezentaci jejich výstupů (dokumenty, prezentace, 

články, atd.) pod hlavičkou Národního fóra.  

 

- sympozium FITPRO se bude konat 16. května 2013 

 

- termín příštího zasedání byl stanoven na středu 13. února 2013 od 9:30 hod. v prostorách 

ČBA, Vodičkova 30, 110 00 Praha 1 

 

K bodu 6: 

Ing. Šafařík-Pštrosz poděkoval přítomným za jejich aktivní účast. 

 

 

 

                                                                                                       Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz, v.r. 

                                                                                                                předseda FITPRO 

Zapsal: Ing. Luděk Kašpar,  FITPRO 


