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Z Á P I S 

z  9. zasedání Národního mnohostranného fóra ČR pro elektronickou fakturaci, konaného  

dne 5. 3. 2014, od 09:30, v sídle HK ČR, Praha 9 

 

PŘÍTOMNI: dle prezenční listiny 

 

PROGRAM:  
  

1. Zahájení 

2. Schválení programu 

3. Příprava na jednání Evropského fóra pro e-fakturaci (20. března 2014) 

4. Mandatorní fakturace do státu 

5. Další postup v činnosti Národního fóra 

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 schválen s následujícími doplněními. V rámci bodu 2 bude provedena kontrola 

úkolů z minulých zápisů a projednán stav projektu ČBA. V bodě 5 bude projednána příprava 

20. sympozia EDI. 

Úkoly z minulého zápisu byly naplněny a Národní fórum vzalo na vědomí informaci Mgr. 

Hojného o aktuálním stavu prací na standardu ČBA č. 29. Dále byla projednána realizace 

námětu na metodickou podporu malých podniků a OSVČ k e-fakturaci se závěry: 

 bude zpracován návrh dokumentu na podporu aplikace e-fakturace zejména pro malé 

podniky a OSVČ, který bude konzultován s GFŘ. Zodpovídá Ing. Ondrášek, Termín 

duben 2014; 

 bude iniciováno členství zástupce GFŘ v Národním fóru a bude iniciováno zastoupení 

MV ČR, případně Národního archivu pro problematiku archivnictví; 

 bude iniciováno jednání na MPO (sekce podpory podnikání) ve vztahu k výše 

uvedenému aplikačnímu dokumentu. 

 

K bodu 3:  

Národní fórum vzalo na vědomí informace o pracích Evropského fóra od minulého zasedání a 

o připravovaných dokumentech na zasedání 20. března 2014.  

 

K bodu 4: 

Národní fórum vzalo na vědomí písemnou informaci Ing. Piffla.  

Národní fórum vzalo na vědomí informaci Ing. Kuchaře o zveřejnění nové verze ISDOC 6.0, 

která je určena pro ostré nasazení od 1. 7. 2014. Tato verze je určena pro používání ve veřejné 

správě. Současně splňuje požadavky ČBA na B2C (standard č. 29), blíže na www.isdoc.cz. 
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K bodu 5: 

Národní fórum bude pokračovat podle programu své činnosti.  

Byla projednána příprava 20. sympozia EDI, pracovní návrh programu bude členům rozeslán. 

 

Příští zasedání Národního fóra se bude konat ve středu 10. září 2014 od 9:30 hod v sídle 

úřadu HK ČR, Freyova 27, Praha 9. 

 

 

K bodu 6: 

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

 

 

 

                                                                                              Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz, v.r. 

                                                                                                                předseda FITPRO 

              a předsedající Národního fóra 

 

 

Zapsal: Ing. Luděk Kašpar,  FITPRO 

 

 


