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Z Á P I S 

z  10. zasedání Národního mnohostranného fóra ČR pro elektronickou fakturaci, 

konaného  

dne 10. 9. 2014, od 09:30, v sídle HK ČR, Praha 9 

 

PŘÍTOMNI: dle prezenční listiny 

 

PROGRAM:  
  

1. Zahájení 

2. Schválení programu 

3. Zřízení druhého Evropského mnohostranného fóra pro e-fakturaci 

4. Příprava na jednání Evropského fóra pro e-fakturaci (Brusel, 20. 10. 2014) 

5. Mandatorní fakturace do státu, konzultace k e-Procurement 

6. Další postup v činnosti Národního fóra 

7. Závěr zasedání (předpokládá se do 13:00 max.) 

 

 

K bodu 1:   

Zasedání zahájil a řídil Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz. Následovalo představení zástupců 

Svazu podnikatelů ve stavebnictví Ing. Šárky Šafratové a Jaroslava Stejskala. 

 

K bodu 2:  

Program byl schválen bez připomínek. 

 

K bodu 3:  

 Bylo vzato na vědomí zřízení druhého Evropského fóra. 

 Národní fórum bude pokračovat bez zásadních změn základních dokumentů i složení 

fóra a bude urgováno MVČR s vyjádřením k této věci.  

 

K bodu 4: 

1) V rámci přípravy na jednání Evropského fóra se členové Národního fóra žádají o 

připomínky k dokumentům definujícím zaměření činnosti druhého Evropského fóra  

2) Bude aktualizován dokument „Doporučení k elektronické fakturaci“ v termínu do 

31.10.2014. Odpovídá Ing. Ondrášek.  

3) Bude zpracován dokument „Priority implementace e-fakturace v EU a dopady na ČR“. 

Odpovídá Ing. Ondrášek. Spolupráce: Ing. Tlučhoř (GS1), Mgr. Gaveau, Ing. Kuchař 

(ICTU), Mgr. Hojný (ČBA). Termín: do 15.11.2014. 

 

K bodu 5: 

1) Byla vzata na vědomí informace z 1. zasedání projektového výboru č. 434 CEN, který 

má zpracovat standard EU pro e-fakturaci, podaná panem Bejčkem (ÚNMZ). Zpráva 

ze zasedání včetně minutes CEN bude k dispozici členům NF. Výstupy z projektového 

výboru budou využity vůči MMR, MV, MF. MPO a v dokumentech Národního fóra. 

2) Byla vzata na vědomí informace o proběhlé konzultaci (16.7.2014) ke studii PWC o 

stavu v oblasti e-Procurement v členských státech EU. Informace za ČR podali 

členové Národního fóra. 

http://www.komora.cz/doporuceni-pro-elektronickou-fakturaci-ve-vztahu-k-novele-zakona-o-dph.aspx
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K bodu 6: 

Zásadní kroky na nadcházející období jsou uvedeny v bodu 4. Bude pokračováno 

v komunikaci s MF, MV, MMR s cílem dosáhnout aktivní účasti zástupců těchto ministerstev 

v Národním fóru a potřebné spolupráce. 

Národní fórum dává ke zvážení ICT Unii rozvíjet aktivity k podpoře implementace e-

fakturace v ČR. 

 

K bodu 7: 

Zástupce GS1 prezentoval pozvání na seminář Open PEPPOL a využití systému GS1 ve státní 

správě – 1.10.2014, místo dle pozvánky GS1. 

 

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

úřadu HK ČR, Freyova 27, Praha 9. 

 

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 

 

 


