
 1 

Z Á P I S 

z 11. zasedání Národního mnohostranného fóra ČR pro elektronickou fakturaci, konaného  

dne 10. 12. 2014, od 09:30, v sídle HK ČR, Praha 9 

 

PŘÍTOMNI: dle prezenční listiny 

 

PROGRAM:  
  

1. Zahájení 

2. Schválení programu, kontrola úkolů z minulého zápisu, projednání dokumentů k e-fakturaci v 

ČR 

3. Informace z jednání Evropského fóra pro e-fakturaci (Brusel, 20. 10. 2014) 

- dotazníky Evropského fóra pro e-fakturaci k DPH, archivaci a “Core Invoice” 

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

5. Další postup v činnosti Národního fóra 

6. Různé 

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

 

 

K bodu 1:   

Zasedání zahájil a řídil Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz a Ing. Petr Kuchař.  

 

K bodu 2:  

Program byl schválen s doplněním bodu 6. Různé, kde bude podána informace k bankovnímu 

standardu ("B2C-ISDOC"). Úkoly z bodu 4. minulého zápisu ve stanovených termínech 

splněny nebyly (další postup viz bod 5 tohoto zasedání).  

 

K bodu 3:  

 Byly vzaty na vědomí významné informace a závěry z EU fóra ze dne 20. 10. 2014, viz 

stejnojmenný dokument a upozornění na Program práce 2015 Connecting Europe 

facility (CEF) a informace o výkladu EK čl. 7 směrnice 2014/55/ EU o elektronické 

fakturaci při zadávání veřejných zakázek. 

 Členové Národního fóra se žádají zvážit účast v AG „Connections“ (pro vztahy mezi 

EMSFEI a EXEP), AG „Regulation“ a podat informaci do příštího zasedání 

Národního fóra. 

 Ve věci dotazníků osloví sekretariát dopisem stávající zástupce MF ČR v Národním 

fóru do 12.12.2014 s žádostí o vyplnění dotazníků. Expertní stanovisko k dotazníkům 

dodá Ing. Piffl a Ing. Cihlářová.  

 

K bodu 4: 

Informace k současné situaci byly vzaty na vědomí.  

 

K bodu 5: 

Dokumenty z bodu 4. minulého zápisu budou zpracovány, a to: 

 dokument „Doporučení k elektronické fakturaci“ v termínu do 31.1.2015. Odpovídá: 

Mgr. Gaveau; 

http://www.komora.cz/doporuceni-pro-elektronickou-fakturaci-ve-vztahu-k-novele-zakona-o-dph.aspx
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 dokument „Priority implementace e-fakturace v EU a dopady na ČR“ v termínu do 

31.1.2015. Odpovídá: Ing. Ondrášek. 

 

K problematice OpenPEPPOL proběhne separátní setkání zájemců z řad členů Národního 

fóra. 

 

Termíny zasedání pro rok 2015 byly stanoveny na 4. března, 9. září a 9. prosince. 

 

K bodu 6: 

Byla vzata na vědomí informace zástupce ČBA Mgr. Hojného k implementaci bankovního 

standardu. 

- ČS a ČSOB jsou již kompatibilní s bankovním standardem ("B2C-ISDOC") viz 

https://www.czech-ba.cz/cs/aktivity/standardy/elektronicka-fakturace 

- ČBA vyzývá k podpoře implementace zasílání faktur v segmentu B2C zjm. zástupce ICT 

Unie 

Dále, zástupce ČBA nabídl diskusi mezi zástupci ČBA a veřejné správy (např. v rámci 

pracovních skupin ČBA PS Inovativní platby / eGovernmentu) se zapojením bankovního 

sektoru do mandatorní fakturace (např. tzv. "Finský model" apod.).  

 

Národní fórum se shodlo na požadavku na resort MMR, jmenovitě RNDr. Jiřího Svobodu, 

aby poskytl na příštím zasedání Národního fóra informaci o “Strategii elektronizace zadávání 

veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015”. 

 

K bodu 7: 

Ing. Šafařík-Pštrosz i Ing. Kuchař poděkovali přítomným za jejich aktivní účast a popřáli jim 

hezké vánoční svátky a úspěšný příští rok 2015. 

 

Příští zasedání Národního fóra se bude konat ve středu 4. března 2015 od 9:30 hod v sídle 

úřadu HK ČR, Freyova 27, Praha 9. 

 

 

 

 

                                                                                              Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz, v.r. 

                                                                                                                předseda FITPRO 

              a předsedající Národního fóra 

 

 

Zapsal: Ing. Luděk Kašpar,  FITPRO 

 

 

https://www.czech-ba.cz/cs/aktivity/standardy/elektronicka-fakturace

