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Z Á P I S 

z 12. zasedání Národního mnohostranného fóra ČR pro elektronickou fakturaci, konaného  

dne 4. 3. 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. Projednání materiálů: „Doporučení k elektronické fakturaci“ (Mgr.Gaveau) a „Priority 

implementace e-fakturace v EU a dopady na ČR“ (Ing. Ondrášek)  

4. Příprava na jednání Evropského fóra pro e-fakturaci (Brusel, 18. 3. 2015), projednání účasti 

členů Národního fóra v AG „Connections“ a AG „Regulation“ 

5. Mandatorní fakturace do státu a informace o „Strategii elektronizace zadávání veřejných 

zakázek“ (RNDr. Svoboda, MMR)  

6. Další postup v činnosti Národního fóra 

7. Různé 

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

 

 

K bodu 1:   
Zasedání zahájil a řídil Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz.  

 

K bodu 2:  
Informace o plnění úkolů z minulého zasedání byla vzata na vědomí.  

 

K bodu 3:  

 Národní fórum vzalo na vědomí informaci Mgr. Gaveau o stavu dokumentu „Doporučení 

k elektronické fakturaci“ s tím, že návrh dokumentu bude předložen v novém termínu do 

15.4.2015.  

 Ing. Ondrášek předložil materiál „Priority implementace e-fakturace v EU a dopady na 

ČR“ dne 4.3.2015 k připomínkám v termínu do 20.3.2015. Vypořádání připomínek se 

předpokládá dne 1.4.2015 (čas a místo bude ještě upřesněno). Na tomto jednání bude také 

diskutována obsahová vazba tohoto materiálu na dokument Mgr. Gaveau. 

 

K bodu 4: 

 Národní fórum vzalo na vědomí informaci Ing. Tlučhoře k aktuálnímu stavu prací 

v CEN/PC 434. Národní fórum zajistí zpětnou vazbu zejména z hlediska požadavků ČR 

na „core“ část e-faktury v součinnosti s MV, MF a MMR. Zodpovídá sekretariát a 

předsedající. (Pozn. po zasedání: bude též jednáno s ÚNMZ o možnosti využití příslušné 

TNK pro tento účel.) 

 Zástupce MMR RNDr. Svoboda zváží zastoupení v AG „Connections“.  

 Dokumenty na nadcházející zasedání EU fóra budou zasílány členům k vyjádření per 

rollam. 

 

 

 

http://www.komora.cz/doporuceni-pro-elektronickou-fakturaci-ve-vztahu-k-novele-zakona-o-dph.aspx
http://www.komora.cz/doporuceni-pro-elektronickou-fakturaci-ve-vztahu-k-novele-zakona-o-dph.aspx
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K bodu 5: 

Národní fórum vzalo na vědomí prezentaci RNDr. Svobody a informace z následné diskuze, 

které budou též využity při zpracování dokumentů viz bod 3. 

 

K bodu 6: 

 

Úkol č.1: Zaslat společný dopis předsedajícího NF a zástupce MVČR ministru financí 

s upozorněním na přetrvávající nečinnost MF v implementaci e-fakturace ve vztahu B2G a 

žádostí o jmenování zástupce do NF.  

 

Úkol č.2: Zaslat dopis na vedení ICT Unie s žádostí o jmenování zástupce, ideálně s profilem 

aktivit ve veřejné správě.  

 

Národní fórum se bude zabývat námětem přizvání či zastoupení v Radě vlády pro informační 

společnost (nejbližší zasedání dne 13.4.2015)  - projedná předsedající s Ing. Kuchařem (MV). 

 

K bodu 7: 

Stručně byl diskutován vývoj v aktivitách ČBA a SPS.  

Členům Národního fóra se připomíná termín 21. sympozia EDI (FACT a eB) dne 14.5.2015.  

 

K bodu 8: 

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

 

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

HK ČR. 

 

 

 

 

                                                                                              Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz, v.r. 

                                                                                                                předseda FITPRO 

              a předsedající Národního fóra 

 

 

Zapsal: Ing. Luděk Kašpar,  FITPRO 

 

 


