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Z Á P I S 

z 15. zasedání Národního mnohostranného fóra ČR pro elektronickou fakturaci, konaného  

dne 17. 2. 2016, od 09:30, v sídle HK ČR, Praha 9 

 

PŘÍTOMNI: dle prezenční listiny 

 

PROGRAM:  
  

1. Zahájení 

2. Schválení programu, kontrola úkolů z minulého zápisu (zejména úkoly z bodu 3. 

zápisu) 

3. Finalizace/aktualizace materiálu: „Priority implementace e-fakturace v EU a dopady 

na ČR“ (Ing. Ondrášek) 

4. Prezentace stavu příprav fakturace do státu (MF, MV) 

5. Prezentace stavu prací CEN/PC 434 na standardu pro e-fakturu (RNDr. Bejček – 

ÚNMZ/VŠMIEP, Ing. Tlučhoř - GS1) 

6. Příprava na jednání Evropského fóra pro e-fakturaci, Brusel, 21. 3. 2016 (Ing. 

Alexander Šafařík-Pštrosz , Ing. Kuchař) 

7. Příprava 22. sympozia EDI (FACT a EB) – témata do programu (návrh rozeslán 

s minulým zápisem) 

8. Různé 

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

 

 

K bodu 1:   
Zasedání zahájil a řídil Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz. Na úvod byli představeni noví členové 

Národního fóra: Ing. Jiří Melzer, ICT Unie a JUDr. David Bauer, MF ČR. 

 

K bodu 2:  
Program byl schválen a informace o plnění úkolů z minulého zasedání byla vzata na vědomí.  

 

K bodu 3:  
Sekretariát informoval o dokončení materiálu „Doporučení k elektronické fakturaci“ a 

přípravě jeho zveřejnění HK ČR, včetně vydání tiskové zprávy při této příležitosti. 

Materiál „Priority implementace e-fakturace v EU a dopady na ČR“   

 materiál bude transformován do dokumentu určeného pro podnikatelskou a 

spotřebitelskou veřejnost; 

 obsahem dokumentu budou informace a sdělení z pohledu členů Národního fóra; 

 návrh struktury dokumentu bude rozeslán členům Národního fóra v květnu 2016; 

 dokument bude otevřený a průběžně aktualizovaný; 

 dokument bude administrován sekretariátem Národního fóra pod garancí Ing. Ondráška.  

 

K bodu 4: 

Byly vzaty na vědomí informace MF a MV, konkrétně zejména: 

 PS RVIS pro e-fakturaci bude koordinovat záměr zavedení pilotního provozu příjmu e-

faktur; 
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 budou prověřena legislativní rizika na rozhraní zákona o účetnictví a zákona o 

archivnictví; 

 na MF pokračují práce na návrhu projektu celonárodní koncepce e-fakturace, další 

informace budou sděleny nejpozději na příštím zasedání Národního fóra. 

 

K bodu 5: 

Byla vzata na vědomí informace a prezentace MF, zejména: 

 o návrhu na vypořádání připomínek k sémantickému datovému modelu (SDM) za ČR 

včetně způsobu vypořádání v součinnosti s ÚNMZ a termínů; 

 o souhlasu PS RVIS pro e-fakturaci s tímto návrhem (11.2.2016); 

 o potřebě prezentace požadavku na výslovnou, případně příkladnou, deklaraci postupu 

rozšiřování SDM o fakultativní prvky v gesci národních, resp. sektorových úprav. Toto 

bude prezentováno EK a CEN na březnovém zasedání Evropského fóra (viz též bod 6. 

programu). 

 

V této souvislosti bylo navrženo zařadit do bodu jednání příštího Národního fóra 

problematiku využití dalších připomínek v rámci národních potřeb ČR. 

 

K bodu 6: 

 je potvrzen termín jednání; 

 za ČR se zúčastní Ing. Alexander Šafařík – Pštrosz a Ing. Petr Kuchař; 

 bude zpracována písemná pozice k problematice národních a sektorových specifik SDM. 

 

K bodu 7: 

Návrh programu 22. sympozia EDI (FACT a EB) byl projednán a po úpravách podle diskuse 

potvrzen jako výstup z Národního fóra pro Předsednictvo FITPRO.  

 

K bodu 8: 

Byla podána stručná informace z jednání Národního fóra Slovenské republiky (Ing. 

Ondrášek). 

Ing. Melzer zašle informaci pro členy Národního fóra ohledně obnovení činnosti pracovní 

skupiny ICT Unie. 

 

K bodu 9: 

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

 

Příští zasedání Národního fóra se bude konat ve středu 23. června 2016 od 9:30 hod. Místo 

konání zasedání bude upřesněno v pozvánce (upozornění: od 1.3.2016 změna sídla HK 

ČR!). 

 

 

                                                                                              Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz, v.r. 

                                                                                                                předseda FITPRO 

              a předsedající Národního fóra 

 

Zapsal: Ing. Luděk Kašpar,  FITPRO 

 


