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Z Á P I S 

z 16. zasedání Národního mnohostranného fóra ČR pro elektronickou fakturaci, konaného  

dne 14. 9. 2016, od 09:30, v sídle HK ČR, Praha 1 

 

PŘÍTOMNI: dle prezenční listiny 

 

PROGRAM:  
  

1. Zahájení 

2. Schválení programu, kontrola úkolů z minulého 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) – projekt celonárodní koncepce 

e-fakturace 

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

ÚNMZ/VŠMIEP, Ing. Tlučhoř - GS1) 

6. Informace z jednání Evropského fóra pro e-fakturaci, Brusel, 21. 3. 2016 a příprava na 

jednání xx.10. 2016 (Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz , Ing. Kuchař) 

7. Další postup v činnosti Národního fóra 

8. Různé 

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

 

 

K bodu 1:   
Zasedání zahájil a řídil Ing. Petr Kuchař.  

 

K bodu 2:  
Program byl schválen v navrženém znění a informace o plnění úkolů z minulého zasedání 

byla vzata na vědomí.  

 

K bodu 3:  
Národní fórum vzalo na vědomí informaci Ing. Ondráška o rozpracování dokumentu 

„Doporučení k elektronické fakturaci“. Dokument bude do 1. 10. 2016 rozeslán členům 

Národního fóra s 4 týdenní lhůtou na připomínky. 

 

K bodu 4: 

Byly vzaty na vědomí informace MF a MV a byly přijaty závěry: 

 aktivně se zapojit do projednávání materiálu MF „Studie proveditelnosti zavedení 

elektronické fakturace jako převažujícího způsobu komunikace při realizaci platebního 

styku s veřejným sektorem v ČR“, 

 maximálně podporovat mandatorní fakturaci do státu, 

 doporučit do metodik MMR nástroje na podporu e-fakturace do veřejných zakázek. 

 

K bodu 5: 

Byla vzata na vědomí informace a prezentace RNDr. Bejčka, ÚNMZ/VŠMIEP  o stavu 

standardu a do 18.9.2016 je možné zaslat připomínky. 
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K bodu 6: 

 informace z jednání Evropského fóra pro e-fakturaci, Brusel, 21. 3. 2016 a informace k 

přípravě na říjnové jednání byla vzata na vědomí; 

 termín jednání nebyl ještě potvrzen (pozn. po jednání: obdrženo avizo na 21.10.2016); 

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

 

K bodu 7: 

Bylo projednáno v předchozích bodech. 

 

K bodu 8: 

Informace o podpoře Svazu elektrotechnických velkoobchodů e-fakturace (Ing. Ondrášek).  

 

K bodu 9: 

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

 

Příští zasedání Národního fóra se bude konat ve středu v nově schváleném termínu dne 

14. prosince 2016 od 9:30 hod. v úřadu HK ČR, Florentinum, Na Florenci 2116/15, Praha 1. 

 

 

                                                                                               

Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz, v.r. 

                                                                                                                předseda FITPRO 

              a předsedající Národního fóra 

 

 

 

Zapsal: Ing. Luděk Kašpar,  FITPRO 

 


