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Z Á P I S 

ze 17. zasedání Národního mnohostranného fóra ČR pro elektronickou fakturaci, 

konaného dne 14. 12. 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 – projekt celonárodní koncepce e-fakturace (MF, 

MV) 

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

Ing. Tlučhoř - GS1) 

6. Informace z jednání Evropského fóra pro e-fakturaci, Brusel, 21. 10. 2016 (podklady 

rozeslány) a příprava na jednání xx. 3. 2017 (Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz , Ing. Kuchař) 

7. Další postup v činnosti Národního fóra, termíny 2017 

8. Příprava 23. sympozia EDI (FACT a EB) 

9. Různé 

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

 

 

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

 

K bodu 2:  
Program byl schválen v navrženém znění s přeskupením bodů 4 a 5. Informace o plnění úkolů 

z minulého zasedání byla vzata na vědomí. Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz poděkoval Ing. 

Benešové, MF, za dosavadní práci v Národním fóru. 

 

K bodu 3:  
Národní fórum vzalo na vědomí rezignaci Ing. Ondráška na členství v Národním fóru. 

Kroky k dokončení materiálu „Doporučení k elektronické fakturaci“budou projednány s pí 

Mgr. Gaveau. Členové Národního fóra budou informováni o výsledku. 

 

K bodu 4: 

Byla vzata na vědomí informace a prezentace Ing. Bažanta, MF, o stavu standardu. ÚNMZ se 

žádá o získání informací o aktuálním stavu příprav EU standardu k elektronické fakturaci, 

zejména k SDM, pokynům pro rozšiřování a syntaxím. 

 

K bodu 5: 

Byly vzaty na vědomí informace Dr. Svobody, MF, o aktuálním stavu projektu. Vzhledem 

k nepřítomnosti zástupce MV proběhne jednání k problematice koordinovanosti přístupů MV, 

Úřadu Vlády a MF. Osloven bude i SPČR.  
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K bodu 6: 

 informace z jednání Evropského fóra pro e-fakturaci, Brusel, 21. 10. 2016 (viz rozeslané 

závěry) a informace k přípravě na březnové jednání byla vzata na vědomí; 

 byla vzata na vědomí potřeba vytvoření národního listu ČR na webu CEF (mělo by 

vytvořit MF v součinnosti s MV a s podporou sekretariátu Národního fóra). Byla 

připomenuta možnost získávání dotací EU z CEF na vytvoření národního listu i na další 

aktivity související s implementací e-fakturace v ČR; 

 termín dalšího jednání ještě nebyl oznámen, předpoklad březen 2017; 

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

 

K bodu 7: 

Bylo projednáno v předchozích bodech. 

Termíny zasedání pro rok 2017 byly stanoveny na 29. března, 13. září a 13. prosince. 

 

K bodu 8: 

Termín 23. sympozia EDI (FACT a EB) byl stanoven na 25. 5. 2017, hotel Olympik. 

Byly předneseny první náměty na program, které budou rozeslány společně se zápisem. 

 

K bodu 9: 

Příští zasedání Národního fóra se bude konat ve středu 29. března 2017 od 9:30 hod. v úřadu 

HK ČR, Florentinum, Na Florenci 2116/15, Praha 1. 

 

K bodu 10: 

Ing. Šafařík-Pštrosz poděkoval přítomným za jejich aktivní účast a popřál jim hezké vánoční 

svátky a úspěšný příští rok 2017. 

 

 

 

 

                                                                                               

Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz, v.r. 

                                                                                                                předseda FITPRO 

              a předsedající Národního fóra 

 

 

 

Zapsal: Ing. Luděk Kašpar,  FITPRO 

 


