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Záznam 

z ustavujícího zasedání EU mnohostranného fóra pro e-fakturaci 

(Brusel, EK, budova Charlemagne, 2011-09-13, 10:00--17:00) 

 

1. Úvodní vystoupení zástupců EK: Daniel Calleja Crespo, zástupce GŘ, DG Enterprise and 

Industry; Mario Nava, výkonný ředitel, DG Internal Market and Services. Obě DG jsou věcně 

příslušné k činnosti Fóra a budou ho také expertně zastřešovat včetně role sekretariátu. (Pozn.: 

konkrétně to bude vyjádřeno ve schváleném Programu práce - viz též bod 5. tohoto záznamu.) 

 

2. Program zasedání byl schválen bez připomínek, stejně tak Jednací řád. Bylo oznámeno, že 

členové Fóra budou mít přístup do vyhražené části DB CIRCA, ke které jim bude zřízen 

přístup a kde bude veškerá dokumentace Fóra. 

 

3. Výchozí dokumenty pro činnost Fóra a návrh organizace práce Fóra představil Michel 

Catinat, ved. odd. DG ENTR. Nebyla k tomu žádná diskuse, dokumenty jsou známé, návrh 

organizace práce byl přijatelný. 

 

4. Proběhly prezentace za jednotlivé členské země a další členy Fóra. Za většinu členských 

zemí (i za ČR) proběhla dvě vystoupení, která EK pojala jako jedno za "příslušnou státní 

autoritu" (což za ČR proběhlo pod hlavičkou FITPRO) a jedno za "soukromou sféru" (za ČR 

p. Kuchař z oblastí praxe e-fakturace). K dispozici však bylo pouze 5 min. na obě prezentace 

a EK čas sledovala. 

Prezentace za ČR jsou připojeny k tomuto záznamu. Další informace z jednotlivých 

prezentací by měly být uvedeny v "Minutes". Pokud nebudou dostatečné, bude tento záznam 

v tomto bodě následně doplněn. 

Poznatky, které lze zobecnit: 

- řada ČS má uzákoněnou povinnost e-fakturace u veřejných zakázek; 

- řada ČS má uzákoněnou povinnost e-fakturace při fakturaci G2G a B2G; 

- řada ČS usiluje o konsolidaci účetních systémů veřejné správy; 

- řada ČS se přiklání k možnosti zachování e-podpisu, avšak ne jako mandatorního 

požadavku; 

- v řadě vystoupení zazněla nutnost respektovat rozdíly v potřebách velkých a malých 

(MSP) a nabídnout efektivní řešení; 

- řada prezentujících se hlásila jako k výhledovému řešení k UN/CEFACT CII a 

zejména zástupce CEN připomněl CEN Core Invoice data model; 

- v řadě ČS se používá e-fakturace na bázi UBL 2.0. (Pozn. Ing. Kuchaře: do této 

pokročilé skupiny zemí patří i Česká republika, která svým formátem ISDOC učinila 

podobný krok jako Belgie, Dánsko, Estonsko, Francie, Holandsko nebo Portugalsko);  

- u většiny ČS je patrná praxe souběžné aplikace e-fakturace v PDF  nebo v EDI 

(výměna strukturovaných dat), opakovaně konstatováno, že PDF nelze rychle opustit; 

- v řadě vystoupení zazněla preference výměny strukturovaných dat, harmonizace a 

konvergence k jednotnému datovému modelu na bázi UN/CEFACT CII; 

- v řadě vystoupení zazněl zájem o výměnu informací, doporučení, dokumentů, návodů 

správné praxe atd, tj. zájem o spolupráci. 

 

Některé dílčí zajímavosti: 

- Itálie prezentovala centrální konverzi faktur u veřejných zakázek jako státem 

zajišťovanou službu; 

- Švédsko, stejně jako my, připomnělo význam e-fakturace v souvislosti s "complete 

supply chain"; 



 2 

- Španělsko prezentovalo "mezirezortní dohodu" (v našich podmínkách by to bylo mezi 

MPO, MŠMT, MMR, MF a ustavenou "technickou skupinou", která se zabývá 

formáty, standardy atd.); 

- Holandsko prezentovalo "Digiport", tj. digitální portál (hub) pro přijímání e-faktur 

organizací veřejné správy; 

- v pozici hosta se jednání účastnilo i přistupující Chorvatsko, jehož zástupkyně sdělila, 

že v její zemi byl 2.8.2011 přijat zákon, který dovoluje elektronickou formu faktury a 

že se obecně chystají jít stejnou cestou jako ostatní státy EU.  

 

EK nabádala všechny ČS, kde ještě nebylo zřízeno národní fórum, aby tak učinili co nejdříve, 

což většina přislíbila. 

 

5. Byl projednán a schválen Program práce na první rok, odsouhlaseni vedoucí jednotlivých 

oblastí, zaznamenán indikovaný zájem zemí či osob ke každé oblasti a určen zástupce EK, 

který se bude oblasti věnovat. Konkrétně by mělo být uvedeno v aktualizovaném dokumentu, 

který zpracovává EK.  

Za ČR jsme se přihlásili do Skupiny k tématu č. 4: "Podporovat a sledovat práce, jež vedou k 

přijetí jednotného standardního modelu dat/údajů pro elektronickou fakturaci" a do Skupiny k 

tématu č. 1: "Sledovat vývoj trhu e-fakturace a úroveň přijetí e-fakturace v průmyslu a 

službách" (jmenovitě Ing. Kuchař, kde se tato funkce kryje i s jeho gescí v Národním fóru 

ČR). 

 

6. Záznam ze zasedání ("Minutes") zpracuje a rozešle EK. 

 

7. Termín příštího zasedání nebyl stanoven, předpokládá se březen/duben 2012. 

 

 

Příloha: prezentace obou zástupců národního fóra ČR 

 

_ _ _ _ _ 

 

 

V Praze, 2011-09-21 

A. Šafařík-Pštrosz 

P. Kuchař 


