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STATUT 

 

Národního mnohostranného fóra ČR pro elektronickou fakturaci 
 

 

I. Východiska: 

a) formální: 

1. Sdělení Komise EU k využívání výhod elektronické fakturace v Evropě ("Reaping the 

benefits of electronic invoicing for Europe") - COM (2010)712; 

2. Rozhodnutí Komise EU, kterým se zřizuje Evropské mnohostranné fórum pro 

elektronickou fakturaci - Commission Decision C(2010)8467 setting up the European 

Multi-Stakeholder Forum on Electronic Invoicing (e-invoicing); 

3. Související: Strategie Evropa 2020; Digitální agenda pro Evropu; SEPA; Směrnice 

2006/112/ES o společném systému DPH; Sdělení Komise EU s názvem "Zpřístupnit 

výhody elektronické fakturace pro Evropu; 

4. Rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR, kterým bylo FITPRO pověřeno, aby zastupovalo 

ČR v Evropském mnohostranném fóru pro elektronickou fakturaci a aby plnilo roli 

Národního mnohostranného fóra ČR pro elektronickou fakturaci. 

 

b) věcná: 

1. Evropské mnohostranné fórum pro elektronickou fakturaci (dále jen "Evropské 

    fórum", v angličtině: "European Multi-stakeholder Forum on Electronic Invoicing") - 

(viz Rozhodnutí Ad. I.a)2.): 

    - úkoly: 

- pomáhat Komisi sledovat vývoj trhu elektronické fakturace a úroveň přijetí 

elektronické fakturace v odvětvích průmyslu a služeb v členských státech (ČS); 

- iniciovat výměnu zkušeností a správné praxe, jež usnadní vznik interoperabilních 

řešení v elektronické fakturaci; 

- poukazovat na problémy, jež vznikají zejména u přeshraničních transakcí, a 

navrhovat vhodná řešení; 

- podporovat a sledovat práce, jež vedou k přijetí jednotného standardního modelu 

dat/údajů pro elektronickou fakturaci; 

- při provádění svých úkolů vezme fórum v úvahu výsledky předchozích činností, 

existující výsledky práce a řešení v oblasti elektronické fakturace ve veřejném a 

soukromém sektoru, zejména v souvislosti s právním prostředím, požadavky 

podniků a technickými normami; 

    - zřizuje ho Komise EU; 

    - skládá se z 63 členů (2 členové za každé Národní mnohostranné fórum, 6 členů 

evropských sdružení zastupujících spotřebitele, MSP a velké korporace, po 1 zástupci 

za CEN, ECB a PS pro ochranu údajů; 

    - členy jmenuje Komise EU na návrhy ČS a příslušných dalších subjektů; 

    - funkční období je 3 roky;  

    - člena je možné nahradit; 

    - předsedá mu zástupce Komise EU; 

    - předseda může přizvat ad hoc odborníky; 

    - členové musejí dodržovat povinnost profesního tajemství a ochrany utajovaných 

      skutečností; 
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    - jedná podle jednacího řádu; 

    - příslušné informace a zprávy se zveřejňují; 

    - cestovné a náklady na pobyt účastníkům hradí Komise EU; 

    - Rozhodnutí  (Ad. 2) je použitelné do 31. 12. 2013. 

 

2. Za ČR jsou nominováni 2 členové a interně ustanoveni 2 alternáti. 

 (Základní kvalifikační požadavky: mandát jednat a vystupovat za zastupovanou 

organizaci /rozumí se Národní mnohostranné fórum ČR pro elektronickou fakturaci/, 

ochota plně přispět k dosažení cílů iniciativy k elektronické fakturaci z celoevropského 

hlediska, dobrá znalost angličtiny pro ústní i písemný projev.) 

 

3. Aktuální nominace: 

1 člen za FITPRO/HK ČR: nominace: Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz, předseda 

FITPRO, Institut pro testování a certifikaci, a. s., Zlín, pracoviště Praha; 

Alternát: nominace: Ing. Ondřej Novák, CSc., člen představenstva HK ČR, 

místopředseda FITPRO, TELEDIN, spol. s r. o., Praha; 

1 člen za podnikovou sféru (ICT i uživatele): nominace: Ing. Petr Kuchař, člen 

představenstva ICT Unie, ABRA Software, a. s., Praha; 

Alternát: nominace:  Ing. Petr Ondrášek, CCV, s.r.o., Brno. 

 

Nominace se sdělují Komisi EU - MV provedlo. 

 

II. Národní mnohostranné fórum ČR pro elektronickou fakturaci (dále jen "Národní 

fórum", v angličtině: "National Multi-stakeholder Forum on Electronic Invoicing of the 

Czech Republic"): 

- úkoly:  

- sledovat vývoj trhu elektronické fakturace a úroveň přijetí elektronické fakturace v 

odvětvích průmyslu a služeb v ČR; 

- iniciovat výměnu zkušeností a správné praxe, jež usnadní vznik interoperabilních 

řešení v elektronické fakturaci; 

- poukazovat na problémy, jež vznikají zejména u přeshraničních transakcí, a 

navrhovat vhodná řešení; 

- podporovat a sledovat práce, jež vedou k přijetí jednotného standardního modelu 

dat/údajů pro elektronickou fakturaci; 

- při provádění svých úkolů vezme fórum v úvahu výsledky předchozích činností, 

existující výsledky práce a řešení v oblasti elektronické fakturace ve veřejném a 

soukromém sektoru, zejména v souvislosti s právním prostředím, požadavky 

podniků a technickými normami; 

- ve své činnosti zohledňuje též souvislosti elektronické fakturace s dalšími procedura-

mi obchodní transakce, potřebu slaďování dat s mezinárodními standardy a modely a 

předpoklady pro aplikaci elektronické výměny dat; 

- ve své činnosti navazuje na práci Evropského mnohostranného fóra pro elektronic-

kou fakturaci, k tomu: 

- pro zástupce za ČR zpracovává podklady, vyjádření, poziční dokumenty apod.; 

- prostřednictvím zástupců za ČR přispívá odbornými názory a argumenty; 

- přijímá opatření vhodná k podpoře implementace výsledků činnosti; 

- zřizuje ho, na základě pověření od Ministerstva vnitra ČR (MV ČR), Hospodářská 

komora ČR/FITPRO; 

- skládá se z 19 členů (5 členů za veřejnou správu /MV, MF, MPO, MMR, Úřad  pro 

ochranu osobních údajů /, 2 členové za FITPRO/HK ČR,  2 členové za akademickou 
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sféru (VŠ, TU), 5 členů za profesní svazy a sdružení z oblasti ICT (ČSSI, ICT Unie, 

GS1, ODETTE CR, ...)  po 1 členovi/zástupci za spotřebitele (Sdružení českých 

spotřebitelů - jako zastřešující), malé a střední podniky (Asociace malých a středních 

podniků a živnostníků ČR), velké korporace (Svaz průmyslu a dopravy ČR), banky 

(Bankovní asociace), národní normalizační orgán (ÚNMZ) /celkem 5/; 

- členy jmenuje FITPRO/HK ČR, a to na návrhy příslušných orgánů, organizací a 

institucí (viz struktura členů); 

- funkční období člena je 3 roky;  

- člena je možné nahradit; 

- předsedá mu zástupce FITPRO/HK ČR; 

- předseda může přizvat ad hoc odborníky; 

- členové musejí dodržovat povinnost profesního tajemství a ochrany utajovaných 

skutečností; 

- jedná podle "Jednacího řádu"; 

- příslušné informace a zprávy se zveřejňují; 

- funkce člena Národního fóra je čestná. Za práce v Národním fóru a poskytnuté služby 

v souvislosti s jeho činností nepřísluší členům žádná odměna či náhrada; 

- sekretariát zajišťuje sekretariát FITPRO/HKČR. 

 

III. Platnost a účinnost 

Tento Statut byl schválen na ustavujícím zasedání Národního fóra konaném dne 8. září 2011 a 

od tohoto dne včetně je platný a účinný. 

 

V Praze, dne 8. září 2011 

_ _ _ 

 


