ZÁPIS
z ustavujícího zasedání Národního mnohostranného fóra ČR pro e-fakturaci, konaného
dne 8. 9. 2011, od 09:30, v budově Hospodářské komory České republiky, Praha 9
PŘÍTOMNI: dle prezenční listiny
PROGRAM:
1) Zahájení, úvodní vystoupení (MV ČR, HK ČR/FITPRO, členové)
2) Schválení programu
3) Projednání návrhu Statutu Národního fóra a jeho schválení (návrh přiložen)
4) Projednání návrhu Jednacího řádu Národního fóra a jeho schválení (návrh přiložen)
5) Vystoupení jednotlivých členů Národního fóra (cca 5 min. každý, prosíme takto připravit
včetně písemné verze k předání) za reprezentovanou instituci/rezort/ organizaci/sektor k:
- aktuálnímu stavu aplikace e-fakturace;
- legislativnímu rámci, politikám a dalším nástrojům významným pro aplikaci efakturace;
- prováděným či poskytovaným činnostem/službám/aplikacím apod. významným pro
podporu využívání e-fakturace;
- identifikovaným překážkám využívání e-fakturace;
6) Projednání návrhu Programu práce Národního fóra, včetně priorit, ustanovení gestorů a
jeho schválení (návrh přiložen)
7) Další postup v činnosti Národního fóra a stanovení termínu příštího zasedání
8) Závěr zasedání (předpokládá se do 13:00 max.)
K bodu 1:
Zasedání zahájil a řídil Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz. Projednávání bodu 5 řídil Ing. Ondřej
Novák, CSc. Za HK ČR přítomné přivítal JUDr. Antonín Kerner. Program byl schválen tak,
jak byl navržen v pozvánce. Následovalo představení se jednotlivých členů fóra.
K bodu 2:
Program byl bez připomínek schválen.
K bodu 3:
Statut Národního fóra byl bez připomínek schválen.
K bodu 4:
K Jednacímu řádu Článku 9 bodu 1. byla vznesena připomínka Ing. Nováka, CSc., kterou
ostatní členové fóra akceptovali, a Jednací řád byl schválen.
K bodu 5:
Jednotliví členové Národního fóra vystoupili se svými příspěvky za reprezentované
instituce/rezorty/ organizace/sektory a vyjádřili se k:
- aktuálnímu stavu aplikace e-fakturace;
- legislativnímu rámci, politikám a dalším nástrojům významným pro aplikaci e-fakturace;
- prováděným či poskytovaným činnostem/službám/aplikacím apod. významným pro podporu
využívání e-fakturace;
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- identifikovaným překážkám využívání e-fakturace.
Byl popsán aktuální stav aplikace e-fakturace, a to jak z pohledu využívání formátu ISDOC,
tak i z pohledu rozšíření standardní e-fakturace v FMCG, retailu a logistice (GS1 EANCOM),
v automobilovém průmyslu (ODETTE) nebo v bankovnictví. V diskuzi byla zmíněna také efakturace v kontextu s Datovými schránkami, atd.
Bylo konstatováno, že je potřeba sjednotit pohledy poskytovatelů investičních pobídek,
pohledy ministerstev a pohledy finančních orgánů a vytvořit stabilní prostředí. Nutností je
vytvoření jednotné oblasti pro platby a vytvoření interoperabilních evropských systémů
elektronické fakturace. Byla vyjádřena podpora uplatňování zásady rovného zacházení mezi
zpracováním papírových a elektronických faktur od 1. ledna 2013 (Směrnice Rady
2006/112/ES).
Podpora snahy o důslednější standardizaci s důrazem na vyšší míru automatizace zejména v
B2B oblasti (např. standardizace datových prvků, přiblížení národních formátů jako je ISDOC
k již existujícím standardům, ...), včetně podpory otevřenost jednotlivých řešení a snahy o
standardizaci i v B2C oblasti a otevřenost jednotlivých řešení.
Fórům se shodlo, že mezi hlavní překážky e-fakturace patří nejednotnost řešení, různost
přístupů poskytovatelů služeb, různost obchodních modelů, nekonzistentní právní úprava a
právní nejistota (výklad legislativy), e-archivace, vynucování používání elektronického
podpisu i tam, kde to není opodstatněno, nesoulad při přeshraniční komunikaci elektronických
faktur plynoucí z vyžadování povinného elektronického podpisu, nedostatečná
interoperabilita, struktura dat a jejich formát, nedostatečná připravenost účetních a
ekonomických systémů.
K bodu 6:
Program práce národního fóra byl schválen. Byli ustanoveni gestoři jednotlivých úkolů:
Hlavní úkol č. 1: sledovat vývoj trhu elektronické fakturace a úroveň přijetí elektronické
fakturace v odvětvích průmyslu a služeb v ČR:
Gestor: ICT UNIE - Ing. Petr Kuchař, podpora FITPRO
Hlavní úkol č. 2: iniciovat výměnu zkušeností a správné praxe, jež usnadní vznik
interoperabilních řešení v elektronické fakturaci:
Gestor: Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz, podpora FITPRO
Hlavní úkol č. 3: poukazovat na problémy, jež vznikají zejména u přeshraničních transakcí, a
navrhovat vhodná řešení:
Gestor: Ministerstvo financí - Ing. Božena Zděnková, podpora GŘC, MPO, GS1
Hlavní úkol č. 4: podporovat a sledovat práce, jež vedou k přijetí jednotného standardního
modelu dat/údajů pro elektronickou fakturaci:
Gestor: GS1 – Ing. Pavla Cihlářová, podpora Odette CZ, ÚNMZ, MV ČR
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K bodu 7:
Na toto zasedání Národního fóra ČR bude navazovat zasedání Evropského mnohostranného
fóra pro elektronickou fakturaci, které je svoláno na 13. září 2011 a na němž budou ČR
zastupovat dva představitelé právě vzniklého tuzemského orgánu – Alexander Šafařík-Pštrosz,
předseda FITPRO, a Petr Kuchař, člen představenstva ICT Unie.
Termín příštího zasedání Národního fóra byl stanoven na 26. 1. 2012.
K bodu 8:
Závěrem Ing. Šafařík-Pštrosz poděkoval přítomným za jejich aktivní účast.
Přílohy: prezenční listina, seznam členů

Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz v.r.
předseda FITPRO
Zapsal: Ing. Luděk Kašpar, FITPRO
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