ZÁPIS
z druhého zasedání Národního mnohostranného fóra ČR pro elektronickou fakturaci, konaného
dne 26. 1. 2012, od 09:30, v budově Hospodářské komory České republiky, Praha 9
PŘÍTOMNI: dle prezenční listiny
PROGRAM:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Informace z Evropského fóra pro e-fakturaci
4. Odpověď na otázku složení Národního fóra zástupcům Evropského fóra
5. Hlavní úkoly e-fakturace
6. Další postup v činnosti Národního fóra a stanovení termínu příštího zasedání
7. Závěr zasedání (předpokládá se do 13:00 max.)
K bodu 1:
Zasedání zahájil a řídil Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz. Následovalo představení se jednotlivých členů
fóra. Za HK ČR přítomné přivítal JUDr. Antonín Kerner.
K bodu 2:
Program byl bez připomínek schválen.
K bodu 3:
Členové Národního fóra vzali na vědomí informace poskytnuté Ing. Šafařík-Pštroszem a Ing.
Kuchařem o dění v Evropském fóru pro e-fakturaci. Další zasedání Evropského fóra je avizováno na
6. března 2012.
K bodu 4:
Na základě požadavků Evropského fóra bude zpracován seznam členů Národního fóra se seznamem
kategorií a bude předáno Evropské komisi.
K bodu 5:
Po obsáhlé diskuzi byla vzata na vědomí informace zástupce Ministerstva financí ČR (MF ČR) Ing.
Piffla, poradce náměstka ministra, k procesu transpozice a implementace legislativy EU v oblasti efakturace a související daňové problematiky. Účastníci jednání vyjádřili názory k navrhovanému
způsobu transpozice, a to zejména:
 uvítali rychlé vypracování „negativní metodiky“ a vyjádřili cílovou potřebu vypracování
„pozitivní metodiky“;
 podpořili zpracování návrhu prováděcího předpisu (vyhlášky) k e-fakturaci;
 zdůraznili význam aspektu interoperability a zohlednění přeshraniční fakturace.
Národní fórum nabídlo úzkou spolupráci s MF ČR v dalších fázích včetně účasti v legislativním
procesu a tvorbě nástrojů na podporu implementace e-fakturace.
Byl projednán stav prací jednotlivých týmů Národního fóra a doporučeno zejména:
k hlavnímu úkolu č. 1: Ing. Kuchař rozešle dotazník na zpracování na EU úrovni a členové Národního
fóra se žádají o poskytnutí informací do 24. 2. 2012.
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k hlavnímu úkolu č. 2: zatím nebyly dodány žádné podklady, proto se členové Národního fóra žádají o
poskytnutí návrhů a námětů k jednotlivým prioritám. Po zpracování gestorem budou podstoupeny MF
ČR, případně dalším orgánům. Termín pro dodání podkladů je 24. 2. 2012.
k hlavnímu úkolu č. 3: jsou k dispozici informace MF ČR, viz výše (prezentace Ing. Piffla). Před
pořádáním Evropského fóra bude, dle potřeby, vyžádána aktuální informace. Kontrolní termín je
20. 2. 2012.
k hlavnímu úkolu č. 4: uplatnit na úrovni Evropského fóra požadavek, respektive získat co
nejpodrobnější podklady k srovnávací analýze CII V2 s dalšími standardy/formáty.

K bodu 6:
- další postup činnosti vyjádřen v bodě 5;
- případně bude zpracován podklad po Evropském fóru podle výsledků tohoto zasedání;
- termín příštího zasedání Národního fóra byl stanoven na 16. 5. 2012 od 9:30 hod.
K bodu 7:
Ing. Hojný podal členům Národního fóra nabídku ke spolupráci s Bankovní asociací a vyzývá
k intenzivnějšímu sdílení informací.
Ing. Novák doporučil zmínit na jednání Evropského fóra aplikace e-fakturace v systémech ADR a
ODR při řešení spotřebitelských sporů.
Ing. Šafařík-Pštrosz připomněl konání 18. sympozia EDI(FACT a eB) v termínu 19. 4. 2012.
Předběžný program bude rozeslán se zápisem. Zároveň poděkoval přítomným za jejich aktivní účast.

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

2

