ZÁPIS
z 18. zasedání Národního mnohostranného fóra ČR pro elektronickou fakturaci, konaného
dne 29. 3. 2017, od 09:30, v sídle HK ČR, Praha 1
PŘÍTOMNI: dle prezenční listiny
PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zahájení
Schválení programu, kontrola úkolů z minulého zápisu
Stav materiálu: „Doporučení k elektronické fakturaci“ (Mgr. Gaveau)
Prezentace stavu příprav fakturace do státu– projekt celonárodní koncepce e-fakturace (MF,
MV)
Prezentace stavu prací CEN/PC 434 na standardu pro e-fakturu (RNDr. Bejček –ÚNMZ/VŠPP,
Ing. Tlučhoř - GS1)
Informace z jednání Evropského fóra pro e-fakturaci, Brusel, 23. 3. 2017 (Ing. ŠafaříkPštrosz, Ing. Kuchař, RNDr. Svoboda)
Další postup v činnosti Národního fóra
Příprava 23. sympozia EDI (FACT a EB)
Různé
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. Informace o plnění úkolů z minulého zasedání
budou sděleny v dalších bodech.
K bodu 3:
Národní fórum vzalo na vědomí informaci Mgr. Gaveau. Materiál „Doporučení k elektronické
fakturaci“ bude dopracován tak, aby mohl být prezentován na 23. sympoziu EDI (FACT a EB)
dne 25. 5. 2017. Gestorem dokumentu je Mgr. Gaveau. O součinnost jsou žádáni zástupci MF
ČR (i GFŘ), MV ČR a GS1.
K bodu 4:
Národní fórum vzalo na vědomí prezentaci stavu příprav fakturace do státu – projektu
celonárodní koncepce e-fakturace přednesenou RNDr. Svobodou, MF, viz příloha zápisu a
informaci k Usnesení vlády k realizaci úplného elektronického podání a povinného přijímání
elektronických faktur ústředními orgány veřejné správy přednesenou Ing. Kuchařem, MV, viz
příloha zápisu (pouze členům Národního fóra).
K bodu 5:
Národní fórum vzalo na vědomí informaci RNDr. Svobody, MF, o aktuálním stavu prací
CEN/PC 434 na standardu pro e-fakturu doplněnou Ing. Škopem, ÚNMZ. Národní fórum
doporučuje ÚNMZ, resp. MPO, v event. součinnosti s MF a MV urychleně řešit překlad
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standardu a jeho dostupnost. Ing. Škop věc projedná v rámci ÚNMZ a podá informaci
předsedovi Národního fóra, Ing. Kuchařovi, MV a RNDr. Svobodovi, MF.
K bodu 6:
Informace z jednání Evropského fóra pro e-fakturaci, Brusel, 23. 3. 2017, viz rozeslané závěry,
byla vzata na vědomí včetně realizace vyplývajících opatření.
K bodu 7:
Další postup v činnosti Národního fóra vyplývá z předchozích bodů.
K bodu 8:
Budou doplněna témata z diskuse na Národním fóru, zejména prezentace materiálu
„Doporučení k elektronické fakturaci“.
K bodu 9:
Příští zasedání Národního fóra se bude konat ve středu 13. září 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.

Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz, v.r.
předseda FITPRO
a předsedající Národního fóra

Zapsal: Ing. Luděk Kašpar, FITPRO
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