ZÁPIS
z 25. zasedání Národního mnohostranného fóra ČR pro elektronickou fakturaci, konaného
dne 9. 10. 2019, od 09:30, v sídle HK ČR, Praha 1
PŘÍTOMNI: dle prezenční listiny
PROGRAM:
Návrh programu:
1. Zahájení
2. Schválení programu, kontrola úkolů z minulého zápisu, vyhodnocení 25. sympozia
EDI (FACT a EB), náměty na 26. sympozium
3. Prezentace stavu příprav fakturace do státu– projekt celonárodní koncepce e-fakturace,
příslušné usnesení vlády (Ing. Kuchař - MV, RNDr. Svoboda - MF)
4. Prezentace stavu prací v CEN/PC 434 na standardu pro e-fakturu a stavu prací na jeho
implementaci (Ing. Škop – ČAS, RNDr. Svoboda – MF, Ing. Kuchař – MV, RNDr.
Bejček –VŠPP, Ing. Tlučhoř - GS1)
5. Informace z Evropského mnohostranného fóra pro e-fakturaci - EMSFEI a příprava na
jednání xx. 10. 2019 (Ing. Kuchař, Ing. Slavík - MV, RNDr. Svoboda - MF, Ing.
Šafařík-Pštrosz)
6. Další postup v činnosti Národního fóra
7. Různé
8. Závěr zasedání (předpokládá se do 12:00 max.)
K bodu 1:
Zasedání zahájil a řídil Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz.
K bodu 2:
Program byl schválen v navrženém znění a byla vzata na vědomí informace o plnění úkolů.
Bylo vyhodnoceno 25. sympozium EDI (FACT a EB), celkově jako úspěšné, a předneseny
organizačně-technické i věcné náměty na 26. sympozium (28.5.2020) – viz příloha.

K bodu 3:
Národní fórum vzalo aktuální informace ke stavu fakturace do státu prezentované zástupci
MF ČR a MV ČR na vědomí.
Ing. Slavík informoval o novém zákonu o e-fakturaci na Slovensku (odkaz zaslán členům
NFóra mimo zápis). Předseda NFóra (ve shodě s ostatními přítomnými členy) požádal Ing.
Slavíka, aby provedl analýzu výše uvedeného zákona, formuloval dotazy pro členy NFóra
s ohledem na situaci v ČR a z hlediska inspirace pro využití v ČR, a zaslal oboje tajemníkovi
a předsedovi NFóra. Výstup bude rozeslán členům NFóra jako dotazníková anketa. Ing.
Slavík tento požadavek akceptoval.
K bodu 4:
Národní fórum vzalo na vědomí informaci Ing. Škopa (ÚNMZ/ČAS) ke stavu prací v
CEN/PC 434 na standardu pro e-fakturu.
K 9.10.2019 jsou v ČSN zavedeny všechny vydané části souboru norem e-fakturace.
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ČSN EN 16931-1
ČSN P CEN/TS 16931-2
ČSN P CEN/TS 16931-3-1
ČSN P CEN/TS 16931-3-2
ČSN P CEN/TS 16931-3-3
ČSN P CEN/TS 16931-3-4
ČSN CEN/TR 16931-4
ČSN CEN/TR 16931-5
ČSN CEN/TR 16931-6

CEN vypracovává revize následujících norem






EN 16931-1+A1 (v této revize budou opraveny chyby v prvním vydání normy v roce
2017 a navíc bude tato revize zahrnovat národní odchylku, o kterou požádala Itálie).
Návrh textu normy se teprve připravuje a měl by být dokončen cca v 11/2019.
CEN/TS 16931-3-2
CEN/TS 16931-3-3
CEN/TS 16931-3-4

Připravují se následující nové části norem



CEN/TS 16931-7
CEN/TS 16931-8

Termíny, kdy by měl CEN první návrhy dokumentů zveřejnit, nejsou uvedeny, protože jsou
pouze orientační a může u nich dojít k posunu i o několik měsíců.
K bodu 5:
Písemná informace Ing. Šafaříka-Pštrosze a Ing. Slavíka z jednání Evropského
mnohostranného fóra pro e-fakturaci byla vzata na vědomí. Termín nadcházející jednání
EMSFEI zatím nebyl stanoven.
K bodu 6:
Žádné další náměty nebyly vzneseny. Postup v činnosti Národního fóra vyplývá z
předchozích bodů.
Byl vznesen námět na oslovení Komory daňových poradců s žádostí o nominaci zástupce do
NFóra. Zodpovídají Ing. Šafařík-Pštrosz, Ing. Kašpar, součinnost Ing. Slavík.
K bodu 7:
Příští zasedání Národního fóra se bude konat ve středu 18. prosince 2019 od 9:30 hod. v
úřadu HK ČR, Florentinum, Na Florenci 2116/15, Praha 1.
Termíny zasedání pro rok 2020 byly stanoveny na 11. března (alternativa 18.3), 23. září
(alternativa 7.10.) a 16. prosince (alternativa 9.12.) od 9:30 hod. v úřadu HK ČR,
Florentinum, Na Florenci 2116/15, Praha 1. Členové NFóra se žádají o rezervaci těchto
termínů ve svých kalendářích.
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K bodu 8:
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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