ZÁPIS
z 26. zasedání Národního mnohostranného fóra ČR pro elektronickou fakturaci, konaného
dne 18. 12. 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 (zejména náměty na 26.
sympozium EDI (FACT a EB))
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 (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.
Náměty na 26. sympozium EDI (FACT a EB) a body 3 a 4 byly projednány společně.
Výsledkem diskuze byl požadavek na MV o vypracování situační zprávy ke stavu
implementace e-fakturace v rámci B2G (event. G2G). Termín únor 2020. Zodpovídá zástupce
MV v součinnosti se zástupci MF a MMR.
Tato situační zpráva bude projednána na příštím zasedání Národního fóra 11.3.2020 a
následně prezentována na sympoziu FITPRO 28.5.2020.
K bodu 3:
Projednáno v rámci bodu 2.
K bodu 4:
Projednáno v rámci bodu 2. Písemná informace omluveného Ing. Škopa (ÚNMZ/ČAS) ke
stavu prací v CEN/PC 434 na standardu pro e-fakturu je přílohou zápisu.
K bodu 5:
Bylo vzato na vědomí, že jednání Evropského mnohostranného fóra pro e-fakturaci nebylo na
podzim 2019 svoláno a že nebyl stanoven ani termín nadcházejícího jednání EMSFEI. Přílohou
je zpráva Ing. Slavíka (MF) z workshopu EMSFEI k implementaci eFakturace na úrovni
územní samosprávy.
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K bodu 6:
Žádné další náměty nebyly vzneseny. Postup v činnosti Národního fóra vyplývá z předchozích
bodů.
Ing. Kašpar ve spolupráci s Ing. Slavíkem připraví dopis na Komoru daňových poradců
s žádostí o nominaci jejich zástupce do Národního fóra.
K bodu 7:
Příští zasedání Národního fóra se bude konat ve středu 11. března 2020 od 9:30 hod. v
úřadu HK ČR, Florentinum, Na Florenci 2116/15, Praha 1.
K bodu 8:
Ing. Šafařík-Pštrosz poděkoval přítomným za jejich aktivní účast a popřál jim hezké vánoční
svátky a úspěšný příští rok 2020.

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

Zapsal: Ing. Luděk Kašpar, FITPRO
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