ZÁPIS
z 28. zasedání Národního mnohostranného fóra ČR pro elektronickou fakturaci, konaného
dne 23. 9. 2020, od 09:30, v sídle HK ČR, Praha 1
PŘÍTOMNI: dle prezenční listiny. Zasedání proběhlo prezenčně.
PROGRAM:
Návrh programu:
1. Zahájení
2. Schválení programu, kontrola úkolů z minulého zápisu (zejména náměty na 26.
sympozium EDI (FACT a EB))
3. Aktuální informace o stavu implementace e-fakturace v rámci B2G (event. G2G)
(zástupci MV, MF a MMR), projekt celonárodní koncepce e-fakturace, příslušné
usnesení vlády (Ing. Kuchař - MV, RNDr. Svoboda - MF)
4. Aktuální informace o 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.
Termín zpracování dokumentu obsahujícího doporučení pro efektivní využití e-fakturace se
posouvá do příštího zasedání 9.12.2020.
Byla vzata na vědomí informace, že 26. sympozium EDI (FACT a EB) bylo přeloženo na
20.5.2021. Navržená témata zůstávají v platnosti (viz příloha).
K bodu 3:
Informace Ing. Slavíka (MV) o současném stavu příprav e-fakturace do státu byla vzata na
vědomí, zejména informace o e-fakturaci ve vybraných ústředních orgánech veřejné správy.
Písemná podklad bude dodán v průběhu října. Podklad z MF nebyl, ani na dodatečnou žádost,
dodán.
K bodu 4:
Informace Ing. Škopa (ÚNMZ/ČAS) ke stavu prací v CEN/PC 434 na standardu pro e-fakturu
byla vzata na vědomí. Další postup v přebírání nových/aktualizovaných částí standardu v ČR
překladem bude řešen jednáním v rámci ÚNMZ/ČAS.
Ing. Bejček písemně informoval o aktuálně publikovaných částech normy EN 16931:
https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:32:0::::FSP_ORG_ID,FSP_LANG_ID:1883209,2
5&cs=126F1BDBC8D6D6141F550EB578B4A9CF4
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K bodu 5:
Byla vzata na vědomí informace Ing. Slavíka ze 17. Evropského mnohostranného fóra pro efakturaci – EMSFEI, které proběhlo online ve dnech 24.-25.6.2020. Zápis ze 17. zasedání
EMSFEI je přílohou zápisu.
K bodu 6:
Národní fórum se shodlo na vytvoření návodného dokumentu k problematice e-fakturace
v sektoru zdravotnictví (gestoři GS1, MV). Další náměty nebyly vzneseny. Postup v činnosti
Národního fóra vyplývá z předchozích bodů. Činnost Národního fóra by i nadále měla být
přínosem pro zefektivnění komerčních transakcí z hlediska využívání e-fakturace.
K bodu 7:
Příští zasedání Národního fóra se bude konat ve středu 9. prosince 2020 od 10:00 hod. v úřadu
HK ČR, Florentinum, Na Florenci 2116/15, Praha 1. (Pokud to situace umožní, bude svoláno
prezenčně.)
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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