ZÁPIS
z 30. zasedání Národního mnohostranného fóra ČR pro elektronickou fakturaci, konaného
dne 11. 3. 2021
PŘÍTOMNI: všichni členové v následné elektronické komunikaci – týká se všech aktualit
uvedených níže
PROGRAM:
Dle standartní struktury:
1. Kontrola úkolů z minulého zápisu (náměty na 26. sympozium EDI (FACT a EB))
2. 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. Slavík – MV, RNDr. Svoboda – MF)
3. Aktuální informace o stavu prací v CEN/PC 434 na standardu pro e-fakturu a stavu
prací na jeho implementaci (Ing. Škop – ČAS, Ing. Slavík – MV, RNDr. Bejček –
VŠPP)
4. Informace z Evropského mnohostranného fóra pro e-fakturaci – EMSFEI (Ing. Slavík
– MV, RNDr. Svoboda – MF, Ing. Šafařík-Pštrosz)
5. Další postup v činnosti Národního fóra – návodný dokument k problematice efakturace v sektoru zdravotnictví (gestoři GS1, MV)
6. Různé
S ohledem na pokračující protikovidová opatření bylo prezenční zasedání NFóra svolané na
čtvrtek 11. 3. 2021 zrušeno. Členové NFóra byli následně vyzváni, aby zaslali předsedajícímu
a tajemníkovi NFóra příspěvky k jednotlivým bodům programu.
K bodu 1:
Termín zpracování dokumentu obsahujícího doporučení pro efektivní využití e-fakturace
se opět překládá, a to do nejbližšího zasedání 14. 10. 2021. 26. sympozium EDI (FACT a
EB - 20.5.2021) se překládá do roku 2022. Navržená témata zůstávají v platnosti. Nové
náměty nebyly předloženy. Ing. Kašpar neobdržel žádná vyjádření za resorty MF, MV
k dotazům Ing. Šafratové na existenci metodických pokynů nebo doporučení k el.
podepisování faktur a způsobu přenosu faktur.
K bodu 2:
Informace o aktuálním stavu implementace e-fakturace v rámci B2G (event. G2G) nebyla
zástupci MV, MF dodána, stejně tak informace MF a MV o projektu celonárodní koncepce efakturace a k příslušnému usnesení vlády. Zástupce MMR Ing. Lejtnar informoval, že
nejsou žádné nové informace.
K bodu 3:
Aktuální informace o stavu prací v CEN/PC 434 na standardu pro e-fakturu a stavu prací na
jeho implementaci – žádné nové informace.
K bodu 4:
Informace z Evropského mnohostranného fóra pro e-fakturaci – EMSFEI – žádné nové
informace.
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K bodu 5:
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 – žádné nové
informace.
K bodu 6:
Příští zasedání Národního fóra se bude konat ve čtvrtek 14. října 2021 od 10:00 hod. v úřadu
HK ČR, Florentinum, Na Florenci 2116/15, Praha 1. (Pokud to situace umožní, bude svoláno
prezenčně.)
Ing. Šafařík-Pštrosz poděkoval všem cestou elektronické komunikace za zájem a aktivní účast
na práci NFóra a popřál pevné zdraví.
Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz, v.r.
předseda FITPRO
a předsedající Národního fóra
Zapsal: Ing. Luděk Kašpar, FITPRO
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