ZÁPIS
z 5. zasedání Národního mnohostranného fóra ČR pro elektronickou fakturaci, konaného
dne 13. 02. 2013, od 09:30, v sídle České bankovní asociace, Praha 1
PŘÍTOMNI: dle prezenční listiny
PROGRAM:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Informace z Evropského fóra pro e-fakturaci
4. Schválení odpovědí na dotazník z Evropského fóra k implementaci Směrnice Rady
2010/45/EU o elektronické fakturaci v ČR
5. Hlavní úkoly e-fakturace
6. Další postup v činnosti Národního fóra
7. Závěr zasedání

K bodu 1:
Zasedání zahájil a řídil Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz. Úvodem poděkoval ČBA za možnost
uspořádat zasedání v jejich prostorách a za poskytnutý servis.
K bodu 2:
Program byl schválen s úpravami dle diskuse (bod 6: Vypořádání připomínek k materiálu
„Doporučení…“, informace ČBA/ČSOB, akční plán NF).
K bodu 3:
- Příští zasedání Evropského fóra se bude konat 7. 3. 2013.
- Byly projednány připomínky k návrhu programu, které budou uplatněny na zasedání
(odchylky transpozice směrnice 2010/45, monitorování interoperability). Separátně byl
projednán návrh dokumentu za skupinu č. 4 Evropského fóra a formulovány
dotazy/připomínky na autora dokumentu – vedoucího skupiny č. 4. Připomínky zpracuje a
odešle Ing. Šafařík-Pštrosz.
K bodu 4:
- Byl projednán návrh odpovědí a odsouhlasen s úpravami dle diskuse. Sekretariát se žádá
o odeslání před stanoveným termínem 15. 2. 2013.
K bodu 5 a 6:
- Členové Národního fóra se žádají o eventuelní připomínky k dokumentu
„Doporučení…“, zejména se zohledněním metodického pokynu MF č. 14/2012 (jakmile
bude k dispozici), s cílem připravit tento dokument pro prezentaci na sympoziu FITPRO.
- Bylo doporučeno zajistit na sympozium též vystoupení zástupce GFŘ MF.
- Sekretariátu se ukládá projednat možnost prezentace aktivit Národního fóra na akcích
GŘC.
- Bylo doporučeno zřídit na webu FITPRO diskusní prostor pro Národní fórum a
prezentovat Národní fórum na webu HK ČR.
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-

termín příštího zasedání byl stanoven na středu 12. června 2013 od 9:30 hod.
v prostorách GS1, Praha 4

K bodu 7:
Ing. Šafařík-Pštrosz poděkoval přítomným za jejich aktivní účast.

Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz, v.r.
předseda FITPRO
Zapsal: Ing. Luděk Kašpar, FITPRO
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