JEDNACÍ ŘÁD
Národního mnohostranného fóra ČR pro elektronickou fakturaci
Tento Jednací řád vychází z a navazuje na Statut Národního mnohostranného fóra ČR pro
elektronickou fakturaci.
Článek 1
Řízení
Národnímu mnohostrannému fóru ČR pro elektronickou fakturaci (dále jen "Národní fórum")
předsedá zástupce FITPRO/HK ČR.
Článek 2
Svolávání zasedání
1.
2.

Zasedání svolává předseda Národního fóra buď z vlastní iniciativy, nebo po dohodě se
členy, nebo na žádost prosté většiny členů, a to pozvánkou, kterou rozesílá sekretariát.
Zasedání se konají v prostorách Hospodářské komory České republiky, není-li v
jednotlivém případě členy dohodnuto jinak.
Článek 3
Program

1.
2.

Návrh programu uvádí sekretariát do pozvánky.
Program schvalují členové na začátku zasedání.
Článek 4
Distribuce dokumentů

1.
2.
3.
4.

Pozvánku s programem rozesílá sekretariát obvykle nejméně 14 kalendářních dnů před
datem zasedání.
Písemné podklady k jednotlivým bodům programu rozesílá sekretariát spolu s
pozvánkou.
V naléhavých či výjimečných případech mohou být podklady rozeslány později.
Pokud podklady nebyly rozeslány nejméně 5 dnů před zasedáním, mohou členové
odmítnout jejich projednání.
Článek 5
Rozhodování

1.
2.
3.

Národní fórum rozhoduje přednostně konsensem.
Není-li možno rozhodnout konsensem, může být rozhodnuto hlasováním. V takovém
případě se rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů.
Veškerá nesouhlasná stanoviska a názory by měla být jasně vyjádřena a člen má
právo, aby byla uvedena do zápisu ze zasedání, pokud toto právo uplatní.
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Článek 6
Pracovní skupiny
1.
2.

Národní fórum může vytvářet pracovní skupiny pro řešení specifických otázek na bázi
konkrétního zadání. Jakmile je zadání splněno, pracovní skupinu zruší.
Pracovní skupina předkládá výsledky své práce Národnímu fóru.
Článek 7
Účast třetích stran/osob

1.
2.

Předseda Národního fóra může na ad hoc bázi přizvat ke spolupráci v Národním fóru
nebo pracovních skupinách experty kompetentní k řešení specifických záležitostí.
Předseda Národního fóra může udělit fyzické či právnické osobě statut pozorovatele.
Článek 8
Procedura per rollam

1.
2.

V nezbytném případě mohou být dokumenty k posouzení a vyjádření členů k nim
zaslány per rollam. Dokumenty zasílá vždy sekretariát.
Pokud má být procedurou per rollam rozhodováno, musí s tímto postupem vyjádřit
souhlas nadpoloviční většina členů.
Článek 9
Sekretariát

1.
2.

Administrativní a organizační činnosti sekretariátu pro Národní fórum a jeho pracovní
skupiny zajišťuje sekretariát FITPRO.
Administrativní či jinou formu podpory činnosti Národního fóra a jeho pracovních
skupin může poskytnout i člen.
Článek 10
Zápis ze zasedání

1.
2.
3.
4.
5.

Zápis ze zasedání pořizuje sekretariát.
Zápis ze zasedání obsahuje zásadní souhrn diskuse a závěry k jednotlivým bodům
programu. Nezaznamenávají se jednotlivá vystoupení členů.
Zápis ze zasedání musí být rozeslán členům do 7 pracovních dnů od data zasedání. Pro
připomínky mají členové lhůtu 7 pracovních dnů od data rozeslání.
Zápis ze zasedání podléhá schválení členů.
Schválené zápisy archivuje sekretariát.
Článek 11
Prezenční listina

1.
2.

Prezenční listinu vyhotovuje sekretariát, předkládá ji členům k podpisu na zasedání a
po zasedání ji archivuje.
Prezenční listina obvykle obsahuje jméno, příjmení a tituly člena, jeho funkci,
identifikaci subjektu, který zastupuje a údaje pro komunikaci.
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Článek 12
Konflikt zájmů
1.

2.
3.
4.

Pokud u některého člena dojde ke konfliktu zájmů, může jej FITPRO/HK ČR vyloučit
z Národního fóra, nebo z konkrétního jednání, nebo mu může odepřít vyjadřovat se k
příslušnému bodu programu nebo otázce, a/nebo může členovi odepřít právo hlasovat
k dané záležitosti.
Pokud člen pociťuje, že jeho účast v práci Národního fóra by mohla vyvolat konflikt
zájmů, je jeho povinností informovat předsedu Národního fóra.
Konflikty zájmů se zaznamenávají písemně, např. do zápisu ze zasedání.
Odstavce 1., 2. a 3. se týkají také práce v rámci procedury per rollam.
Článek 13
Korespondence

1.
2.

3.

Korespondence týkající se Národního fóra musí být adresována na FITPRO/HK ČR.
Korespondence členů v rámci plnění schváleného programu práce Národního fóra
musí být adresována sekretariátu a/nebo příslušným členům. To se týká také
pracovních skupin.
Korespondence členům se zasílá na e-mailové adresy, které dali k dispozici pro tento
účel.
Článek 14
Přístup k dokumentům

1.
2.

3.

Běžné dokumenty nepodléhají žádným omezením.
Dokumenty, které budou členem nebo sekretariátem označeny omezením, mohou být
užity jen v rámci tohoto omezení a členové i sekretariát toto omezení musí bezvýhradně respektovat.
Národní fórum nebude pracovat s dokumenty podléhajícími některému ze stupňů
utajení, pokud je příslušný člen pro práci Národního fóra neuvolní.
Článek 15
Transparentnost

1.
2.

Programy, záznamy ze zasedání a Národním fórem určené dokumenty se zveřejňují na
internetu na stránce FITPRO/HK ČR.
Člen Národního fóra může požádat o souhlas se zveřejněním informací podle odstavce
1. na svých stránkách. Udělení souhlasu se zaznamenává písemně.
Článek 16
Ochrana osobních dat

1.
2.

Ochrana osobních dat se řídí platnou právní úpravou České republiky.
Sporné případy řeší Národní fórum s Úřadem pro ochranu osobních údajů.
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Článek 17
Platnost a účinnost
Tento Jednací řád byl schválen na ustavujícím zasedání Národního fóra konaném dne 8. září
2011 a od tohoto dne včetně je platný a účinný.
V Praze, dne 8. září 2011
___
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