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Z Á P I S 

z  6. zasedání Národního mnohostranného fóra ČR pro elektronickou fakturaci, konaného  

dne 12. 06. 2013, od 09:30, v sídle úřadu HK ČR, Praha 9 

 

PŘÍTOMNI: dle prezenční listiny 

 

PROGRAM:   

1. Zahájení 

2. Schválení programu 

3. Informace z Evropského fóra pro e-fakturaci 

4. Hlavní úkoly e-fakturace 

5. Mandatorní fakturace do státu 

6. Další postup v činnosti Národního fóra 

7. Závěr zasedání (předpokládá se do 13:00 max.) 

 

K bodu 1:   

Zasedání zahájil a řídil Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz.  

 

K bodu 2:  

Program byl schválen s přesunutím bodu jednání č. 5 za bod č. 1 

 

K bodu 3:  

- Byl diskutován dokument Recommendation on Interoperability for Electronic Invoicing - 

verze 2.0. Obecně bylo konstatováno, že návrh doporučení lze podpořit. Členové se žádají 

o případné připomínky do 21. 6. 2013 (v AJ s odkazem na příslušný řádek dokumentu). 

 

K bodu 4: 

Bez diskuze. 

 

K bodu 5:   

1) Informace Ing. Piffla k aktuálnímu stavu příprav mandatorní e-fakturace do státu a 

průběhu implementace nové legislativy byla vzata na vědomí. 

2) Členové Národního fóra se žádají o náměty na typové příklady k pravidlům fakturace ke 

vztahu k implementaci směrnice 45/2010  do zákona o DPH a eventuální návrhy dalších 

úprav metodického pokynu GFŘ MF, který má být do září 2013 novelizován. Termín pro 

zasílání námětů a návrhů do sekretariátu je 28. 6. 2013. 

3) Iniciovat jednání s MV ČR z hlediska možností pro využívání platformy Národního fóra 

při mezirezortních pracích souvisejících s aplikací e-fakturace ve vztazích B2G. 

Z: předsedající, sekretariát 

 

K bodu  6: 

- Mgr. Hojný informoval, že ČBA rozešle členům Národního fóra do 30. 6. 2013 popis 

záměru standardu B2C pro zasílání faktur v Internetbankingu k vyjádření. 

 

- termín příštího zasedání je stanoven na středu 2. října 2013 od 9:30 hod. Místo 

konání bude upřesněno v pozvánce. 
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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 


