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Z Á P I S 

ze  7. zasedání Národního mnohostranného fóra ČR pro elektronickou fakturaci, konaného  

dne 2. 10. 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 (ze zasedání 1.10.2013) 

4. Mandatorní fakturace do státu 

5. Další postup v činnosti Národního fóra 

6. 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 dle návrhu s doplněním prezentace RNDr. Jiřího Svobody ( MMR) 

k problematice e-fakturace ve veřejných zakázkách v rámci bodu 4. programu.  

 

K bodu 3:  

Byla podána komplexní informace ze zasedání 1.10.2013 a Národní fórum ji vzalo na vědomí. 

 

K bodu 4: 

Národní fórum vzalo na vědomí prezentaci RNDr. Jiřího Svobody a vystoupení Ing. Piffla. 

Závěr: Národní fórum vyjádřilo podporu záměru MF ČR zpracovat návrh usnesení vlády 

k zavedení povinné e-fakturace vybraným veřejným zadavatelům a stanovení povinného 

obsahu e-faktury při zachování nezávislosti na formátech a přenosových cestách. Národní 

fórum je připraveno se k návrhu vyjádřit v rámci mezirezortního připomínkového řízení za 

HK ČR a zúčastnit se odborné diskuse s MF ČR k vypořádání připomínek. Národní fórum 

žádá sekretariát neprodleně o distribuci návrhu usnesení vlády k připomínkám všem členům 

(po obdržení od Ing. Piffla). Připomínky budou uplatněny cestou legislativy HK ČR. 

 

NF projevilo zájem o stálé členství RNDr. Jiřího Svobody ( MMR). 

 

K bodu 5:   

V souvislosti s prodloužením mandátu Evropského fóra (na další 3 roky) je shoda 

v pokračování činnosti Národního fóra bez zásadních změn v jeho složení. Žádoucí by byla 

větší aktivita členů Národního fóra při připomínkování dokumentů EU a při práci 

v pracovních skupinách.  

 

K bodu  6: 

Připomíná se stanovený termín příštího zasedání na středu 11. prosince 2013 od 9:30 hod 

v sídle GS1, Na Pankráci 1618/30, 140 00 Praha 4-Nusle. 
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K bodu 7: 

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 


