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Z Á P I S 

z  8. zasedání Národního mnohostranného fóra ČR pro elektronickou fakturaci, konaného  

dne 11. 12. 2013, od 09:30, v sídle GS1 Czech Republic, Praha 4 

 

PŘÍTOMNI: dle prezenční listiny 

 

PROGRAM:  
  

1. Zahájení 

2. Schválení programu 

3. Informace z Evropského fóra pro e-fakturaci  

4. Mandatorní fakturace do státu 

5. Příprava standardu ČBA - Standard elektronické fakturace - Popis rozhraní pro zasílání e-

faktur a e-dokumentů koncovým spotřebitelům do aplikací elektronického bankovnictví 

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.  Úvodem poděkoval GS1 Czech 

Republic  za možnost uspořádat zasedání v jejich prostorách a za poskytnutý servis. 

 

K bodu 2:  

Program byl schválen dle návrhu a byla provedena kontrola minulého zápisu. 

 

K bodu 3:  

Byla podána informace ze zasedání Evropského fóra a Národní fórum ji vzalo na vědomí. 

 

K bodu 4: 

Národní fórum vzalo na vědomí informaci Ing. Piffla o aktuálním stavu prací na MF ČR s tím, 

že materiál by měl být k dispozici do konce roku 2013. K ostatnímu platí bod 4) zápisu 

z minulého zasedání. V rámci Národního fóra bylo doporučeno uplatnit připomínku na 

vytvoření aplikace e-faktury (např. na webu MF ČR) pro malé podniky a OSVČ. Sekretariát 

ověří u Ing. Piffla jak bylo naloženo s námětem ČBA na typový příklad (týkající se 

elektronických bankovních výpisů, pokud je na bankovní výpis nahlíženo jako na auditní 

stopu mezi daňovým dokladem a daným plněním) k pravidlům fakturace ke vztahu k 

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

metodického pokynu GFŘ MF. 

 

K bodu 5:  

 Prezentace pana Hojného byla vzata na vědomí.  

 Prezentace bude rozeslána sekretariátem členům Národního fóra po 2. 1. 2014 včetně 

popisu standardu.  

 Národní fórum potvrdilo podporu tomuto projektu a součinnost. Podpora NF bude 

zmíněna v tiskové zprávě ČBA. 

 Návrh tiskové zprávy bude rozeslán členům Národního fóra do 18. 12. 2013. 
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K bodu  6: 

Termíny zasedání pro rok 2014 byly stanoveny na 5. března, 10. září a 10. prosince. 

Sekretariát prověří členství v Národním fóru pí Brožkové za MV ČR a p. Hejduka za ČSSI. 

 

Připomíná se stanovený termín příštího zasedání na středu 5. března 2014 od 9:30 hod v sídle 

úřadu HK ČR, Freyova 27, Praha 9. 

 

K bodu 7: 

Ing. Šafařík-Pštrosz poděkoval přítomným za jejich aktivní účast a popřál jim hezké vánoční 

svátky a úspěšný příští rok 2014. 

 

 

 

                                                                                              Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz, v.r. 

                                                                                                                předseda FITPRO 

              a předsedající Národního fóra 

 

 

Zapsal: Ing. Luděk Kašpar,  FITPRO 


