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19. sympozium EDi (FACT A eB)

Elektronická komunikace v obchodních vztazích 
s důrazem na e-fakturaci

16. května 2013 od 9.00 hod.
KoNgrESoVÝ SÁL HoTELU oLYmPIK
Sokolovská 138 / Praha 8

E-FAKTURA

PoTVrZENÍ ÚČaSTI
 Zaregistrujte se prosím pomocí webového formuláře ZDE, případně emailem na fitpro@komora.cz 
nebo na tel. 266 721 371.

Program
e-dokumenty a jiné formy dokumentů z pohledu právních předpisů • nová legislativa platná od 
1. 1. 2013 a její předpokládaný vývoj v letech 2013-2014 • právní aspekty e-fakturace • e-fakturace 
z pohledu uživatele • e-archivace • cloudová řešení • právní aspekty související s outsourcingem 
• certifikace datových uložišť

Účastnický poplatek

2 400 Kč
pro členy HK Čr

2 000 Kč
ceny včetně DPH

Czech Republic

E-FAKTURAE-FAKTURAE-FAKTURAE-FAKTURAE-FAKTURAE-FAKTURA

http://www.komora.cz/sluzby-a-produkty/akce-21/registracni-formulare/registracni-formulare/19-sympozium-edi/


19. sympozium EDi (FACT A eB)

Elektronická komunikace v obchodních vztazích s důrazem na e-fakturaci
16. května 2013 od 9.00 hod. / kongresový sál hotelu olympik / sokolovská 138 / praha 8

Program

08:00 Registrace účastníků
 káva a drobné občerstvení

09:00  Zahájení 
Jan Novotný, viceprezident, Hospodářská komora České republiky 
zdeněk somr, předseda, rozhodčí soud při HK Čr a aK Čr 
zdeněk Vališ, ředitel, sekce zahraničního obchodu, ministerstvo průmyslu a obchodu Čr 
Jiří Voříšek, prezident, Česká společnost pro systémovou integraci, Vysoká škola ekonomická 
Alexander Šafařík-pštrosz, předseda FITPro a předsedající Národního mnoho-stranného fóra Čr  
pro e-fakturaci, Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

09:30  E-dokumenty a jiné formy dokumentů z pohledu právních předpisů v gesci resortu Ministerstva financí ČR
 Robert piffl, poradce náměstka ministra, ministerstvo financí Čr

10:30  Aktuální změny formátu ISDoc a komentář k dění na Evropském mnohostranném fóru pro e-fakturaci
 petr Kuchař, ICT Unie

10:45 Praktická aplikace legislativy v procesech e-fakturace
 Barbora procházková, sdružení advokátů CEag (host EDITEL CZ)

11:05 Pojďme společně elektronizovat fakturaci
 Viktor petráš, Sales & marketing Director, EDITEL CZ s.r.o.
 
11:25  EDI fakturace: přínosy a zkušenosti z pohledu obchodního řetězce 

Barbora Cikánková, Information Flow and Data Integrity manager, makro Cash & Carry (host EDITEL CZ)
 
11:45 PŘESTÁVKA NA KÁVU A DROBNÉ OBČERSTVENÍ
 
12:05 Přehled aktivit GS1 Czech Republic v oblasti standardů EDI
 Jaroslav Flejberk, produktový manažer, gS1 eCom
 
12:35 Cloudová řešení v souvislosti se systémovou integrací
 Jiří Voříšek, prezident, Česká společnost pro systémovou integraci, Vysoká škola ekonomická
 
12:55 Ukládání dokumentů v digitální podobě v systému elektronické spisové služby
 Jiří Úlovec, ministerstvo vnitra Čr, odbor archivní správy
 
13:40 E-archivace v praxi: mnoho potřeb - jedno řešení
 Viktor petráš, Sales & marketing Director, EDITEL CZ s.r.o.
 
13:55  Certifikace datových uložišť 

Václav Štverka, Verification 4 Systems
 
14:15 Problematika právních aspektů souvisejících s outsourcingem
 martin maisner, roWaN LEgaL

14:45 Závěr sympozia

15:00 RAUTOVÉ OBČERSTVENÍ / PROSTOR PRO NEFORMÁLNÍ DISKUZI

16:00 Ukončení

ReGISTRUJTe Se NA 
SYMPOZIUM

ZDE

http://www.komora.cz/sluzby-a-produkty/akce-21/registracni-formulare/registracni-formulare/19-sympozium-edi/

