Seminář Nařízení eIDAS a zákon o službách vytvářejících důvěru pro
elektronické transakce
Jak prokazovat autentičnost, integritu a nepopiratelnost dokumentu za dodržení všech
povinností při vedení spisové služby od 19. 9. 2018
Nejpozději od 19. 9. 2018 mají všechny orgány veřejné moci povinnost používat kvalifikované
elektronické podpisy, elektronické pečeti a kvalifikované prostředky pro jejich vytváření. Končí totiž
přechodné období poskytnuté adaptačním zákonem 297/2016 Sb. a všichni veřejnoprávní původci jsou
povinni postupovat v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady EU č. 910/2014, o
elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu,
známějším pod zkráceným názvem Nařízení eIDAS. Zorientujte se ve všech povinnostech
vyplývajících z Nařízení eIDAS, zákona č. 297/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb. a další rozsáhlé
související legislativy. Zjistěte, jak v praxi postupovat, splnit zákonné požadavky a předcházet
právním problémům elektronických dokumentů.
Přednáší: Mgr. Jan Schwaller
Místo konání: Praha, konferenční centrum hotelu Globus
Datum konání: 17. 5. 2018

Zaměření semináře: Nařízení eIDAS definuje pravidla a nástroje pro elektronické podpisy,
elektronické pečetě, elektronická časová razítka, elektronické dokumenty, služby elektronického
doporučeného doručování, certifikační služby pro autentizaci internetových stránek, a poskytování
dalších služeb vytvářejících důvěru. Cílem semináře je seznámit Vás s novými pravidly
a povinnostmi, které nová legislativa přináší, a usnadnit Vám nastavení požadovaných procesů ve Vaší
organizaci. Dozvíte se, jak vytvářet, zpracovávat a uchovávat dokumenty v elektronické podobě
při zajištění stejné legislativní platnosti a důvěryhodnosti v rámci celé EU, jakou dnes mají dokumenty
listinné. Seminář není určen IT specialistům a nebude řešit technickou stránku jednotlivých nástrojů.

Komu je seminář určen: Seminář je primárně určen veřejnoprávním původcům (územní
samosprávné celky, obce), zejm. vedoucím pracovníkům a osobám odpovědným za implementaci
Nařízení eIDAS. Dále je vhodný pro pracovníky podatelen a spisoven nebo administrativní
pracovníky menších původců, kteří agendu vedení spisové služby vykonávají. Seminář není určen IT
specialistům, kteří řeší technické zajištění jednotlivých nástrojů.

Program semináře:
8:45–9:00
9:00–10:20

10:20–11:40
11:40–12:00
12:00–13:30

13:30–14:00

Registrace účastníků + ranní káva a občerstvení
Co je to eIDAS (zákon o službách vytvářejících důvěru) a jaké zásadní změny
přinese?
Jak se eIDAS projeví ve správě dokumentů?
Co bude třeba učinit z hlediska metodického, implementačního i procesního?
Jak elektronicky identifikovat, autorizovat atd.?
Přestávka na občerstvení
Co jsou uznávaný elektronický podpis, uznávaná elektronická značka (nově pečeť) a
kvalifikované časové razítko (pečeť)?
Jak se vyhnout a řešit právní problémy elektronických dokumentů?
Jak využít síť veřejných archivů jako metodický a informační zdroj pro řádné vedení
spisové služby?
Závěrečná diskuse
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Závazná objednávka účasti na semináři Nařízení eIDAS a
zákon o službách vytvářejících důvěru
Cena semináře: 3780,- Kč bez DPH za jednoho účastníka
Při účasti více zaměstnanců z jedné organizace bude poskytnuta sleva ve výši 15 % z celkové
ceny objednávky.
Název společnosti:
Jméno a příjmení objednávajícího:
Ulice a č. p., město:

IČO:

DIČ:

Email:
Telefon:
Doručovací adresa, pokud se liší od fakturační:

Počet účastníků semináře:
1. Jméno účastníka:
Email účastníka:
Telefon:
(Uvedením kontaktů zajistíte, že účastník obdrží včas všechny informace k organizaci semináře).

2. Jméno účastníka:
Email účastníka:
Telefon:
(Uvedením kontaktů zajistíte, že účastník obdrží včas všechny informace k organizaci semináře).

3. Jméno účastníka:
Email účastníka:
Telefon:
(Uvedením kontaktů zajistíte, že účastník obdrží včas všechny informace k organizaci semináře).
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