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Nahrávka webináře Datové schránky 
Přehled základních pravidel a postupů pro práci s datovými schránkami a ukládání 

dokumentů při zachování jejich autentičnosti a nepopiratelnosti 
 

Řada organizací a firem nevyužívá datové schránky správně a přidělává si řadu problémů. 

Nahrávka webináře na tyto problémy upozorní, navrhne možné řešení a shrne to, co je 

podstatné. 
 

Přednáší: Mgr. Jan Schwaller, Archiv hlavního města Prahy 

Místo konání: offline 
 

Zaměření webináře: Nahrávka webináře probere nejdůležitější postupy při práci s datovými 

schránkami a seznámí Vás se základními pravidly, jak u těchto dokumentů evidovat a 

zachovat řadu prvků, které do budoucna jednoznačně prokážou autentičnost, integritu a 

nepopiratelnost dokumentu. Dozvíte se, jak eliminovat rizika uchovávání informací, jako je 

např. zastaralý hardware nebo software, smazání nebo změna obsahu, a ztráty autenticity 

z hlediska právního. Zorientujete se krátce v požadavcích na elektronický podpis a dalších 

náležitostech vyplývajících z eIDAS (Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 

910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické 

transakce na vnitřním trhu). 

 

Komu je webinář určen: Nahrávka webináře je určena pracovníkům podatelen a spisoven, a 

dalším zaměstnancům sekretariátu a administrativy, kteří vykonávají agendu vedení spisové 

služby. 

 
Program nahrávky webináře: 
Technické a právní problémy elektronických dokumentů  

Autorizovaná konverze, aneb když vytištění či skenování nestačí 

eIDAS a datové schránky 

Registr smluv a datové schránky 

Dlouhodobá (důvěryhodná) archivace 

Elektronické systémy spisových služeb 
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Závazná objednávka nahrávky webináře Datové schránky 
Cena záznamu webináře: 1290,- Kč bez DPH  

 

Při zakoupení více přístupů pro jednu organizaci bude poskytnuta sleva ve výši 10 % 

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 webináře:    

1. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka (slouží jako část přihlašovacího údaje na webinář): 

 

 

2. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka (slouží jako část přihlašovacího údaje na webinář): 

 

 

3. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka (slouží jako část přihlašovacího údaje na webinář): 
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