
POZVÁNKA NA SEMINÁŘ 

Elektronický podpis v praxi — kdy a jak ho 

použít, ověřit a bezpečně uchovat 

Institut pro správu dokumentů ve spolupráci se svými partnery Vás tímto srdečně 

zve na seminář zaměřený na problematiku elektronického podpisu nejen ve 

veřejné správě, rozdíly mezi typy elektronických podpisů se zaměřením 

na kvalifikovaný podpis, rekapitulace správného úředního postupu při jeho použití, 

detekce, kontrola, vyhodnocení a následné dlouhodobé zachování právní platnosti. 

V průběhu semináře bude prostor pro diskusi a Vaše otázky. 

Seminářem bude provázet Jan Frk, odborník v oblasti správy dokumentů, architekt 

elektronických systémů pro správu dokumentů, analytik a lektor. Spolupracuje na 

přípravě slovníku pojmů, legislativních a technických norem. Člen odborných sdružení 

IPSD, CNZ, ICT unie, IIO. 

www.ipsd.cz 

http://www.ipsd.cz/


 

PROGRAM SEMINÁŘE 

▪ 09:00 – 09:30 Presence 

▪ 09:30 – 10:00  Obecný úvod do problematiky elektronického podpisu 

▪ 10:00 – 10:45  Legislativně správná detekce, ověření a tvorba elektronických 

 podpisů 

▪ 10:45 – 11:15 Občerstvení 

▪ 11:15 – 12:15 Dlouhodobé uchování a následky nesprávného úředního postupu 

▪ 12:15 – 12:30 Diskuse 

 

ORGANIZAČNÍ ÚDAJE 

Termín: 20. 11. 2019 v 9:00 Vložné: 1490 Kč bez DPH 

Místo: Autoklub Praha, salonek Club Registrace: akce@ipsd.cz 

 Opletalova 29, Praha 1 

www.ipsd.cz 

http://www.ipsd.cz/


Nabídka seminářů IPSD pro 2. pololetí 2019 
 

Termín Téma Lektor 

21.8.2019 Jmenný rejstřík ve spisové službě určených původců Robert Piffl 

11.9.2019 Novela Národního standardu pro elektronické systémy 
spisové služby 

Jan Frk 

12.9.2019 Jmenný rejstřík ve spisové službě určených původců Robert Piffl 

25.9.2019 Vyhotovování a evidence utajovaných dokumentů 

akreditovaný kurz (6 hodin) 

Petr Fík 

9.10.2019 Datové schránky z pohledu veřejné správy i komerce Jan Frk 

16.10.2019 Revize spisového řádu Stanislav Fiala 

23.10.2019 Kontrola shody s NSESS a ověření správnosti postupů 
spisové služby 

Tomáš 
Bezouška 

6.11.2019 Metodika správy utajovaných dokumentů Petr Fík 

13.11.2019 Ověřování použitých opatření fyzické bezpečnosti David Mareček 

20.11.2019 Elektronický podpis v praxi Jan Frk 

4.12.2019 Důvěryhodná správa dokumentů v digitální podobě 

akreditovaný kurz (6 hodin) 

Martina Macek 

 www.ipsd.cz 

http://www.ipsd.cz/

