POZVÁNKA NA SEMINÁŘ

Dopady změn právních předpisů na spisové služby a samostatné
evidence dokumentů u veřejnoprávních původců
Institut pro správu dokumentů ve spolupráci se svými partnery Vás tímto srdečně
zve na seminář zaměřený na dopady očekávaných změn legislativy na správu
dokumentů a metodiku vedení spisové služby.
Na semináři získáte ucelený přehled o stavu projednávaných legislativních návrhů
ČR a EU, jejich dopadech na výkon spisové služby, elektronické dokumenty,
kvalifikované podpisy, pečetě, časová razítka a jejich používání při různých
řízeních, řešení elektronické identifikace a problematiky rozpoznání osoby, která
právně jedná a podepisuje v soukromoprávní praxi i při výkonu veřejnoprávních
činností. V průběhu semináře bude prostor pro diskusi a Vaše otázky.
Seminářem bude provázet Ing. Robert Piffl, člen IPSD, odborník na životní cyklus
elektronických forem dokumentů s více než 20 lety praktických zkušeností v oboru
správy dokumentů.
www.ipsd.cz

PROGRAM SEMINÁŘE
▪ 09:00 – 09:30 Presence
▪ 09:30 – 11:00 Stav projednávání legislativy ČR a EU v oblasti správy dokumentů.
Přehled dopadů zákona o právu na digitální služby.
▪ 11:00 – 11:15 Občerstvení
▪ 11:15 – 12:00 Služby vytvářející důvěru, ověřování platnosti, podepisování
a pečetění, kvalifikovaní poskytovatelé, výstupní datové formáty,
samostatné evidence dokumentů, doručování dokumentů.
▪ 12:00 – 12:30 Diskuse

ORGANIZAČNÍ ÚDAJE
Termín:
Místo:

25. 3. 2020 v 9:30
Autoklub Praha, salonek Club
Opletalova 29, Praha 1

Vložné:
1490 Kč bez DPH
Registrace: akce@ipsd.cz
www.ipsd.cz

Nabídka seminářů IPSD pro 1. pololetí 2020
Termín

Téma

Lektor

12.2.2020

Kontrola výkonu spisové služby (akreditace)

Tomáš Bezouška

26.2.2020

Elektronický podpis, elektronická pečeť a časové razítko

Jan Frk

Legislativa spisové služby v ČR a EU. Správa podle ISO 15489

Stanislav Fiala

11.3.2020

4.3.2020

Spisová služba v praxi

Jan Frk

18.3.2020

Základní pravidla pro práci s dokumenty (akreditace)

Stanislav Fiala

25.3.2020

Dopady změn předpisů na spisové služby a samostatné evidence

Robert Piffl

8.4.2020

Hybridní pošta a automatizovaná autorizovaná konverze

Jan Frk

15.4.2020

Pravidla pro práci s utajovanými dokumenty (akreditace)

Petr Fík

22.4.2020

Důvěryhodná správa dokumentů v digitální podobě (akreditace)

Martina Macek

29.4.2020

Dopady změn předpisů na spisové služby a samostatné evidence

Robert Piffl

13.5.2020

Příprava dokumentů pro uložení a realizaci skartačního řízení

Stanislav Fiala

20.5.2020

Právní důsledky pochybení v oblasti spisové služby

Tomáš Bezouška

27.5.2020

Dopady el. identifikace na systémy SSL a ISSD

Robert Piffl

Datové schránky z pohledu veřejné správy i komerce

Jan Frk

10.6.2020

Vyhotovování a evidence utajovaných dokumentů (akreditace)

Petr Fík

17.6.2020

Fyzická bezpečnost při práci s utajovanými dokumenty

David Mareček

3.6.2020

www.ipsd.cz

