
POZVÁNKA NA WORKSHOP 

VŠE, CO JSTE CHTĚLI VĚDĚT O EIDAS 

A NEBOJTE SE ZEPTAT 

Institut pro správu dokumentů z.s. ve spolupráci se svými partnery Vás tímto 

srdečně zve na workshop zaměřený na teoretické a konkrétní dopady nařízení Rady 

Evropy eIDAS na elektronické systémy spisové služby. Cílem semináře bude seznámit 

účastníky se situací po roce od nabytí účinnosti eIDAS. Během semináře Vás 

upozorníme na nejčastější chyby, kterých se původci v oblasti dokumentů v digitální 

podobě vzhledem k této směrnici dopouštějí. V průběhu workshopu bude prostor pro 

diskusi a Vaše otázky. 

Workshopem budou provázet Ing. Stanislav Fiala a Ing. Martina Macek, dlouholetí 

členové IPSD, odbornici v oblasti péče o dokumenty v digitální podobě. 

www.ipsd.cz 



PROGRAM WORKSHOPU 

▪ 09:00 – 09:30 Prezence 

▪ 09:30 – 10:00  eIDAS – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

▪ 10:00 – 10:30  Základní služby elektronické komunikace 

▪ 10:30 – 10:45 Občerstvení 

▪ 10:45 – 11:45 Národní legislativa, navazující na nařízení eIDAS, diskuse 

▪ 11:45 – 13:00  Polední přestávka 

▪ 13:00 – 14:00  Současný stav a možná rizika, která z něj vyplývají 

▪ 14:00 – 14:15 Občerstvení 

▪ 14:15 – 15:15 Současný stav a možná rizika, která z něj vyplývají 

▪ 15:15 – 15:30 Diskuse 

 

ORGANIZAČNÍ ÚDAJE 

Termín: 8. 6. 2017 v 9:30 Vložné:       2190 Kč bez DPH 

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

 Opletalova 29, Praha 1      www.ipsd.cz 



IRMS se mění na IPSD 

Zapsaný spolek Information and Records Management Society – Czech Republic 

Group vznikal v roce 2010 jako satelitní organizace britské učené společnosti 

Infomation and Records Management Society, navazující na více než čtyřicetiletou 

tradici Society of Achivists. Jednou z hlavních myšlenek spolku bylo přenést 

z britských ostrovů étos učené společnosti spolu s know-how nasbíraným v průběhu 

jejího dlouhého trvání.  

Za šest let, kdy IRMS v České republice působilo, jsme se díky našim britským kolegům 

mnohému naučili, a věříme, že tato etapa byla plodná a přínosná pro obě strany. 

Současně jsme ale také zjistili, že koncepce správy dokumentů je v obou zemích 

natolik odlišná, že bude nutné, aby se každý vydal svou cestou. 

A proto Vám s radostí a velkými očekáváními oznamujeme, že IRMS se mění a od roku 

2017 bude vystupovat pod novým názvem Institut pro správu dokumentů. Doufáme, 

že nové jméno přinese jen samé pozitivní změny a umožní nám poskytovat ještě lepší 

služby všem našim členům i příznivcům.  

www.ipsd.cz 


