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POZVÁNKA NA AKREDITOVANÝ SEMINÁŘ

DATOVÉ SCHRÁNKY V PRAXI
jak efektivně elektronicky komunikovat (nejen s úřady)

Seminář je zaměřen na seznámení účastníků s legislativou v oblasti datových schránek,
elektronickou komunikací s úřady a praktickou prací s datovou schránkou. Seminář je
určen pro uživatele datových schránek jak z veřejného, tak ze soukromého sektoru.

PROGRAM SEMINÁŘE:















Elektronická komunikace datovou schránkou, emailem.
Tvorba elektronických dokumentů a jejich datové formáty
Zrovnoprávnění papírové a elektronické verze dokumentu.
Druhy certifikátů a jejich použití při elektronické komunikaci
s úřady (elektronický podpis, elektronická značka, kvalifikované
časové razítko).
Právní zakotvení problematiky datových schránek.
Datová schránka, k čemu slouží. Kdo ji musí mít zřízenou ze zákona.
Kdo, kde a jak si datovou schránku může zřídit na žádost. Kdo do ní
může vstupovat a jakými způsoby.
Nastavení funkcionalit přímo v datové schránce.
Zneplatnění a vydání nových přístupových údajů.
Znepřístupnění/zrušení datové schránky.
Datová zpráva jako elektronická data zasílaná datovou schránkou
a její možné stavy.
Dokument jako příloha datové zprávy zasílaná datovou schránkou
a její přípustné formáty.
Poštovní datová zpráva jako komerční služba.
Způsoby ukládání elektronických dokumentů a dlouhodobé
zabezpečení jejich důvěryhodnosti.
Konverze dokumentů (autorizovaná x neautorizovaná).
Praktická práce se zkušební datovou schránkou. Aktuality.

LEKTORKA: RNDr. Ing. Eva Urbanová

TERMÍN:

16. 5. 2019
9.00 – 15.00
CENA:

1 390 Kč
(osvobozeno od DPH v rámci
průběžného vzdělávání úředníků,
u ostatních nutno přičíst 21% DPH)

Součástí jsou vzdělávací
materiály a bohaté občerstvení
včetně oběda a coffeebreaku.

PŘIHLÁŠKY:
Ing. Andrea Danělišynová
Email: danelisynova@vzdelavaci.cz
Tel.: +420 774 430 771

má přírodovědné, pedagogické a manažerské vzdělání a od roku 2010
je lektorkou v oblasti elektronizace veřejné správy. Vede semináře pro
širokou veřejnost (úřady, firmy, živnostníky, fyzické osoby), týkající
se práce s datovými schránkami, elektronickými dokumenty a vedení
spisové služby. Řadu let publikuje články v časopisu Daňová
a Hospodářská Kartotéka.

MÍSTO KONÁNÍ:
Slezské vzdělávací centrum,ul. Karola Sliwky 225/41, Karviná Fryštát
Parkoviště se nachází přímo u centra. Nabízíme nové moderní učebny, Wifi.
Realizujeme širokou škálu akreditovaných a neakreditovaných seminářů a dalších vzdělávacích aktivit.
Nabízíme pronájem učeben a přednáškového sálu. Zajišťujeme profesionální cateringové služby.

