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Vážené dámy, vážení pánové,                    Praha, leden 2012 

elektronický podpis se v současné pokročilé době elektronizace stává naprosto nedílnou součástí 
našeho života. Proto právě pro Vás Institute for International Research připravil odborný seminář 
Elektronický podpis v praxi, který se uskuteční ve dnech 31. ledna – 1. února 2012 v Praze. 

První den semináře je zaměřený na bezpečnou implementaci elektronických podpisů v praxi.  

Implementovat podporu elektronických podpisů ve zdrojovém kódu je směšně snadné, obvykle  
na to stačí pár řádků. Zákeřnost se skrývá ne v programování, ale v návrhu a organizaci. Bez 
správného návrhu se Vám snadno může stát, že až po několika letech provozu systému zjistíte,  
že všechno máte špatně a že Vaše podpisy jsou neprůkazné. Účelem tohoto semináře je ukázat Vám 
základní zásady - ideové, architektonické a organizační - tvorby systémů využívajících 
elektronické podpisy tak, aby vydržely nezávislý přezkum soudem nebo dohlédacím orgánem. 
Prezentované postupy jsou univerzální, použitelné jak pro veřejnoprávní sféru, která se vesměs řídí 
zákonem o elektronickém podpisu, tak pro soukromoprávní sféru, pro níž podobná omezení neplatí. 

Prakticky orientovaný druhý den semináře se zabývá používáním elektronických podpisů na PDF 
dokumentech, zejména s ohledem na možnosti volně dostupného programu Adobe Reader. 

Detailnější informace naleznete v programu semináře. Neváhejte a přihlaste se ještě dnes a přijďte 
diskutovat o Vašich zkušenostech a problematických oblastech, které vycházejí z Vaší profesní praxe! 

S přátelským pozdravem 

 
Ing. Lenka Srchová, Senior Conference Producer, IIR 

Přihlaste se ještě dnes! Tel.: +420 222 074 555, Fax: +420 222 074 524, www.konference.cz  
Ano, zúčastním se                                   semináře  

jméno: .................................................................................... telefon: ...........................................................  

pozice:..................................................................................... fax: .................................................................  

oddělení: ................................................................................. email: .............................................................  

firma: ...................................................................................................................................................................   
adresa: .................................................................................................................................................................  

IČO:..............................................................................  DIČ:...........................................................................  

počet zaměstnanců: ....................................................  oblast podnikání:.......................................................  

datum: ..........................................................................  podpis: ......................................................................  
  CD1161 

Účastnický poplatek zahrnuje dokumentaci, oběd, nápoje a občerstvení a je stanoven na osobu za: 
                              Cena do 10.1.12                Základní cena od 11.1.12 
 
Registrace a cena                                            16.995,- Kč + DPH      17.995,- Kč + DPH                
Cena pro státní úřady a samosprávu                                10.995,- Kč + DPH       11.995,- Kč + DPH 

10% sleva pro 2 účastníky, 20% sleva pro 3 účastníky, 30% sleva pro 4 a více účastníků z jedné firmy na semináři! Tato 
přihláška je závazná. Při stornování přihlášky vybíráme manipulační poplatek 3.000,-Kč. Při odhlášení později než 14 dní 
před zahájením semináře bude splatný celý účastnický poplatek. Zastoupení účastníka je samozřejmě možné. Pořadatel 
semináře si vyhrazuje z naléhavých důvodů nárok na změny programu. Ubytování není zahrnuto v ceně. V případě,  
že pro Vaše přihlášení nepoužijete formulář IIR, uveďte, prosím, následující kód: CD1161REF1 

http://www.konference.cz/mista-konani/detail-37-Courtyard-by-Marriott-Prague-Flora/
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