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Právnické minimum  
pro IT – eIDAS

Partnerem pro tento kurz je společnost SEFIRA

Koncová zařízení:
v týdnu od 19. – 21. 9. 2017

Strategie IIIB – Podniková 
architektura

3. – 4. 10. 2017

Datová centra
17. – 18. 10. 2017

Kurz je zacílen na vyšší management  
– ředitele, vedoucí pracovníky IT, finanční 
ředitele, hlavní účetní, pracovníky zodpovědné 
za přípravu a úpravu směrnic a metodických 
postupů a zadavatele veřejných 
výběrových řízení.

Získání certifikátu
 Po absolvování kurzu získáte kredity pro 

získání certifikátu „Certifikovaný Manager ICT“  
(Certified Manager of ICT – CMICT).

Kurz: 26. 9. 2017 N E J B L I Ž Š Í  K U R Z Y

Proč Akademie ICT managementu?

Pozice ICT manažera se stává stále náročnější. Základní 
rozpor spočívá v požadované dvojroli. Na jedné straně 
se od CIO (Chief Information Officer) očekává schopnost 
komunikovat s vrcholovým managementem a obchod-
ními jednotkami o podpoře a realizaci strategických cílů 
(ICT enablement and alignment), na druhé straně statu-
tární orgány předpokládají, že CIO je manažer orientova-
ný na efektivní řízení ICT provozní továrny (ICT manage-
ment and control). Kombinace těchto dvou požadavků 
klade na CIO v moderní společnosti nebývalé nároky. 
Po mnoha letech strávených v ICT oblasti a nejen v ní se 
skupina sdružená kolem TATE International a časopisu 
Data Security Management rozhodla usnadnit součas-
nému CIO plnění jeho dvojrole systémem vzdělávacích 
kurzů vycházejících z dlouholeté světové i lokální praxe.

Kurz vám pomůže najít odpovědi  
na tyto otázky:

 Jaké jsou nejčastější chyby při vyjednávání  
a uzavírání smluv?

 Co je eIDAS a jaké jsou jeho dopady v ČR?

 Jaké jsou nové příležitosti eIDAS?

 Jak to dělají jinde a jak to děláme u nás?

 Jaké jsou vize uplatnění eIDAS v ČR  
v horizontu 5 let?



Právnické minimum pro IT - eIDAS
Datum kurzu:  26. 9. 2017 Počet kreditů:  8

08:45–09:00 Registrace účastníků

09:00–10:00 Praktické minimum ICT trochu jinak  

 Nejčastější chyby při vyjednávání a uzavírání smluv

 Verifikace a akceptace

 Řešení sporů

10:00–11:00 Co je eIDAS 

 Sekundární právo EU, nařízení vs. směrnice

 Účel nařízení a úmysly zákonodárce

 Struktura nařízení eIDAS

 Nařízení a prováděcí předpisy

11:00–11:15 Přestávka na kávu

11:15–12:15 eIDAS a související právní předpisy po roce účinnosti

 seznámení se současným stavem související národní legislativy s nařízením eIDAS

 výhled očekávaných kroků v roce 2018

12:15–13:00 Přestávka na oběd

13:00–14:00 eIDAS a nové příležitosti

 Bez jakých služeb se neobejdeme

 Přerod stávajících CA v poskytovatele služeb vytvářejících důvěru

 Nové připravované služby 

 Elektronická identifikace – co to je a k čemu to slouží

 Nové technologické standardy jako nové příležitosti

 Moderní hi-tech principy – vzdálené podepisování, mobilní zařízení, HSM, …

14:00–14:45 Jak to dělají jinde a jak to děláme u nás  

 Příležitosti pro různé segmenty nejen dle zahraničních zkušeností

 E-identita po česku – realita a možnosti 

 Vize – uplatnění eIDAS v ČR v horizontu 5 let

14:45–15:00 Přestávka na kávu

15:00–16:00 eIDAS a GDPR 

 Povaha obou právních předpisů

 Zásadní změny v souvislosti s GDPR

16:00–16:45 Diskuse

16:45–17:00 Závěr kurzu



JUDr. Josef Donát, LLM
 Josef Donát je držitelem prestižního ocenění Právník 
roku v oblasti práva ICT za rok 2014, je vedoucím 
specializace Právo ICT advokátní kanceláře ROWAN 
LEGAL a zapsaným mediátorem. Ve své praxi se dlou-
hodobě věnuje rozsáhlým projektům v oblasti outsour-
cingu IT, cloud computingu, elektronického dokazová-
ní, kybernetické bezpečnosti, ochrany osobních údajů 
a dodávek informačních systémů. V poslední době se 
intenzivně věnuje dopadům nařízení eIDAS do našeho 
právního prostředí.

Mgr. Michal Nulíček, LLM
 Michal Nulíčekse specializuje na právní poradenství v ob-
lasti korporátního a komerčního práva, soutěžního práva 
a regulace, IPMT a ochrany osobních údajů. Cloud Com-
putingu, BIG DATA, Internet of Things, využíváním biody-
namických podpisů a dalších moderních technologií.

JUDr. Martin Maisner, PhD., MCIArb
 Martin Maisner je zakládajícím partnerem kan-
celáře ROWAN LEGAL. Je uznávaným právním 
odborníkem v oblasti práva ICT, v roce 2012 
získal titul Právník roku v této specializaci. Spe-
cializuje se na právo informačních technologií, 
ochranu dat, smluvní vztahy a řešení sporů v IT. 
Je respektovaným rozhodcem na domácí i mezi-
národní úrovni. Napsal více než deset publika-
cí a řadu článků na téma internetového práva, 
outsourcingu odpovědnosti a sporů v oblasti IT 
a alternativního řešení sporů. Přednáší obchod-
ní právo na NEWTON COLLEGE, je externím čle-
nem katedry obchodního práva na Právnické fa-
kultě Západočeské Univerzity v Plzni; pravidelně 
přednáší na Vysoké škole ekonomické v Praze 
a Vysoké škole báňské - Technické Univerzitě 
Ostrava. Je členem řady mezinárodních odbor-
ných a vědeckých společností a pravidelně vy-
stupuje na zahraničních konferencích.

Robert Piffl
 Poradce náměstka ministra vnitra. Vystudoval 
ČVUT FEL - katedru kybernetiky. Od roku 1992 
se zabývá problematikou zejména elektronických 
forem dokumentů v rámci jejich životních cyklů 
a s tím související technologickými a legislativ-
ními aspekty. V letech 2010 - 2014 poradce ná-
městka ministra financí pro oblast e-dokumentů 
v gesci MF ČR, řešitel projektu e-fakturace na MF 
ČR, člen Národního fóra pro elektronickou faktu-
raci, zástupce MF v projektu „Elektronizace zadá-
vání veřejných výběrových řízení“, člen poradního 
orgánu ministra v oblasti elektronizace účetnictví 
a daňových předpisů, spoluautor právní úpravy 
zákona o dani z přidané hodnoty v souvislosti 
s elektronickou formou daňových doklad.

 Od roku 2014 poradce náměstka ministra vnitra 
pro ICT a komunikační technologie, člen poradní-
ho orgánu ministra vnitra - řídící skupiny eIDAS, 
člen pracovní skupiny pro e-fakturaci při RVIS, 
člen „Cooperation Network for Electronic identi-
fication” v rámci eIDAS, místopředseda pracovní 
skupiny pro eSSL při RVIS, člen pracovní skupiny 
pro nařízení GDPR.

Petr Dolejší, Senior Business Consultant 
SEFIRA spol. s r.o.

 Pracuje dlouhodobě na pozici senior business kon-
zultanta ve společnosti SEFIRA se zaměřením na apli-
kování bezpečnostních technologií v informačních 
systémech. Aktivně se podílí na návrhu IT projektů 
zaměřených na praktickou implementaci dopadů naří-
zení eIDAS. Vystudoval České vysoké učení technické 
v Praze, obor Matematické a softwarové inženýrství. 
V rámci   své dlouholeté praxe má zkušenosti z růz-
ných pozic na projektech s převažujícím zaměřením 
jako analytik, projektový manažer a architekt IS.

Jan Tejchman, Senior Business Consultant 
SEFIRA spol. s r.o.

 Je absolventem stavební fakulty ČVUT, obor Systémo-
vé inženýrství ve stavebnictví a investiční výstavbě. 
S informačními technologiemi má 20leté zkušenosti, 
více jak 10 let se pak věnuje digitalizaci, správě a ar-
chivaci dokumentů. Má bohaté zkušenosti z vedení 
mezinárodních projektů zaměřených na implementaci 
aplikací pro business process outsourcing a oblasti 
zpracování dokumentů ve společnosti Accenture Servi-
ces a Siemens IT Solutions and Services. V současné 
době působí jako Business Consultant ve společnosti 
SEFIRA, kde se zaměřuje na problematiku dlouhodobé 
archivace elektronických dokumentů.

L E K T O Ř I
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Právnické minimum pro IT - eIDAS

Společnost:  Oblast podnikání:

Adresa:  PSČ: Město:

IČ: DIČ:

Jméno: Příjmení:  Titul:

Funkce: Telefon:  Fax:                  

E-mail: Předplatitel DSM:  ne q  ano q   č. předplatitele: 

Zúčastním se:   kurzu q   workshopu q  Zálohovou fakturu:   ne q   ano q

Účastnický poplatek ve výši                                Kč včetně DPH prosím uhraďte na účet TATE International, s.r.o. 
číslo 574171183/0300 u ČSOB a.s. Praha 1, IČ: 25148125, DIČ: CZ25148125.  
Variabilní symbol: IČ firmy (soukromá osoba uvede číslo 9999).  
Všechny bankovní poplatky spojené s registrací hradí účastník.

Dne:     Podpis:      Razítko:

Vyplněnou přihlášku zašlete faxem na číslo 257 313 695 nebo využijte možnosti registrace na aict@tate.cz.

P Ř I H L Á Š K A

Právnické minimum pro IT - eIDASTermín:
26. 9. 2017

Akademii ICT managementu pořádá TATE International, s.r.o.,  
vydavatel časopisu DSM - data security management,        Hořejší nábřeží 21, 150 00 Praha 5,  

tel.: +420 257 920 319–20, fax: +420 257 313 695, e-mail: aict@tate.cz.

Informace a účastnický poplatek
Cena kurzu včetně workshopu 11.500 Kč + DPH 21 %

Délka kurzu je 8 hodin. Počet kreditů za tento kurz je 8.  

Workshopy jsou součastí všech bloků.

Účastnický poplatek kurzu zahrnuje kompletní studijní materiály a malé občerstvení.

V případě přihlášení 3 dny předem se poplatek navyšuje o 1.000,- Kč.

TATE International, s.r.o. si vyhrazuje právo zrušit kurz, pokud se na něj přihlásí méně 

jak 6 účastníků. V tomto případě Vám budou vráceny všechny již zaplacené poplatky. 

Storno poplatky:
do 15-ti dnů před termínem konání kurzu se účtuje storno poplatek 1.000,- Kč. Do 3 dnů před zahájením kurzu je 

storno poplatek 50 % z ceny kurzu. Později jsou storno poplatky 100 % z ceny kurzu.

Detaily placení: 
Platit můžete bankovním převodem nebo zálohovou fakturou, kterou obdržíte na vyžádání. 

Po obdržení platby na náš účet Vám vystavíme daňový doklad a zašleme potvrzení účasti. Všechny poplatky musí 

být uhrazené na účet organizátora nejpozději den před konáním kurzu.

Místo 
konání:

SEFIRA 
administrativní 

centrum 
Budějovická alej 
Antala Staška 77 

Praha 4


