Krajská hospodářská komora Pardubického kraje ve spolupráci se
skupinou společností ATLAS GROUP
si Vás dovolují pozvat na online webinář
na téma:

Datové schránky pro všechny?
Novinky a legislativní změny
Krajská hospodářská komora Pardubického kraje ve spolupráci se společností
ATLAS GROUP připravili pro své členy webinář na téma datové schránky.
Od 1.1.2023 začne platit novela zákona, č. 261/2021 Sb., kterou se mění některé
zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci, a tedy i
zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi
dokumentů. O všech těchto změnách se na webináři dozvíte, zároveň dostane
skvělé tipy a triky, jak s datovými schránkami pracovat a jak se vyhnout
některým úskalím, při jejich využívání.
Datum konání:

20. 10. 2022 od 10:00 hodin

Místo konání:

Online, možnost připojení z domova či kanceláře

Cena za seminář: Zdarma
Program:
10:00 - 10:10

Úvod

10:10 – 10:30

Novinky a důležité legislativní změny v oblasti
datových schránek
Dopad těchto změn na podnikání a životy běžných občanů
Tipy a triky z právního pohledu – Na co si dát
u datové korespondence pozor?
Správa datových schránek
Jak nám datové schránky ulehčují práci a komunikaci s úřady
Jak spravovat datovou schránku snadno a efektivně
Jak si poradit s technickým a uživatelským nastavením
datové schránky
online konzultace, dotazy, diskuse

10:30 –11:00

Proč se na tento webinář přihlásit?
▪

Pro lepší orientaci ve světě datových schránek s ohledem na změny
v legislativě v roce 2023

▪

Pro získání odborných informací a také praktických tipů pro správné
používání
datové schránky

▪

Pro efektivnější používání datové schránky v běžném životě

Pro koho je webinář určen:
▪

Pro ředitele, jednatele malých a středních podniků

▪

Pro všechny s.r.o., a.s., k.s., v.v.i., o.p.s, Školy, Církve, Náboženské
společnosti, Honební společenstva, Družstva, Státní podniky, Spolky,
Zahraniční spolky, Zájmová sdružení, Nadace, Příspěvkové organizace,
Společenstva vlastníků bytových jednotek, Dobrovolné svazky obcí, Sbor
dobrovolných hasičů aj.

▪

Pro všechny OSVČ: účetní, psycholog, lékař, kadeřník, elektrikář…

▪

Pro všechny občany, kteří používají identitu občana

▪

Pro všechny, kteří mají zájem

Požadované hardwarové a softwarové vybavení:
▪

Internetový prohlížeč – Internet Explorer 6 a vyšší, Mozilla Firefox 2 a vyšší
nebo Google Chrome

▪

Reproduktory nebo sluchátka

▪

Minimální rychlost připojení k internetu pro účast je 256 kb/s, a to pro
odesílání i přijímání dat

▪

Mikrofon (není podmínkou)

▪

Webovou kameru (není podmínkou)

S případnými dotazy se prosím obracejte na Mgr. Pavla Čiháka,
tel.: 602 755 117, email: cihak@atlasgroup.cz .
Svoji účast potvrďte prosím na e-mail: horova@khkpce.cz do 17. 10. 2022.
Odkaz na webinář Vám bude zaslán před konáním akce.

