
   Soudcovská unie ČR   

a 

Unie podnikových právníků ČR 
 

Vás zvou na seminář 
 

Elektronické právní jednání 
Koná se v pátek 30. listopadu 2018 od 9,30 do 14,30 hod. 

v konferenčním sálu České spořitelny, a.s., Rytířská  536/29, Praha 1 – Staré Město 
 

Seminář bude zahrnovat praktický rozbor různých úrovní elektronických podpisů podle Nařízení 
eIDAS a zákona č. 297/2016 Sb., včetně problematiky prostých elektronických podpisů, jakož i jiných 
možností identifikace a autentizace osob v elektronické podobě a různých úrovní záruky. Dále se 
zaměří na otázky zachování písemné formy právního jednání podle nového občanského zákoníku i 
podle předchozí úpravy a na předpisy speciální. Bude se věnovat i otázkám dokazování 
elektronickými dokumenty. 
 
Časové rozvržení semináře: 
9,00 – 9,30   Registrace účastníků 
9,30                     Zahájení semináře zástupci pořádajících institucí  
9,45 – 11,30 Přednáška Jiří Peterka  

- Elektronické podpisy a jejich úrovně 
- Elektronická identifikace a autentizace, úrovně záruky 

11,30 – 12,30 Přestávka na oběd 
12,30 – 14,15 Přednáška Jan Podaný  

-  Písemná forma právního jednání v elektronické podobě (právní úprava, funkce 
písemné formy, vztah k listinné podobě) 

- Právní jednání s elektronickým podpisem 
- Právní jednání bez elektronického podpisu  
- Dokazování 

14,15 – 15,00 Diskuse, shrnutí a závěr 
 
Přednášející:  
Jiří Peterka vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze a Fakultu 
elektrotechnickou Českého vysokého učení technického v Praze. Od roku 1983 působil 35 let jako 
pedagog na MFF UK, od roku 1986 též jako nezávislý konzultant a publicista. Od roku 2015 je členem 
Rady Českého telekomunikačního úřadu. Elektronickým podpisům se věnuje již od roku 1999. Podílel se 
na činnosti pracovních skupin, připravujících jejich první právní úpravu (zákon č. 227/2000 Sb.) i 
současnou právní úpravu (zákon č. 297/2016 Sb.). Je autorem řady článků k problematice elektronických 
podpisů, datových schránek a elektronické identifikace (především na serveru Lupa.cz) a lektorem kurzů 
o el. podpisu (např. pro Justiční akademii). Je autorem knihy Báječný svět elektronického podpisu 
(CZ.NIC, 2011).   

 
Jan Podaný vystudoval Právnickou fakultu a Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. 
V červnu 2003 byl jmenován soudcem Okresního soudu v Kladně. Od dubna 2018 je soudcem Krajského 
soudu v Praze. V profesní praxi se zabývá civilním právem a exekučním právem. Je členem kolegia pro 
elektronizaci Soudcovské unie ČR. V posledních letech publikuje primárně na téma elektronizace justice 
v časopisech Bulletin advokacie, Právní rozhledy a Soudce. Od roku 2012 působí jako lektor Justiční  
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akademie v Kroměříži, kde mimo jiné vede spolu s RNDr. Jiřím Peterkou kurzy Elektronické dokumenty 
a jejich posuzování v soudní praxi I a II. Tyto kurzy přispěly ke vzdělávání soudců a dalších zaměstnanců 
soudů v oboru IT právo a vedly i k řadě pozitivních úprav informačních systémů soudů a také k přípravě 
návrhu stanoviska pléna Nejvyššího soudu k podáním činěným v elektronické podobě a k doručování 
elektronicky vyhotovených písemností soudem, prováděnému prostřednictvím veřejné datové sítě. 
Účastnil se řady odborných konferencí na téma elektronizace, včetně mezinárodních, a v roce 2014 
absolvoval na toto téma stáž u několika soudů v Sasku.  

 
 
 

Přihlášky k účasti a konkrétní dotazy a podněty k tématu  
přijímá kancelář SU ČR do 15. listopadu 2018. 

E-mailový kontakt: kancelar@soudci.cz     
telefon: 221 093 397 

 
Občerstvení zajištěno. 

 

Akci podporuje Česká spořitelna, a.s. 


