POZVÁNKA NA WORKSHOP

Základní podmínky pro vedení administrativy
utajovaných dokumentů u podnikatele
Institut pro správu dokumentů z.s. ve spolupráci se svými partnery Vás tímto
srdečně zve na workshop zaměřený na problematiku administrativy potřebné k
utajovaným dokumentům. Především k směrnici administrativní bezpečnosti,
administrativním pomůckám, odbornosti osob manipulujících s utajovanými
dokumenty a ostatním zákonným potřebám. Vše podle zákona č. 412/2005 Sb., o
ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti a vyhlášky č. 259/2005
Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací. V průběhu
workshopu bude prostor na praktické ukázky, diskusi a Vaše otázky.
Workshopem bude provázet lektor Petr Fík, specialista na ochranu utajovaných
informací a administrativní bezpečnost.
www.ipsd.cz

PROGRAM WORKSHOPU
 9:00 – 9:30
 9:30 – 10:00

Presence, 9:30 hod zahájení workshopu
Administrativní bezpečnost obecně – její propojení s ostatními
druhy zajištění ochrany utajovaných informací podle zákona č.
412/2005 Sb
 10:00 – 10:40 Směrnice administrativní bezpečnosti a její obsah, význam a
náležitosti.
 10:40 – 11:10
Občerstvení
 11:10 – 12:10
Praktické ukázky možných řešení směrnic administrativní
bezpečnosti.
 12:10 – 12:30
Diskuse

ORGANIZAČNÍ ÚDAJE
Termín:
Místo:

6. 6. 2018 v 9:30
Autoklub Praha, salonek Club
Opletalova 29, Praha 1

Vložné:
1 490 Kč bez DPH
Registrace: akce@ipsd.cz
www.ipsd.cz

Nabídka kurzů IPSD pro rok 2018
Termín
14. 2. 2018
21. 3. 2018
18. 4. 2018
6. 6. 2018

Téma
Předávání, přeprava utajovaného dokumentu, zásilka a
přeprava kurýrem
Sběrný arch vedený pro utajovaný dokumenty, jeho založení,
vedení a uzavření
Spis obsahující utajované dokumenty, jeho založení, vedení a
uzavření

Lektor
Petr Fík

Základní podmínky pro vedení administrativy utajovaných

Petr Fík

Jednací protokol. Jeho zavedení, pravidla evidence a příklady

Petr Fík

Vyhotovování jednoduchých a složitých utajovaných

Petr Fík

Roční školení ochrany utajovaných informací s testem a

Petr Fík

Minimalistický přístup podnikatelů k administrativní

Petr Fík

Petr Fík
Petr Fík

dokumentů u podnikatele
září 2018

z praxe
říjen 2018

dokumentů dle platné legislativy
listopad 2018

certifikátem IPSD
prosinec 2018

bezpečnosti

www.ipsd.cz

