
POZVÁNKA NA AKREDITOVANÝ KURZ 

 

Kontrola výkonu spisové služby 
 

Institut pro správu dokumentů ve spolupráci se svými partnery Vás tímto srdečně 

zve na kurz akreditovaný MV ČR, zaměřený na problematiku kontroly náležitostí 

výkonu spisové služby a ověření shody elektronických systémů spisové služby 

a systémů spravujících dokumenty s Národním standardem. 

V rámci semináře budou diskutována jak obecná východiska pro kontrolní činnost 

v této oblasti, tak konkrétní metody, postupy a nástroje pro výkon kontroly 

či interního auditu. Součástí semináře je i představení metodického návodu 

Ministerstva vnitra pro kontrolu eSSL, na jehož zpracování se náš Institut podílel. 

V průběhu semináře bude prostor pro diskusi a Vaše otázky. 

Seminářem bude provázet Tomáš Bezouška, metodik a konsultant spisové služby, 

certifikovaný auditor informačních systémů a konsultant informační bezpečnosti. 

www.ipsd.cz 

http://www.ipsd.cz/


 

PROGRAM SEMINÁŘE 

▪ 09:00 – 09:30 Presence 

▪ 09:30 – 10:30  Terminologie a základy systému správy dokumentů 

▪ 10:30 – 12:00  Procesy správy dokumentů dle legislativy, standardů a norem 

▪ 12:00 – 12:30 Občerstvení 

▪ 12:30 – 14:00 Řídící kontrola, interní a externí audit spisové služby a eSSL 

▪ 14:00 – 15:00 Auditní nástroje, metodiky a jiné pomůcky pro výkon kontroly 

▪ 15:00 – 15:30 Diskuse 

 

ORGANIZAČNÍ ÚDAJE 

Termín: 12. 2. 2020 v 9:30 Vložné: 3000 Kč, 0% DPH 

Místo: Autoklub Praha, salonek Club Registrace: akce@ipsd.cz 

 Opletalova 29, Praha 1 

www.ipsd.cz 

http://www.ipsd.cz/


Nabídka seminářů IPSD pro 1. pololetí 2020 
Termín Téma Lektor 

29.1.2020 Legislativa spisové služby v ČR a EU. Správa podle ISO 15489 Stanislav Fiala 

12.2.2020 Kontrola výkonu spisové služby (akreditace) Tomáš Bezouška 

26.2.2020 Elektronický podpis, elektronická pečeť a časové razítko Jan Frk 

11.3.2020 Spisová služba v praxi Jan Frk 

18.3.2020 Základní pravidla pro práci s dokumenty (akreditace) Stanislav Fiala 

25.3.2020 Dopady změn předpisů na spisové služby a samostatné evidence Robert Piffl 

8.4.2020 Hybridní pošta a automatizovaná autorizovaná konverze Jan Frk 

15.4.2020 Pravidla pro práci s utajovanými dokumenty (akreditace) Petr Fík 

22.4.2020 Důvěryhodná správa dokumentů v digitální podobě (akreditace) Martina Macek 

29.4.2020 Dopady změn předpisů na spisové služby a samostatné evidence Robert Piffl 

13.5.2020 Příprava dokumentů pro uložení a realizaci skartačního řízení Stanislav Fiala 

20.5.2020 Právní důsledky pochybení v oblasti spisové služby Tomáš Bezouška 

27.5.2020 Dopady el. identifikace na systémy SSL a ISSD Robert Piffl 

3.6.2020 Datové schránky z pohledu veřejné správy i komerce Jan Frk 

10.6.2020 Vyhotovování a evidence utajovaných dokumentů (akreditace)  Petr Fík 

17.6.2020 Fyzická bezpečnost při práci s utajovanými dokumenty David Mareček 
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