POZVÁNKA NA AKREDITOVANÝ KURZ

Základní pravidla pro práci s utajovanými
dokumenty
Institut pro správu dokumentů ve spolupráci se svými partnery Vás tímto srdečně
zve na akreditovaný kurz zaměřený na problematiku práce s utajovanými
dokumenty podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací
a vyhlášky č. 259/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti.
V rámci semináře jsou diskutovány jednotlivé druhy zajištění ochrany utajovaných
informací, zásady vyznačování údajů, evidence i postupy při manipulaci
s utajovanými dokumenty. Součástí semináře je i praktické cvičení na cvičných
utajovaných dokumentech a administrativních pomůckách. V průběhu semináře
bude prostor pro diskusi a Vaše otázky.
Seminářem Vás provede lektor Ing. Petr Fík, odborník v oblasti ochrany utajovaných
informací a administrativní bezpečnosti dlouhodobě se podílející na přípravě
příslušných legislativních norem a člen odborného sdružení IPSD.
www.ipsd.cz

PROGRAM SEMINÁŘE
▪ 09:00 – 09:30
▪ 09:30 – 10:30
▪ 10:30 – 12:00
▪ 12:00 – 12:30
▪ 12:30 – 14:00
▪ 14:00 – 15:00
▪ 15:00 – 15:30

Presence
Druhy zajištění ochrany utajovaných informací při správě
utajovaných dokumentů podle zákona č. 412/2005 Sb.
Vyznačování údajů, stupně utajení, evidence utajovaných
dokumentů
Občerstvení
Manipulace s utajovanou informací – vyhotovování, ukládání,
zapůjčování, předávání, přenášení a přeprava
Praktické cvičení na cvičných utajovaných dokumentech
a administrativních pomůckách
Diskuse

ORGANIZAČNÍ ÚDAJE
Termín:
Místo:

15. 4. 2020 v 9:30
Autoklub Praha, salonek Club
Opletalova 29, Praha 1

Vložné:
3000 Kč, 0% DPH
Registrace: akce@ipsd.cz
www.ipsd.cz

Nabídka seminářů IPSD pro 1. pololetí 2020
Termín

Téma

Lektor

12.2.2020

Kontrola výkonu spisové služby (akreditace)

Tomáš Bezouška

26.2.2020

Elektronický podpis, elektronická pečeť a časové razítko

Jan Frk

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

Stanislav Fiala

11.3.2020

4.3.2020

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

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

3.6.2020

www.ipsd.cz

