
POZVÁNKA NA AKREDITOVANÝ KURZ 

Základní pravidla pro práci s dokumenty 

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

zve na kurz akreditovaný MV ČR, zaměřený na problematiku správy dokumentů pro 

úředníky.  

Seminář je zaměřený na úvodní seznámení s problematikou správy dokumentů 

a metodikou spisové služby veřejnoprávních původců. Seminář je zaměřen na 

základní terminologii, procesy a pravidla řádného výkonu spisové služby a správy 

dokumentů. V rámci kurzu se účastníci seznámí s odlišnostmi práce s analogovými 

a digitálními dokumenty. V průběhu semináře bude prostor pro diskusi a Vaše 

otázky. 

Seminářem bude provázet Ing. Stanislav Fiala, dlouholetý člen IPSD, certifikovaný 

lektor spisové služby, metodik a konsultant spisové služby s více než 20 lety 

praktických zkušeností v oboru správy dokumentů. 

www.ipsd.cz 

https://inadvisors.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 Odlišnosti správy dokumentů v analogové a digitální podobě 

▪ 14:00 – 15:00 ISSD-systémy spravující dokumenty a vazby na eSSL 

▪ 15:00 – 15:30 Diskuse 

 

ORGANIZAČNÍ ÚDAJE 

Termín: 20. 3. 2019 v 9:30 Vložné: 2 490 Kč bez DPH 

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

 Opletalova 29, Praha 1 

www.ipsd.cz 

http://www.ipsd.cz/
https://inadvisors.cz/
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Nabídka seminářů IPSD pro 1. pololetí 2019 

Termín Téma Lektor 

6.2.2019 Novinky legislativy a metodika spisové služby Stanislav Fiala 

13.2.2019 Elektronické ověřovací prvky (podpis, pečeť, razítko) Jan Frk 

20.2.2019 Ověření správnosti postupů spisové služby a NSESS Tomáš Bezouška 

13.3.2019 Dlouhodobá údržba elektronických dokumentů Jan Frk 

20.3.2019 Základní pravidla pro práci s dokumenty (akreditace) Stanislav Fiala 

3.4.2019 Elektronický podpis v praxi Jan Frk 

10.4.2019 Pravidla pro práci s utajovanými dokumenty (akreditace) Petr Fík 

24.4.2019 Změny v zákoně o archivnictví a spisové službě Robert Piffl 

15.5.2019 Fyzická bezpečnost při práci s utajovanými dokumenty David Mareček 

22.5.2019 Životní cyklus e-dokumentu v právním prostředí EU Robert Piffl 

29.5.2019 Novinky v doručování ve správním řízení Jan Frk 

5.6.2019 Správa dokumentů v digitální podobě (akreditace) Martina Macek 

19.6.2019 Elektronické ověřovací prvky (podpis, pečeť, razítko) Jan Frk 
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