
POZVÁNKA NA SEMINÁŘ 

Fyzická bezpečnost – projekty FB, povinnosti 
a ověřování opatření 
Institut pro správu dokumentů ve spolupráci s odbornými partnery Vás tímto srdečně 

zve na seminář zaměřený na potřeby Fyzické bezpečnosti při ochraně utajovaných 

informací.  

Fyzická bezpečnost je zajištěna kombinací opatření — ostraha, režimová opatření 

a technické prostředky. Stanovená opatření jsou předmětem projektů fyzické 

bezpečnosti a podléhají změnám a pravidelnému ověřování a zkouškám. 

Na semináři si osvěžíme významná opatření včetně režimových, vysvětlíme si 

nejčastější pochybení, přestupky a dotazy z praxe. V průběhu semináře bude prostor 

pro diskusi. 

Seminářem bude provázet David Mareček, člen odborného sdružení IPSD, odborník 

v oblasti správy dokumentů, analytik, konzultant a lektor se zkušenostmi 

bezpečnostního ředitele. Spolupracuje na projektech správy dokumentů 

v organizacích veřejné správy.  

www.ipsd.cz 

http://www.ipsd.cz/


 

PROGRAM SEMINÁŘE 

▪ 09:00 – 09:30 Presence 

▪ 09:30 – 10:00  Povinnosti a významná opatření fyzické bezpečnosti  

▪ 10:00 – 10:45  Projekty FB – opatření v praxi, minimum a příklady 

▪ 10:45 – 11:15 Občerstvení 

▪ 11:15 – 12:15 Poznatky z kontrol a pochybení, ověřování opatření – řízení 

 kontrol a změn, režim ochrany při krizových situacích, výjimky 

▪ 12:15 – 12:30 Diskuse 

 

ORGANIZAČNÍ ÚDAJE 

Termín: 9. 12. 2020 v 9:30 Vložné: 1490 Kč bez 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 2. pololetí 2020 

Termín Téma Lektor 

16.9.2020 Změny v národním standardu (nejen) pro elektronické systémy 
spisové služby 

Jan Frk 

23.9.2020 Časté chyby při výkonu spisové služby, náměty úprav spisového 
řádu 

Stanislav Fiala 

14.10.2020 Metodika správy utajovaných dokumentů (akreditace) Petr Fík 

21.10.2020 Kontrola výkonu spisové služby (akreditace) Tomáš Bezouška 

4.11.2020 Důvěryhodná správa dokumentů v digitální podobě (akreditace) Martina Macek 

11.11.2020 Revize spisového řádu Stanislav Fiala 

25.11.2020 Podmínky přístupu k utajovaným informacím stupně utajení 
VYHRAZENÉ 

Petr Fík 

2.12.2020 Elektronický podpis, elektronická pečeť a časové razítko Jan Frk 

9.12.2020 Fyzická bezpečnost – projekty FB, povinnosti a ověřování 
opatření 

David Mareček 

 

www.ipsd.cz 

http://www.ipsd.cz/wp-content/uploads/2019/08/2019-12-04_AKRkurz_DuverSpravaDigitalnichDokumentu_v1.pdf
http://www.ipsd.cz/

