
Definice hovoří o tom, že spisová služba je páteřním systémem každé orga-
nizace. Dokumenty, které tímto systémem obíhají, mají právní, ekonomic-
kou a někdy i historickou hodnotu. Skutečnost je v praxi většinou taková, 
že tento páteřní systém má na starosti velmi málo lidí a to ještě v podstatě 
jako nedůležitý přídavek k řadě dalších povinností. Vzniká tak jistý paradox, 
který se většinou projeví až v krizových situacích, jako je například kontrola 
ze strany nadřízeného orgánu, nutnost vyhledat dokument, který má potvr-
dit nějaké právo atd.  

Tzv. elektronizace nemusí být všespásným elementem. Naopak. Jsou-li pro-
cesy při správě dokumentů nastaveny dobře, pak velmi pomůže.

Je vůbec možné skloubit leckdy nepřehledné právní předpisy (zejména zákon 
č. 499/2004 Sb. (archivní zákon) a prováděcí vyhlášky (zejména 259/2012, 
o podrobnostech výkonu spisové služby) s množstvím dokumentů, kterými 
jsou organizace zahlcovány? Kde hledat informace?

Samozřejmě se toto řešit dá. Archivy jako organizace veřejné správy skýta-
jí nepřeberné množství informaci a zdrojů, které lze využít. Pracují v nich 
odborníci, kteří jsou metodicky připraveni pomoci implementovat správné 
procesy pro práci s dokumenty tak, aby tyto byly v  souladu s právními před-
pisy, tak aby práce s dokumenty byla co nejvíce efektivní z hlediska právní 
ochrany organizací i lidí v nich pracujících.

Lektor kurzu: 

Mgr. Jan Schwaller

Spisové službě se věnuji již od ukončení mého studia      
na Univerzitě Karlově v Praze, kde jsem vystudoval obor 
hospodářské a sociální dějiny na Filozofické fakultě. 
Již dvacet let pracuji v Archivu hl. m. Prahy jako vedoucí 
oddělení městských podniků, institucí a fyzických osob, 
na starosti mám především spisovou službu a skartační 
řízení. Aktivně se také věnuji lektorské a publikační čin-
nosti, která mne velmi baví a naplňuje.

Termíny kurzů, místa konání a další informace naleznete na webu www.AQEacademy.cz 
Cena zahrnuje občerstvení včetně nápojů, tištěných materiálů a certifikát o účasti.

Kontaktní osoba Ing. Martin Sedláček 
e-mail: sedlacek@AQE.cz    I    telefon: 774 004 647 
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OBSAH KURZU:
- Úvod do problematiky spisové 
služby  

- Skartační řízení a kontrola 
výkonu spisové služby
   (skartační řízení a spisová rozluka, 
povinnosti vedoucích úředníků při 
zajištění výkonu spisové služby, 
kontrola výkonu spisové služby)

- Problematika ISDS 
  (ISDS jako součást e-governmentu 
ve veřejné správě v kontextu, právní 
úprava ISDS, základní pojmy při 
správě elektronických dokumentů)

- Datové zprávy jako součást 
spisové služby 
  (elektronické dokumenty ve 
spisové službě, technické a právní 
aspekty datových zpráv, spisový 
řád a další vnitřní předpisy původce 
dotýkající se správy elektron.dok., 
bezpečnostní rizika v oblasti správy 
elektronických dokumentů)

- GDPR a spisová služba 
  (tzv. činnostní role při správě 
dokumentů, analýza procesů
 v organizaci)


