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Seminář Kontrola výkonu spisové služby bez zjištěných chyb 
Návod na revizi postupů – Rizikové oblasti, na které se kontrola zaměřuje – Odstranění 

častých chyb  
 

Kontroly vedení spisové služby ze strany dozorového orgánu jsou stále častější. Seznamte se s 

průběhem kontroly spisové služby, povinnostmi ze strany kontrolních orgánů i 

kontrolovaného. Získejte návod, jak se na kontrolu připravit a jaká opatření přijmout k 

odstranění případných nedostatků.  
 

Přednáší: PhDr. Jana Schwallerová 

Místo konání: Praha, konferenční centrum restaurace Na Sádce 

Datum konání: 3. 9. 2020 
 

Zaměření semináře: Cílem semináře je poskytnout návod, jak provést vnitřní kontrolu 

výkonu spisové služby, zejména plnění povinností vyplývajících z právních předpisů (zák. č. 

499/2004 Sb., vyhlášky č. 259/2012 Sb., Národního standardu pro elektronické systémy 

spisové služby, zák. č. 300/2008 Sb., zák. č. 297/2016 ad.), a jak správně nastavit metodiku, 

procesy a postupy spojené se správou dokumentů v praxi. Pozornost bude věnována 

jednotlivým přestupkům podle § 74 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. 

Výklad bude doplňován konkrétními příklady dobré praxe i nejčastějších chyb a nedostatků. 
 

Komu je seminář určen: zaměstnancům a vedoucím zaměstnancům veřejné správy, kteří se 

podílí na zajišťování odborné správy dokumentů.   
 

Program semináře:  
8:45–9:00 Registrace účastníků + ranní káva 

9:00–10:30 Kontrola výkonu spisové služby: 

Legislativní vymezení kontroly 

Rozdělení původců dokumentů a jejich povinnosti  

Kontrolní orgány 

Předmět kontroly 

Práva kontrolního orgánu 

Povinnosti kontrolovaného 

Průběh kontroly 

10:30–10:50 Přestávka na občerstvení  

10:50–12:20 Přestupky podle § 74 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě  

 Jak se připravit na kontrolu spisové služby? 
Vnitřní kontrola výkonu spisové služby 

Kontrola nastavení metodiky spisové služby 

Kontrola procesů spojených se správou dokumentů 

Kontrola dalších povinností ve spisové službě 

12:20–12:45 Přestávka na občerstvení  

12:45–14:00 Opatření k odstranění zjištěných nedostatků  

Závěrečná diskuse 
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Závazná objednávka účasti na semináři Kontrola výkonu 
spisové služby bez zjištěných chyb 
Cena semináře: 3980,- Kč bez DPH za jednoho účastníka 

 

Při účasti více zaměstnanců z jedné organizace bude poskytnuta sleva ve výši 10 % z celkové 

ceny objednávky. 

 

Název společnosti: 

 

 

Jméno a příjmení objednávajícího: 

 

 

Ulice a č. p., město: 

 

 

 

IČO:                                                                               DIČ: 

 

Email: 

 

Telefon: 

Doručovací adresa, pokud se liší od fakturační: 

 

 

 

Počet účastníků semináře:    

1. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka: 

Telefon:  
(Uvedením kontaktů zajistíte, že účastník obdrží včas všechny informace k organizaci semináře). 

2. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka: 

Telefon:  
(Uvedením kontaktů zajistíte, že účastník obdrží včas všechny informace k organizaci semináře). 

3. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka: 

Telefon:  
(Uvedením kontaktů zajistíte, že účastník obdrží včas všechny informace k organizaci semináře). 
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