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Jak archivovat účetní doklady?
 

Jak dlouho je musím skladovat?
 

Kdy mohu stohy papírů skartovat?

Můžu být stíhaný, když dokumenty nearchivuji?
Všechny tyto otázky a ještě další Vám zodpoví akreditovaný seminář.

ARCHIVNÍ A SPISOVÁ SLUŽBA
AKTUALITY OD 1.1.2014

6. února v Praze
Registrace ZDE

  

Spisová služba prochází od roku 2009 rychlým a bouřlivým vývojem jak z hlediska

technologického, tak z hlediska legislativního. Měnící se předpisy, které reagují na technologické

požadavky doby i původců, kladou na organizace a jejich zaměstnance zvýšené nároky v oblasti

spisové služby, elektronického dokumentu a znalosti právních předpisů. Pro lepší orientaci v
tématu jsme připravili pro tento seminář.
Věnovat se budeme krok za krokem objasnění problematiky výkonu spisové služby v

listinné podobě i v elektronických systémech, péči o dokumenty a archiválie, a to dle požadavků

kladených aktuální archivní legislativou. Zaměříme se také na aktuality a změny
v roce 2014 a co Vám přinesou.
Dozvíte se, jak by se mělo správně postupovat při archivaci dokumentů, vyřazování
písemností, vč. těch elektronických. Zjistíte, jak se to má s datovou schránkou a jaké jsou
výhody softwarového systému spisové služby. Zaměříme se na změny související s
aktuálními vyhláškami a zákony.
Vše se navíc umocňuje s tzv. digitalizací veřejné správy, kdy je třeba řádně ošetřit
dokumenty v jiné než klasické papírové podobě. Vše je sice popsáno v legislativě, ale ta

sama prošla za posledních 7 let několika změnami, které je nutné zasadit do kontextu a
vysvětlit zejména z praktického hlediska.
Aktuální problematiku ve spisové službě, skartačních zařízeních a archivaci ve státní
správě, podnikatelské a živnostenské sféře Vám ozřejmí uznávaný specialista v oboru:

Mgr. Jan Schwaller - vedoucí oddělení fondů městských podniků, institucí a

fyzických osob, Archiv hlavního města Prahy. Je uznávaným odborníkem na problematiku

archivace. Má bohatou publikační činnost a je zkušeným lektorem.
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Jsme tu pro Vás!
Váš kreativní tým Národního centra regionů, s. r. o

Nepřejete-li si nadále dostávat obchodní sdělení naší společnosti, použijte tento odkaz: odhlásit

Prosíme vás, na tento e-mail neodpovídejte. Slouží pouze k odesílání e-mailů. Pro komunikaci s námi použijte 

e-mail: info@narodni-regiony.cz  


