
 

Spisová služba – zpracování spisové služby v aplikaci GINIS 
express WESS 

Proč se kurzu zúčastnit?  
Kurz se věnuje postupům pro naplnění legislativních požadavků pro vedení spisové služby v elektronické podobě. 
Probereme a zopakujeme si vše od praktického nastavení aplikace pro zjednodušení práce, přes praktické ukázky činností v 
aplikaci, možnosti, které program nabízí, až po seznámení s novinkami v aplikaci a legislativě a jejich praktické zpracování.  
Veškeré ukázky budou probíhat v aplikaci GINIS® Express – Spisová služby.  
Účastníci se dozvědí informace o správném vedení aplikace spisové služby WESS a WVYP, a to v kontextu aktuální metodiky, 
základního i pokročilého ovládání programu. 

 
Komu je kurz určen?  
Pracovníkům organizací státní správy, příspěvkových organizací či soukromých subjektů, zejména pak uživatelům programu 
GINIS® Express – Spisová služba (WESS). Vhodné pro začínající i pokročilé uživatele. Kurz je zaměřen zejména na ovládání 
programu a vedení spisové služby v aplikaci, s ohledem na změny je ale část věnována metodice a legislativě (kvůli 
obsáhlosti lze v případě zájmu otevřít termín pro samostatný kurz věnovaný metodice). 

 
Obsah kurzu  

 Metodika – základní legislativní rámec spisové služby   
 Metodika – aktuální požadavky a změny v metodice vedení spisové služby   
 Metodika – největší problémy při vedení spisové služby a kontroly SSL ze strany ministerstva a archivů 
 Metodika – aktuální stav a omezení vyplývající s GDPR (evropská směrnice o ochraně osobních údajů) 
 Spisová služba – číselníky související se spisovou službou a jejich využití 
 Spisová služba – základní činnosti ve spisové službě 
 Spisová služba – běžné i méně známé postupy a funkčnosti aplikace  
 Spisová služba – na co si dát pozor 
 Spisová služba – předarchivní péče a metadata  
 Spisová služba – vedení spisovny  
 Spisová služba – výpravna  
 Propojení evidence s jinými systémy a programy řady GINIS express 
 Propojení spisové služby s celostátními registry 
 Novinky v aplikacích WESS a WVYP 
 Uživatelské nastavení aplikace WESS a WVYP 
 Diskuze o praktických problémech a jejich možná řešení v aplikaci  

 

Termín a místo konání  
11. 4. 2017 – Staré Město u Uh.  
Hradiště (kapacita 24 míst) 
 
V případě většího zájmu je možnost vypsání dalšího termínu v následujícím týdnu. 
 
Délka trvání  
9:00 - 13:00  

Cena  
1100,- Kč bez DPH  

 

Přednáší  
Stanislav Horák – agendový specialista a metodik SSL 
 



 
Popis příjezdových tras 
REC Group se nachází na konci Starého Města v průmyslové zóně – u silnice I. třídy 55 na ulici Brněnská ve směru na Brno. 
 

AUTEM OD UHERSKÉHO HRADIŠTĚ 

 po silnici I. třídy 55 stále rovně ulicí Velehradská tř., Zerzavice – po mostě přes řeku Moravu do Starého Města, ul. 
Hradišťská 

 přes náměstí Hrdinů mírně doleva 

 rovně ulicí Brněnská – na křižovatce odbočte vlevo a vjeďte  branou do areálu společnosti 

 

AUTEM OD BRNA 

 najeďte na silnici I. třídy 50 směr Slavkov u Brna, Bučovice, Buchlovice 

 sjezd na silnici II. třídy č. 427 – rovně po ulici Kostelanská 

 vjezd na silnici II. třídy č. 422 Staré Město 

 odbočka vpravo po ulici Brněnská – vjezd na silnici I. třídy 55 

 odbočte na křižovatce vpravo, vjeďte hlavní branou do areálu společnosti 

 

AUTOBUSEM Z UHERSKÉHO HRADIŠTĚ 

 nástup – Autobusové nádraží UH – příměstská doprava – linka č. 1 – výstup: St. Město – zastávka Mayer na ulici Brněnská 

 autobus směr Velehrad, Salaš točna – zast. č. 7 – příjezd na zastávku železniční stanice St. Město (vlakové nádraží) 

 

VLAKEM 

 příjezd na železniční stanici Staré Město (vlakové nádraží) – ze směrů: Břeclav, Uh. Hradiště, Kunovice, Otrokovice, 
Olomouc, Praha, Veselí n. Moravou, Luhačovice 

 od nádražní budovy se dáte rovně přes autobusové nádraží, přejdete křižovatku a podél lodi přijdete k hlavnímu vstupu 
do areálu 

 

PARKOVÁNÍ 

 na vyznačených místech v areálu společnosti 

 podél komunikace před vjezdem do areálu 

 

 


