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Roční školení fyzických osob dle § 67 odst. 1 písmena b) zákona 
č.412/2005 Sb. 
Seminář pod vedením lektora Ing. Petra Fíka 
Cíl semináře:  
Proškolení fyzických osob s přístupem k utajovaným informacím. Získání teoretických i 
praktických znalostí a dovedností při přípravě materiálů a utajovaných dokumentů na možnou 
kontrolu Národního bezpečnostního úřadu. Seznámení se s novou vyhláškou č. 275/2022 Sb., a 
jejími nejdůležitějšími ustanoveními, které mají vliv na výkon administrativní bezpečnosti. 
 
Program:  

8:45 — 9:00 Presence účastníků 
9:00 — 9:30 Úvod 
9:30 — 12:00 Prezentace školení fyzických osob s přístupem k utajovaným informacím 

podle § 67 odst. 1 písmena b) zákona č. 412/2005 Sb. 
Provedení testu ze základních požadavků ochrany utajovaných informací. 
Požadavky Národního bezpečnostního úřadu na kontrolu jednotlivých 
druhů ochran utajovaných informací a nejčastější zjištěné nedostatky při 
kontrolách Národním bezpečnostním úřadem 

12:00— 12:45 Obědová přestávka 
12:45 — 14:45 Vyhláška č. 275/2022 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech 

utajovaných informací, paragrafová ustanovení a jejich změny oproti 
vyhlášce č. 529/2005 Sb. Podmínky správného výkonu administrativní 
bezpečnosti po 1. 1. 2023 v návaznosti na účinnost vyhlášky č. 275/2022 
Sb. 

14:45 — 15:00 Přestávka 
15:00 — 15:30 Závěr a prostor pro dotazy 
 

O lektorovi:  
odborník v oblasti ochrany utajovaných informací a administrativní bezpečnosti dlouhodobě se 
podílející na přípravě příslušných legislativních norem. Člen odborného sdružení IPSD. Spoluautor 
českých překladů ISO/FDIS 15489-1:2016 Informace a dokumentace – Správa dokumentů a 
ISO/FDIS 30300 Systémy správy dokumentů – Základní informace a pojmy. Člen celé řady 
odborných pracovních skupin zabývajících se problematikou správy dokumentů, a to zejména 
dokumentů obsahujících utajované informace. 
 
Datum:     Cena: 
3. listopadu 2022 od 9:00 do 15:30  5 000 Kč bez DPH 
 
Místo konání semináře: 
Hradčanské náměstí 61/11, Praha 1 – Hradčany 
 
občerstvení, oběd a písemné materiály semináře součástí uvedené ceny 
 
Kontaktní osoba: 
Ondřej Fiala 
Tel: 721 703 594 
Mail: fialao@osf-group.cz 
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