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Nová vyhláška č. 275/2022 Sb., o administrativní bezpečnosti a 
o registrech utajovaných informací. 

Praktický průvodce vyplňování administrativních pomůcek – jednacího 
protokolu, sběrného archu, manipulační knihy a doručovací knihy. 

Seminář pod vedením lektora Ing. Petra Fíka 

Cíl semináře:  
Praktické ukázky a výklad při vyplňování administrativních pomůcek podle vyhlášky č. 275/2022 
Sb. včetně alternativních možností. 
 
Program:  

8:45 — 9:00 Presence účastníků 
9:00 — 9:30 Úvod 
9:30 — 12:00 Jednací protokol a jeho vyplňování podle vyhlášky č. 275/2022 Sb. při 

evidenci doručeného, vlastního, přeevidovaného utajovaného dokumentu, 
kopie, opisu nebo překladu utajovaného dokumentu  

12:00— 12:45 Obědová přestávka 
12:45 — 14:45 Sběrný arch, jeho založení a vyplňování podle vyhlášky č. 275/2022 Sb. při 

evidenci doručeného, vlastního, přeevidovaného utajovaného dokumentu, 
kopie, opisu nebo překladu utajovaného dokumentu.  
Manipulační kniha a evidenční záznamy při převzetí utajovaného 
dokumentu od jiného orgánu státu nebo podnikatele a možné evidenční 
záznamy uvnitř orgánu státu nebo podnikatele při převzetí a předání 
utajovaného dokumentu.  
Doručovací kniha a možné evidenční záznamy předání nebo převzetí 
zásilek obsahující utajované informace a předání nebo převzetí 
utajovaného dokumentu uvnitř i mimo orgán státu nebo podnikatele. 

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. 
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Datum:     Cena: 
8. prosince 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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