
POZVÁNKA NA SEMINÁŘ 

Podmínky přístupu k utajovaným informacím 
stupně utajení VYHRAZENÉ 
Institut pro správu dokumentů ve spolupráci se svými partnery Vás tímto srdečně 

zve na seminář zaměřený na řešení problematiky přístupu k utajovaným 

informacím stupně utajení VYHRAZENÉ podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně 

utajovaných informací a vyhlášky č. 259/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti. 

V rámci semináře jsou diskutovány otázky právního prostředí, formy přístupu 

orgánů státu a podnikatelů k utajovaným informacím stupně utajení 

VYHRAZENÉ, potřebná dokumentace podle formy přístupu. V průběhu semináře 

bude prostor pro diskusi a Vaše otázky. 

Seminářem Vás provede lektor Ing. Petr Fík, odborník v oblasti ochrany utajovaných 

informací a administrativní bezpečnosti dlouhodobě se podílející na přípravě 

příslušných legislativních norem a člen odborného sdružení IPSD. 

www.ipsd.cz  

http://www.ipsd.cz/


PROGRAM SEMINÁŘE 

▪ 09:00 – 09:30 Presence 

▪ 09:30 – 10:00  Národní legislativa k problematice přístupu k utajovaným 

                          informacím stupně utajení VYHRAZENÉ 

▪ 10:00 – 10:45  Formy přístupu orgánů státu a podnikatelů k  utajovaným 

                          informacím stupně utajení VYHRAZENÉ 

▪ 10:45 – 11:15 Občerstvení 

▪ 11:15 – 12:15 Dokumentace potřebná k přístupu k utajovaným 

                          informacím stupně utajení VYHRAZENÉ 

▪ 12:15 – 12:30 Diskuse 

ORGANIZAČNÍ ÚDAJE 

Termín: 25. 11. 2020 v 9:30 Vložné: 1 490 Kč bez DPH 

Místo: Autoklub Praha, salonek Club Registrace: akce@ipsd.cz 

 Opletalova 29, Praha 1 

www.ipsd.cz 

http://www.ipsd.cz/


Nabídka seminářů IPSD pro 2. pololetí 2020 

Termín Téma Lektor 

16.9.2020 Změny v národním standardu (nejen) pro elektronické systémy 
spisové služby 

Jan Frk 

23.9.2020  Metodika správy utajovaných dokumentů (akreditace) Petr Fík 

14.10.2020 Časté chyby při výkonu spisové služby, náměty úprav spisového 
řádu 

Stanislav Fiala 

21.10.2020 Kontrola výkonu spisové služby (akreditace) Tomáš Bezouška 

4.11.2020 Důvěryhodná správa dokumentů v digitální podobě (akreditace) Martina Macek 

11.11.2020 Revize spisového řádu Stanislav Fiala 

25.11.2020 Podmínky přístupu k utajovaným informacím stupně utajení 
VYHRAZENÉ 

Petr Fík 

2.12.2020 Elektronický podpis, elektronická pečeť a časové razítko Jan Frk 

www.ipsd.cz 
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