
III. 
O D Ů V O D N Ě N Í 

I. OBECNÁ ČÁST 

A. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích 
hlavních principů 

 Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 529/2005 Sb., o administrativní 
bezpečnosti a o registrech utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „návrh vyhlášky“), se předkládá na základě zmocnění uvedeného v § 23 odst. 2 
a § 79 odst. 8 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací 
a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). 

Cílem návrhu vyhlášky je napravit dílčí nedostatky, které činí v praxi v rámci 
ochrany utajovaných informací největší potíže. Návrh vyhlášky konkrétně zohledňuje 
úpravu zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zpřesňuje 
na základě poznatků z praxe úpravu evidence, ukládání a přepravy utajovaného 
dokumentu cizí moci a precizuje úpravu evidenčních listů registru, pomocného 
registru a kontrolního bodu a zprávu o kontrole utajovaných informací vedených 
v registru. Návrh vyhlášky má dále za cíl napravit některé legislativně technické 
a jazykové nepřesnosti. 

 V rámci úpravy nakládání s utajovanými informacemi cizí moci se doplňují bližší 
pravidla pro kontrolu utajovaných informací cizí moci vedených v registru, která 
vyplývají z požadavků NATO.  

B. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož 
provedení je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu 
vydání 

 Předkládaný návrh vyhlášky naplňuje zákonné zmocnění uvedené v ustanovení 
§ 23 odst. 2 a § 79 odst. 8 zákona, a je s ním v souladu. 

C. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami 
práva Evropské unie 

 Návrh vyhlášky je v souladu s ústavním pořádkem České republiky a s dosud 
uzavřenými mezinárodními smlouvami, upravujícími oblast výměny a vzájemné 
ochrany utajovaných informací. Návrh vyhlášky je rovněž v souladu s mezinárodními 
smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, a je plně slučitelný s předpisy Evropské 
unie a NATO, není v rozporu s judikaturou soudních orgánů Evropské unie a je 
v souladu s obecnými právními zásadami práva Evropské unie (např. zásada právní 
jistoty, proporcionality a zákazu diskriminace).  

 Na oblast ochrany utajovaných informací se vztahují především tyto sekundární 
předpisy Evropské unie: 

- rozhodnutí Komise (EU, Euratom) 2015/444 ze dne 13. března 2015 
o bezpečnostních pravidlech na ochranu utajovaných informací EU; 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNB6FJWMT8)



2 
 

- rozhodnutí Rady 2013/488/EU ze dne 23. září 2013 o bezpečnostních pravidlech 
na ochranu utajovaných informací EU, v konsolidovaném znění;  a 

- nařízení Rady Euratom č. 3, kterým se provádí článek 24 Smlouvy o založení 
Evropského společenství pro atomovou energii (celex 31958R0003). 

Na základě výše uvedených skutečnostní lze konstatovat, že navrhovaná 
právní úprava je plně slučitelná s předpisy Evropské unie. 

D. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

 Vyhláška č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech 
utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 529/2005 
Sb.“), podle ustanovení § 23 odst. 2 zákona, stanoví způsob vyznačování náležitostí 
na utajované informaci zejména ve vazbě na stupeň utajení utajované informace 
a nosič utajované informace, druhy administrativních pomůcek, a to v podobě knih, 
sešitů nebo listů, jejich náležitosti a organizační a technické požadavky na jejich 
vedení, a rozsah podkladových materiálů stupně utajení Vyhrazené k utajované 
informaci stupně utajení Vyhrazené, náležitosti souhlasu k pořizování opisu, kopie, 
výpisu a překladu utajované informace, způsob vyznačování náležitostí na nich 
a způsob pořizování výpisu, podrobnosti k přepravě, přenášení, převzetí 
a zapůjčování utajované informace a k další s tím související manipulaci s ní, včetně 
organizačního zajištění těchto činností, požadavků na přenosné schránky a obaly 
a vyznačování příslušných náležitostí na nich, a to zejména ve vazbě na stupeň 
utajení utajované informace a nosič utajované informace. Dále podle § 79 odst. 8 
zákona stanoví organizaci a činnost ústředního registru, organizaci a činnost registru, 
pomocného registru a kontrolního bodu, náležitosti zprávy o kontrole utajovaných 
informací vedených v registru, obsah písemné žádosti o zřízení registru, podmínky 
zřízení, obsah a způsob vedení registru a rozsah změn v registru, oznamovaných 
Národnímu bezpečnostnímu úřadu. 

 Vyhláška č. 529/2005 Sb. byla již třikrát novelizována, a to vyhláškou 
č. 55/2008 Sb., vyhláškou č. 433/2011 Sb. a vyhláškou č. 275/2015 Sb. V rámci 
aplikace této právní úpravy však praxe doznala, přestože již došlo k dílčím úpravám 
uvedenými vyhláškami, že je třeba některé pasáže dále upřesnit nebo doplnit, 
přičemž tyto navrhované změny zajistí silnější ochranu utajovaných informací v rámci 
samotného nakládání s nimi. 

E. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na 
státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České 
republiky, dále sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na 
specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se 
zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na životní prostředí 

 Navrhovaná právní úprava v oblasti ochrany utajovaných informací s ohledem 
na svůj charakter nemá negativní hospodářský ani finanční dopad na státní rozpočet, 
rozpočty krajů a obcí, ostatní veřejné rozpočty a na podnikatelské prostředí České 
republiky. 
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 Návrh vyhlášky nepředpokládá též sociální dopady ani dopady na životní 
prostředí. 

F. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu 
k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Platná právní úprava není diskriminačního charakteru ani nepředpokládá 
možnost vzniku diskriminačního rizika. Navrhovaná právní úprava nemá též dopad 
na rovnost mužů a žen, neboť aplikace vyhlášky dotčenými subjekty se uskutečňuje 
vždy shodně bez ohledu na pohlaví. 

G. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí 
a osobních údajů 

 Návrh vyhlášky nepřináší žádné změny, které by měly dopad ve vztahu 
k ochraně soukromí nebo k ochraně osobních údajů, a to s přihlédnutím k povaze 
a záměrům předkládané právní úpravy. Navrhované řešení tak nemá dopad na 
ochranu soukromí a osobních údajů. 

H. Zhodnocení korupčních rizik 

 Předkládaný návrh vyhlášky nepředpokládá založení korupčních rizik ani jejich 
nárůst. Navrhovaná právní úprava má za cíl toliko novelizovat vyhlášku č. 529/2005 
Sb. se záměrem upřesnit nakládání s utajovanými informacemi. Podstata této právní 
úpravy tak nezakládá vznik korupčních rizik. 

I. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Předkládaný návrh vyhlášky nepředpokládá založení rizik v oblasti bezpečnosti 
nebo obrany státu ani jejich nárůst. Podstatou navrhovaných změn vyhlášky 
č. 529/2005 Sb. je především upřesnění způsobu nakládání s utajovanými 
informacemi. Navrhované úpravy tak vzhledem k uvedené podstatě nebudou mít vliv 
na bezpečnost nebo obranu státu. Naopak jimi má dojít ke zvýšení ochrany 
utajovaných informací, která má beze sporu pozitivní dosah v oblasti bezpečnosti 
nebo obrany státu. 
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II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

K Čl. I 

K bodu 1, 3 a 9 (§ 3 odst. 1 písm. f), § 3 odst. 5 písm. b), § 8 odst. 7, § 16 odst. 2) 

Navrženými jazykovými úpravami dochází ke zhojení stávajícího znění, které 
v mnohých praktických aplikacích dotčených ustanovení vedlo k chybnému výkladu 
a tím k nežádoucí aplikační praxi. 

K bodu 2 a 6 (§ 3 odst. 4, § 7 odst. 5 a § 12 odst. 9) 

Dochází k zohlednění právní úpravy zákona č. 297/2016 Sb., o službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění zákona č. 183/2017 Sb. 

Doplnění ustanovení § 7 odst. 5 a § 12 odst. 9 by mělo vést ke snížení 
administrativní zátěže v těch případech, kdy je jednací protokol veden 
v elektronických systémech spisové služby, neboť cíl opatření sledovaných 
průběžným tiskem nebo vytvářením elektronických dokumentů z jednotlivých 
životních fází jednacího protokolu v těchto případech plně naplňuje, v souladu 
s národním standardem pro elektronické systémy spisové služby, transakční 
protokol. 

K bodu 4 (§ 4 odst. 2) 

 Jedná se o precizaci nastavení pravidel pro evidenci utajované informace cizí 
moci, respektive stanovení pravidel pro tvorbu čísla jednacího. Cílem navrhované 
změny je, aby bylo již ze samotného čísla jednacího zřejmé, zda se jedná 
o utajovanou informaci Evropské unie, NATO nebo jiného subjektu cizí moci. 

K bodu 5 (§ 7 odst. 2) 

 Změnou se sjednocuje úprava pro provádění oprav v administrativních 
pomůckách pro utajované dokumenty stupně utajení Vyhrazené a pro utajované 
dokumenty vyšších stupňů utajení. Vzhledem k tomu, že administrativní pomůcky, 
které neslouží k evidenci, lze používat společně pro zaznamenávání pohybu, 
předávání a další manipulace s utajovanými dokumenty všech stupňů utajení, není 
důvod pro přetrvávání odlišné úpravy pro nejnižší stupeň utajení. 

K bodu 7 a 18 (§ 7a odst. 4 a § 13 odst. 4) 

 Navrhovaným doplněním o údaj o počtu příloh v nelistinné podobě v případě 
§ 7a odst. 4 a doplněním o údaj o počtu a druhu utajovaných dokumentů (v nelistinné 
podobě) se sjednocuje úprava pro stupeň utajení Vyhrazené a vyšší stupně utajení 
u analogicky vytvářeného souboru dokumentů pomocí sběrného archu. 

K bodu 8 (§ 8 odst. 6) 

Navrhovaná úprava textu má za cíl doplnit evidentně absentující slova v rámci 
popisu podkladového materiálu. 
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K bodu 10 (Nadpis § 9) 

 V souladu s navrženou úpravou v § 9 odst. 7 návrhu vyhlášky, která má doplnit 
pravidlo pro přenášení utajovaného dokumentu nebo spisu, se upravuje též nadpis 
ustanovení § 9. 

K bodu 11 (§ 9 odst. 1) 

 Doplňuje se ustanovení o označení obálky nápisem „OTEVŘE ADRESÁT“, má-
li být její obsah určen výhradně konkrétní fyzické osobě. Toto ustanovení v části 
upravující manipulaci s utajovanými dokumenty stupně utajení Vyhrazené dosud 
chybělo, přestože použití tohoto institutu je předpokládáno v § 7 odst. 6. 

 Rozšíření ustanovení věty třetí o jiné evidenční označení reaguje na poslední 
novelou doplněný § 4 odst. 4 o stanovení skladby jiného evidenčního označení, 
jehož součástí je, obdobně jako u čísla jednacího, zkratka stupně utajení. 

K bodu 12 (§ 9 odst. 6) 

 Explicitně se stanovuje pravidlo, kdy se utajovaný dokument stupně utajení 
Vyhrazené v nelistinné podobě při přepravě opatří průvodním listem, který obsahuje 
příslušné náležitosti utajovaného dokumentu. Utajovaný dokument v nelistinné 
podobě (CD, DVD, flash disk, audio/video kazeta apod.) neobsahuje, kromě povinně 
vyznačovaných náležitostí (stupeň utajení, evidenční označení, název původce 
a datum vzniku), zpravidla žádné další údaje, ze kterých by jeho adresát mohl 
identifikovat účel, pro který mu byl utajovaný dokument zaslán, nenese označení 
adresáta a prakticky na něj nemohou být vždy řádně vyznačeny požadované údaje 
podle § 7 odst. 3 (název příjemce, datum zaevidování, evidenční označení příjemce 
atd.). Příjemce většinou ani nemůže ověřit, zda mu nebyl dokument doručen např. 
omylem jako jinému adresátovi, a to ani po jeho vizualizaci v příslušném technickém 
prostředku. Využití průvodního listu, ve kterém by odesílatel uvedl všechny potřebné 
informace a na který by mohly být prováděny další nezbytné záznamy, včetně 
záznamů o odpojení přílohy, by uvedené obtíže mělo odstranit. 

 Průvodní list se nebude vytvářet při odesílání utajovaných dokumentů 
v nelistinné podobě poskytovaných v mezinárodním styku. 

K bodu 13 (§ 9 odst. 7) 

Doplňuje se explicitní požadavek pro přenášení utajovaných dokumentů stupně 
utajení Vyhrazené. Absence této úpravy vyvolávala řadu dotazů stran postupu při 
tomto typu manipulace s utajovanými dokumenty. Z tohoto důvodu se proto doplňuje 
pravidlo k zajištění ochrany přenášených utajovaných informací, přičemž podle 
poznatků z praxe lze konstatovat, že je podle něj již nyní správně postupováno – 
přenosná schránka nebo obálka pro zabránění „odezírání“ utajovaných informací 
obsažených v přenášeném utajovaném dokumentu a na obálce alespoň název 
subjektu a stupeň utajení. Výsledkem by tedy neměl být nárůst administrativní 
zátěže.  

K bodu 14 (§ 12 odst. 1) 
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 Nově se do právní úpravy doplňuje praxí vyžadovaná možnost, kdy jsou sběrné 
archy vedeny přímo zpracovateli utajovaných dokumentů (zejména v rámci 
operativních útvarů Policie České republiky a Celní správy České republiky). 

K bodu 15 (§ 12 odst. 5) 

 Doplnění ustanovení o přenášení reaguje na situaci, kdy je utajovaný dokument 
převzat např. v průběhu jednání mimo objekt jeho pracoviště od jiného subjektu, 
přičemž ne vždy je takto předávána výhradně zásilka vybavená k přepravě. 
V případech, kdy je předáván utajovaný dokument např. jeho konkrétnímu cílovému 
adresátovi, bude se při jeho dopravení na pracoviště jednat právě o přenášení. 
I v takovém případě je pak nutné dodržet podmínky stanovené obecně pro přenášení 
uvedené v § 23, a to včetně shodných podmínek jako u přepravy kurýrní službou 
stanovených v § 22 odst. 3 a 4.  

K bodu 16 (§ 12 odst. 8) 

 Doplňuje se požadavek na uvedení data při uzavření jednacího protokolu na 
konci kalendářního roku, čímž se sjednocuje úprava se stupněm utajení Vyhrazené, 
kde je toto datum v záznamu uváděno (§ 7 odst. 4). 

K bodu 17 (§ 13 odst. 1) 

 Sjednocuje se znění předmětného ustanovení s obdobnou úpravou pro stupeň 
utajení Vyhrazené (§ 7a odst. 1). 

K bodu 19 (§ 15 odst. 2) 

 Doplněním nové věty se řeší absence úpravy v případech, kdy jsou utajované 
přílohy připojeny k dokumentu (průvodnímu listu), který sám neobsahuje utajovanou 
informaci. Dosavadní znění řešilo pouze případy, stanovení a vyznačení stupně 
utajení u utajovaných dokumentů, které se sestávaly z více částí obsahujících 
utajované informace různých stupňů utajení, a u utajovaných dokumentů, ke kterým 
byly připojeny přílohy obsahující utajované informace vyšších stupňů utajení. Jedná 
se o obdobu úpravy v § 8 odst. 1 pro utajované dokumenty stupně utajení 
Vyhrazené. 

K bodu 20 (§ 15 odst. 3) 

 Doplněním čísla přílohy se sjednocuje znění s úpravou pro stupeň utajení 
Vyhrazené a také se zněním § 17 odst. 1. 

 Vypuštění „jiného evidenčního označení“ reaguje na skutečnost, že nelistinná 
příloha bude přiložena vždy pouze k utajovanému dokumentu v listinné podobě. 
U stupňů utajení Důvěrné, Tajné a Přísně tajné lze k evidenci utajovaného 
dokumentu v listinné podobě použít vždy pouze jednací protokol (§ 12 odst. 1 věta 
druhá), tedy bude přiděleno vždy číslo jednací nikoli jiné evidenční označení. 

K bodu 21 (§ 15 odst. 6) 
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Doplnění odstavce o odkazy na příslušná ustanovení vyhlášky reaguje na další 
možnosti, a to na případ, kdy příloha, která byla odpojena, není v listinné podobě, 
případně kdy je stupně utajení Vyhrazené. 

K bodu 22 (§ 17 odst. 3) 

 Vzhledem k úpravě znění § 9 odst. 6 se doplňuje pravidlo, že se průvodní list 
nebude vytvářet při odesílání utajovaných dokumentů v nelistinné podobě 
poskytovaných v mezinárodním styku. 

K bodu 23 (§ 22 odst. 6) 

 V předmětném ustanovení se nahrazuje slovo „nebo“ slovem „a“, aby bylo 
zřejmé a z jazykového výkladu jasné, že se součástí výtisku utajovaného dokumentu 
stává jak vrácená stvrzenka o převzetí tak i potvrzení prokazující doručení zásilky. 
Podle stávajícího znění šlo ustanovení vykládat tím způsobem, že je zde prostor pro 
uvážení a nemusí se tak stát součástí utajovaného dokumentu obojí.  

K bodu 24 (§ 25 odst. 2) 

 Opravuje se odkaz na chybné ustanovení zákona týkající se splnění podmínek 
pro přístup k utajované informaci. 

K bodu 25 a 37 (§ 26 odst. 4, § 27 odst. 6 a § 27b odst. 4) 

 Výslovně se zavádí požadavek na ukládání utajovaných dokumentů cizí moci 
odděleně, a to podle jejich původců. Pro utajované dokumenty NATO vychází 
uvedený požadavek konkrétně z přílohy č. 10 odst. 10 písm. a) bodu ii) směrnice 
NATO AC/35-D/2002-REV4 DIRECTIVE on the SECURITY of INFORMATION. 

K bodu 26 (§ 26 odst. 5) 

 Ruší se povinnost vést seznamy jmen, příjmení a podpisových vzorů vedoucích 
registrů a jejich zástupců z důvodu nadbytečnosti, neboť tyto údaje jsou již obsaženy 
v evidenčních listech, které jsou zasílány Národnímu bezpečnostnímu úřadu, 
respektive ústřednímu registru. 

 Vzhledem k absenci úpravy postupu při zrušení registru se nově stanoví, 
že příslušné závazné pokyny pro postup v takovém případě vydává ústřední registr. 

K bodu 27 (§ 26 odst. 7) 

 Změna navržená v tomto novelizačním bodu sjednocuje terminologii 
používanou v rámci vyhlášky č. 529/2005 Sb. 

K bodu 28 (§ 26 odst. 9) 

 Dochází k úpravě odkazu na zákon, neboť jeho novelou č. 205/2017 Sb. došlo 
k úpravám § 137, respektive jeho jednotlivých pododstavců.   

K bodu 29 (§ 27 odst. 1 písm. c) 

Nahrazuje se „sídlo registru“ pojmem „adresa registru“, neboť v praxi bývá sídlo 
registru zaměňováno se sídlem (adresou) subjektu, u kterého byl registr zřízen. 
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Vlastní registr, respektive samotná zabezpečená oblast ve smyslu § 24 a 25 zákona, 
se může nacházet fyzicky přímo v sídle subjektu, ale rovněž na jiné adrese. Cílem 
předmětné změny je tak získat informace o místě (adrese), kde se utajované 
informace cizí moci fyzicky nachází. Změna dále koresponduje s obdobnou úpravou 
v rámci přílohy č. 12 (vzor evidenčního listu). 

K bodu 30 a 31 (§ 27 odst. 3 a § 27 odst. 4) 

 Evidenční list bude vyplňovat nejen registr a pomocný registr jako tomu bylo 
doposud, ale též kontrolní bod, přičemž v této souvislosti dochází v rámci návrhu 
vyhlášky k úpravě přílohy č. 12 k vyhlášce č. 529/2005 Sb., a to tak, že se upraví 
název této přílohy na „Evidenční list“ namísto „Evidenční list registru“. 

K bodu 32 (§ 27 odst. 12) 

 Obdobně jako je tomu v případě § 26 odst. 5 návrhu vyhlášky se vypouští 
povinnost vést seznamy jmen, příjmení a podpisových vzorů vedoucích pomocných 
registrů, kontrolních bodů a jejich zástupců. Nově se uvádí, že se v registrech 
ukládají evidenční listy příslušných podřízených pomocných registrů a kontrolních 
bodů. 

K bodu 33 (§ 27 odst. 13) 

Zrušuje se nadbytečný text, který v zásadě kopíruje znění ustanovení § 69 odst. 
1 písm. m) zákona, podle kterého se provede kontrola všech utajovaných informací 
vedených v registru. Nově se však v souladu s požadavky NATO stanoví specifický 
požadavek pro utajované dokumenty cizí moci stupně utajení Tajné a Přísně tajné. 
Pro tyto utajované dokumenty se nad rámec standardní kontroly explicitně stanoví, 
že se provede ověření jejich úplnosti, respektive ověří se počet listů. Pro stupeň 
utajení Přísně tajné NATO vychází uvedený požadavek přímo z čl. 19 písm. a) 
směrnice NATO AC/35-D/2002-REV4 DIRECTIVE on the SECURITY of 
INFORMATION. 

K bodu 34 a 36 (§ 27a odst. 1 a § 27b odst. 1) 

 Stanovuje se povinnost zaslat evidenční list pomocného registru příslušnému 
registru a odkaz na vzor uvedený v příloze č. 12 k vyhlášce č. 529/2005 Sb. (obdoba 
postupu podle § 27 odst. 3). Sjednocuje se úprava pro všechny úrovně hierarchie 
registrů a kontrolních bodů. Dosavadní postup byl v praxi realizován pouze u registrů 
a pomocných registrů. U posledně jmenovaných však nebyl zakotven, vycházel 
pouze ze znění textu vzoru evidenčního listu registru uvedeného ve stávající příloze 
č. 12 k vyhlášce č. 529/2005 Sb. 

 Obdobná úprava se navrhuje též pro kontrolní bod. 

K bodu 35 (§ 27a odst. 5) 

 Vypouští se povinnost vést seznamy jmen, příjmení a podpisových vzorů 
pracovníků kontrolních bodů. Nově se uvádí, že se v pomocných registrech 
ukládají evidenční listy příslušných kontrolních bodů (obdoba ustanovení § 26 odst. 5 
a § 27 odst. 12). 
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K bodu 38 (§ 29 odst. 3 písm. a) 

 Taxativně vymezený rozsah utajovaných dokumentů kontrolovaných při zániku 
orgánu státu, organizační složky zřízené orgánem státu, právnické osoby nebo 
podnikající fyzické osoby se doplňuje o utajované dokumenty, které se nacházejí 
u zpracovatelů, a to pro získání přehledu o všech utajovaných dokumentech, které 
se v daný okamžik u příslušného subjektu nacházejí. 

K bodu 39 (příloha č. 1) 

 V příloze č. 1 k vyhlášce č. 529/2005 Sb. se upřesňuje náležitost týkající 
se osob, které mohou být podepsány v jednacím protokolu podle předmětného 
vzoru, a to v souladu se zněním § 3 odst. 3 vyhlášky č. 529/2005 Sb. 

K bodu 40 (příloha č. 12) 

 V souvislosti se zrušením požadavku vést seznamy podřízených pomocných 
registrů a kontrolních bodů, včetně jmen, příjmení a podpisových vzorů vedoucích 
pomocných registrů a kontrolních bodů a jejich zástupců, se navrhuje nová úprava 
vzoru pro evidenční list tak, aby byl využitelný jak pro registry a pomocné registry, ale 
nyní též pro kontrolní body, které budou nově zasílat potřebné údaje příslušným 
zřizujícím registrům a pomocným registrům touto formou. Nový vzor pro evidenční list 
tedy obsahuje informace dříve obsažené v rušených seznamech. Navrhovanou 
změnou tak dochází ke sjednocení způsobu vedení a oznamování požadovaných 
údajů, a to s využitím jednotného vzoru evidenčního listu pro registry, pomocné 
registry a kontrolní body.  

K bodu 41 (příloha č. 13) 

 Ve vzoru zprávy o kontrole utajovaných informací vedených v registru 
se doplňuje upřesňující požadavek na vyplnění údajů, pokud jde o utajované 
dokumenty NATO, Evropské unie a ostatních subjektů cizí moci.  
 

 

K Čl. II 

 Nabytí účinnosti návrhu vyhlášky se navrhuje k prvnímu dni kalendářního 
měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení. 
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