
Příloha č. 13 k vyhlášce č. 529/2005 Sb. 

 
Vzor zprávy o kontrole utajovaných informací vedených v registru    

 Zpráva o roční kontrole utajovaných informací vedených v registru (název orgánu státu/právnické 

osoby/ podnikající fyzické osoby) k 31. prosinci 20XX.     

A) Tímto potvrzujeme, že registr dokončil každoroční kontrolu dokumentů NATO, které má v 

evidenci k 31. prosinci 20XX s tímto výsledkem:   

  1) Nebylo zjištěno, že by jakýkoliv utajovaný dokument NATO nebyl zaevidován, nebyl fyzicky 

dohledán nebo byl shledán nekompletním, resp. byly zjištěny následující nedostatky v evidenci 

utajovaných dokumentů NATO:   

  2) Celkový počet utajovaných dokumentů NATO, které jsou v registru uloženy k 31. prosinci 20XX 

a to pro jednotlivé stupně utajení:   

  3) Celkový počet utajovaných dokumentů NATO, které obdržel registr za poslední kalendářní rok: 

 z toho utajované dokumenty poskytnuté podle § 77 odst. 3 zákona:   

  4) Celkový počet utajovaných dokumentů NATO skartovaných za poslední kalendářní rok:   

B) Tímto potvrzujeme, že registr dokončil každoroční kontrolu dokumentů EU, které má v evidenci k 

31. prosinci 20XX s tímto výsledkem:   

  1) Nebylo zjištěno, že by jakýkoliv utajovaný dokument EU nebyl zaevidován, nebyl fyzicky 

dohledán nebo byl shledán nekompletním, resp. byly zjištěny následující nedostatky v evidenci 

utajovaných dokumentů EU:   

  2) Celkový počet utajovaných dokumentů EU, které jsou v registru uloženy k 31. prosinci 20XX, a to 

pro jednotlivé stupně utajení:   

  3) Celkový počet utajovaných dokumentů EU, které obdržel registr za poslední kalendářní rok: 

 z toho utajované dokumenty poskytnuté podle § 77 odst. 3 zákona:   

  4) Celkový počet utajovaných dokumentů EU skartovaných za poslední kalendářní rok:   

C) Tímto potvrzujeme, že registr dokončil každoroční kontrolu dokumentů ostatních subjektů cizí 

moci, které má v evidenci k 31. prosinci 20XX s tímto výsledkem:   

  1) Nebylo zjištěno, že by jakýkoliv utajovaný dokument ostatních subjektů cizí moci nebyl 

zaevidován, nebyl fyzicky dohledán nebo byl shledán nekompletním, resp. byly zjištěny následující 

nedostatky v evidenci utajovaných dokumentů ostatních subjektů cizí moci:   

  2) Celkový počet utajovaných dokumentů ostatních subjektů cizí moci, které jsou v registru uloženy 

k 31. prosinci 20XX a to pro jednotlivé stupně utajení:   

  3) Celkový počet utajovaných dokumentů ostatních subjektů cizí moci, které obdržel registr za 

poslední kalendářní rok: 

 z toho utajované dokumenty poskytnuté podle § 77 odst. 3 zákona:   

  4) Celkový počet utajovaných dokumentů ostatních subjektů cizí moci skartovaných za poslední 

kalendářní rok:   

Pokud v registru nejsou uloženy některé z výše uvedených utajovaných dokumentů (NATO, EU 

nebo ostatních subjektů cizí moci), uvede se tato skutečnost s jejich označením a vyjádřením volnou 

formou, která se stává součástí zprávy.   

Datum ...............................            odpovědná osoba/bezpečnostní ředitel  

        ….......................................  

          (podpis) 


