
III. 
O D Ů V O D N Ě N Í 

I. OBECNÁ ČÁST 

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

 Cílem návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 363/2011 Sb., o personální bezpečnosti 
a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění vyhlášky č. 415/2013 Sb. (dále jen „návrh vyhlášky“), je snížit 
administrativní a finanční zátěž fyzických osob, které žádají o vydání osvědčení fyzické osoby podle 
§ 94 odst. 1 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), nebo o vydání dokladu o bezpečnostní způsobilosti 
fyzické osoby (dále jen „doklad“) podle § 99 odst. 1 téhož zákona. Konkrétně se jedná o snížení počtu 
písemností přikládaných k těmto žádostem potvrzujících údaje, které si je příslušný orgán v případě 
potřeby pro účely bezpečnostního řízení schopen opatřit úkony bezpečnostního řízení z rejstříků 
a databází orgánů státu a právnických osob. Rovněž má návrh vyhlášky za cíl podstatným způsobem, 
z téhož důvodu, snížit rozsah hlášení změn údajů uvedených v dotazníku fyzické osoby nebo 
v dotazníku žadatele o doklad. 

 S ohledem na absenci významných dopadů navrhované právní úpravy byla dopisem ministra 
pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a předsedy Legislativní rady vlády, Mgr. Jiřího 
Dienstbiera, ze dne 18. srpna 2016 (č. j. 15143/2016-OHR), v souladu s čl. 76 odst. 2 Legislativních 
pravidel vlády, udělena výjimka z povinnosti provést hodnocení dopadů regulace podle obecných 
zásad (RIA).  

 Návrh vyhlášky je rovněž v souladu s usnesením vlády České republiky ze dne 14. prosince 
2015 č. 1034, o schválení personálních projektů ministerstev a dalších ústředních správních úřadů, 
zpracovaných podle zákona, a o posílení kapacity Národního bezpečnostního úřadu, a dochází jím 
k naplňování programového prohlášení vlády v oblasti usilování o zkvalitnění legislativy 
a maximálního snižování administrativní zátěže. 

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

 Návrh vyhlášky je v souladu se zákonem, k jehož provedení se navrhuje. Předkládaný návrh 
vyhlášky naplňuje zákonné zmocnění uvedené v ustanovení § 135 písm. c), h) a j) zákona, a je s ním 
v souladu. 

C. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s právním řádem České republiky, 
s mezinárodními smlouvami a 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. Na oblast ochrany 
utajovaných informací se z hlediska právních předpisů, které jsou součástí ústavního pořádku, 
vztahuje zejména čl. 17 odst. 4 Listiny základních práv a svobod, který stanoví, že „… právo 
vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti 
nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu 
veřejného zdraví a mravnosti.“. S přihlédnutím k tomuto článku Listiny základních práv a svobod 
zákon omezil přístup k utajovaným informacím z hlediska zásady „nezbytně nutné potřebnosti 
vědět“, na základě provedení bezpečnostního řízení, vydání osvědčení a poučení. 
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 Návrh vyhlášky je plně v souladu 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; 

- 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). 

Oblast úpravy, jež je dotčena předkládanou novelou, však není výše zmíněnými sekundárními 
předpisy Evropské unie přímo upravena. 

 V případě závazků k Organizaci Severoatlantické smlouvy jde zejména o  Dohodu mezi 
smluvními stranami Severoatlantické smlouvy o bezpečnosti informací (uveřejněna sdělením 
Ministerstva zahraničních věcí č. 75/2000 Sb. m. s.) a o bezpečnostní standardy NATO (bezpečnostní 
směrnice C-M (2002)49 - Bezpečnost v rámci NATO z dubna 2002). 

D. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah 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 veřejné rozpočty. Návrh vyhlášky 
nepředpokládá sociální dopady ani dopady na životní prostředí. 

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

 Navrhovaná právní úprava neobsahuje žádná ustanovení, která by měla dopad 
na problematiku diskriminace a rovněž nepředpokládá žádné dopady na rovné postavení žen a mužů. 

F. 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. 

G. Zhodnocení korupčních rizik 

 Předkládaný návrh vyhlášky nepředpokládá založení korupčních rizik ani jejich nárůst. 

H. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

 Předkládaný návrh vyhlášky nepředpokládá založení rizik v oblasti bezpečnosti nebo obrany 
státu ani jejich nárůst. 
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II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

K Čl. I 

K novelizačnímu bodu 1 a 2 

Novelizační body 1 a 2 návrhu vyhlášky novelizují § 6 vyhlášky č. 363/2011 Sb., o personální 
bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění vyhlášky č. 415/2013 Sb. (dále jen „vyhláška“), 
konkrétně dochází k redukci výčtu písemností, které fyzická osoba přiloží podle § 94 odst. 2 písm. b) 
zákona k žádosti o vydání osvědčení fyzické osoby nebo podle § 99 odst. 2 písm. c) zákona k žádosti 
o vydání dokladu. Cílem této změny je snížení počtu písemností, které je fyzická osoba povinna 
přiložit k uvedeným žádostem o ty, které si je příslušný orgán v případě potřeby pro účely 
bezpečnostního řízení schopen opatřit úkony bezpečnostního řízení z rejstříků a databází orgánů 
státu a právnických osob.  

Z výčtu písemností, které fyzická osoba přiloží k žádosti fyzické osoby o vydání osvědčení 
fyzické osoby nebo k žádosti o vydání dokladu, se vypouští doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, 
doklad o právu jiné osoby omezující vlastnictví žadatele a rozhodnutí příslušného orgánu o nařízení 
výkonu rozhodnutí. Nadále zůstává požadavek k uvedeným žádostem přiložit rodný nebo křestní list, 
popřípadě další obdobné doklady, a potvrzení zaměstnavatele o příjmech s uvedením jejich výše po 
odečtení povinných zákonných odvodů, v případě jiného druhu příjmu daňové přiznání nebo jiný 
doklad potvrzující tento příjem, za posledních 5 let. Tyto písemností podle § 6 odst. 2 návrhu vyhlášky 
postačí přiložit v prosté kopii, nebude tedy vyžadováno jejich předložení v originálním znění nebo 
úředně ověřené kopii, jak tomu bylo v některých případech podle dosavadního znění vyhlášky. 
Uvedená změna podstatně sníží administrativní, ale i finanční i časové nároky fyzické osoby na jejich 
pořízení. Národní bezpečnostní úřad pro účely bezpečnostního řízení nezkoumá věrohodnost 
písemností jako takových, ale ve vztahu k podmínkám stanovených zákonem pro vydání veřejné 
listiny se zabývá především jejich obsahem.     

K novelizačnímu bodu 3 a 4 

V rámci novelizačních bodů 3 a 4 dochází k výraznému omezení údajů uvedených v dotazníku 
fyzické osoby podle § 95 zákona a v dotazníku podle § 100 zákona, jejichž změny oznamuje fyzická 
osoba, která podala žádost fyzické osoby o vydání osvědčení fyzické osoby nebo o vydání dokladu, 
a fyzická osoba, která je držitelem vydaného osvědčení fyzické osoby nebo dokladu, Národnímu 
bezpečnostnímu úřadu. Jedná se o údaje, jejichž změny získává Národní bezpečnostní úřad 
„automaticky“ na základě elektronického napojení na Informační systém základních registrů 
a veřejných rejstříků, nebo je schopen si je opatřit, v případě potřeby pro účely bezpečnostního 
řízení, úkony bezpečnostního řízení z rejstříků a databází orgánů státu a právnických osob. Nadále se 
tedy podle § 10 návrhu vyhlášky bude hlásit pouze změna adresy pro účely doručování, 
zaměstnavatele, nabytí či pozbytí nemovitého majetku, zahájení trestního řízení včetně uvedení, kdy 
a kým bylo zahájeno a z jakého důvodu, a pouze v případě fyzické osoby, která podala žádost 
o vydání osvědčení fyzické osoby nebo je jeho držitelem, změny údajů k osobě manžela (manželky) 
nebo partnera (partnerky) a osob starších 18 let žijících s ní v domácnosti. 

K Čl. II 

Nabytí účinnosti vyhlášky se navrhuje k 1. lednu 2017. 
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