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V. 
 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK 
NÁVRH VYHLÁŠKY, KTEROU SE MĚNÍ VYHLÁŠKA Č. 363/2011 SB., O PERSONÁLNÍ BEZPEČNOSTI A O BEZPEČNOSTNÍ ZPŮSOBILOSTI, VE ZNĚNÍ VYHLÁŠKY 

Č. 415/2013 SB. 
  
 
Č. Připomínkové 

místo 
Připomínky Vypořádání 

1.  NKÚ DOPORUČUJÍCÍ PŘIPOMÍNKA: 
 
K Čl. I bodu 2. - § 6 odst. 2 
Ustanovení doporučujeme formulovat takto: „Písemnosti uvedené 
v odstavci 1 fyzická osoba předkládá v originále nebo v kopii“. 
Formulace navrhovaná předkladatelem vyžaduje předložení 
písemností pouze v kopii. Potvrzení zaměstnavatele o příjmech 
podle odst. 1 písm. b) se však vydává výlučně pro potřeby 
bezpečnostního řízení a nevidíme tak důvod, proč by nemohlo být 
předloženo v originále. 

VYSVĚTLENO 

Z odůvodnění k bodu 2 návrhu vyhlášky 
vyplývá, že nebude vyžadován originál ani 
úředně ověřená kopie, neboť postačí 
předložení prosté kopie. Pokud příslušná 
fyzická osoba přiloží namísto kopie originál 
nebo úředně ověřenou kopii, nebude tento 
postup v rozporu s § 6 odst. 2 návrhu vyhlášky. 
Dále uvádíme, že v případě doplnění slov „v 
originále nebo“ by bylo nezbytné doplnit též 
možnost předložení v úředně ověřené kopii, 
neboť by to v opačném případě mohlo být 
vykládáno, že úředně ověřenou kopii 
neakceptujeme. Dále uvádíme, že podle 
dosavadního znění se „Písemnosti v odstavci 1 
písm. a), d) a e)“ také měly dokládat v prosté 
kopii, avšak v případě předložení originálu 
nebo úředně ověřené kopie bylo takové 
„přísnější“ předložení ze strany Národního 
bezpečnostního úřadu vždy akceptováno. 
 
Nejvyšší kontrolní úřad vzal vypořádání 
uplatněné připomínky na vědomí. 
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2.  MZE DOPORUČUJÍCÍ PŘIPOMÍNKA: 
 
K bodu 2 a k jeho odůvodnění: 
Cílem návrhu vyhlášky je snížení administrativní zátěže fyzických 
osob, které žádají o vydání osvědčení fyzické osoby nebo o doklad  
o bezpečnostní způsobilost, což považujeme za žádoucí.  
 
Nicméně odůvodnění, které je uvedeno k tomuto kroku na str. 3: 
„Národní bezpečnostní úřad pro účely bezpečnostního řízení 
nezkoumá věrohodnost písemností jako takových, ale ve vztahu 
k podmínkám stanoveným zákonem pro vydání veřejné listiny se 
zabývá především jejich obsahem.“ nepovažujeme za dostačující.  
 
Jedná se zejména o věrohodnost rodného listu, kdy je vyžadována 
pouze prostá kopie. Podle našeho názoru z hlediska cílů předpisů 
týkajících se ochrany utajovaných skutečností a bezpečnostní 
způsobilosti osob tuto věrohodnost nutné zkoumat je. Pokud si je 
Národní bezpečnostní úřad „automaticky“ na základě 
elektronického napojení na Informační systém základních registrů 
a veřejných rejstříků schopen opatřit informace týkající se rodného 
listu, pak je nadbytečné vyžadovat po fyzických osobách jeho 
prostou kopii. Pokud ne, pak vy měla být předkládána v tomto 
případě ověřená kopie rodného listu.     

VYSVĚTLENO 

NBÚ předpokládá, že dokumenty předkládané 
fyzickými osobami (ať již v originále, úředně 
ověřené kopii či prosté kopii) jsou pravé, resp. 
autentické. NBÚ je schopen si ověřit klíčové 
údaje z rodného listu prostřednictvím 
základních registrů (rodné číslo/datum 
narození, jméno, příjmení, rodné příjmení, 
místo narození, jméno a příjmení rodičů a 
jejich datum narození). Jediná data z rodného 
listu, která NBÚ ověřuje mimo základní 
registry, jsou administrativní údaje o zápisu 
matriční události v knize narození matričního 
úřadu (svazek, ročník, strana a pořadové číslo). 
Tyto údaje mají toliko evidenční povahu a 
nejsou samy o sobě podkladem pro ověřování 
totožnosti fyzických osob. K ověřování údajů 
relevantních z hlediska bezpečnostního řízení 
postačí kopie rodného listu, neboť možnost, že 
by někdo využil působnost NBÚ tím, že by 
„ukradl identitu“ jiné fyzické osoby a jejím 
jménem požádal o vydání osvědčení, které by 
si pak nechal zaslat na libovolnou adresu 
uvedenou v dotazníku je iluzorní a 
nepředstavitelná, neboť taková osoba by 
musela mít stejné jméno, příjmení, rodné 
příjmení, místo narození a rodné číslo (údaje 
zapisované podle zákona č. 412/2005 Sb. do 
osvědčení fyzické osoby) a je v praxi nemožné, 
aby tyto údaje byly současně shodné u 2 
různých osob. Není tedy zjevný důvod, proč by 
měl kdokoli úmyslně podstrčit NBÚ podvržený 
rodný list v kopii a na základě tohoto falza 
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žádal o vydání osvědčení. Pozn.: praxe ukazuje, 
že evidenční zápisy v rodných listech obsahují 
chyby způsobené lidským faktorem (pracovník 
matriky na rodný list chybně opíše údaj z knihy 
narození – např. pořadové číslo apod.). 
V případě markantního nesouladu údajů 
z předložené kopie rodného listu či existence 
důvodné pochybnosti o jeho autentičnosti lze 
tyto případy vyřešit ad-hoc dalším šetřením při 
využití oprávnění, kterými je NBÚ nadán ze 
zákona (§ 107 odst. 2). Z tohoto důvodu je 
prostá kopie rodného listu z pohledu NBÚ 
dostačující. 

Ministerstvo zemědělství se zaslaným 
vypořádáním uplatněné připomínky souhlasilo. 

3.  MD ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA: 
 
K bodu 3 (§ 10 odst. 1) návrhu vyhlášky:  

1. Nesouhlasíme s navrhovaným omezením hlášených změn 
spočívajícím ve zrušení povinného uvádění údajů obsažených 
v dosavadních písmenech f) a k) až m): 

f) nabytí či pozbytí movité věci, jejíž hodnota přesahuje 
100 000 Kč nebo pětinásobek jejího průměrného 
měsíčního příjmu po odečtení povinných zákonných 
odvodů, podle toho, která částka je vyšší, 

k) vznik závazků, jejichž nominální hodnota jednotlivě 
nebo v souhrnu přesahuje 100 000 Kč nebo 
pětinásobek jejího průměrného měsíčního příjmu po 
odečtení povinných zákonných odvodů, podle toho, 
která částka je vyšší, 

1. ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO 
     VE ZBYTKU VYSVĚTLENO 

S přihlédnutím k odůvodnění uplatněných 
připomínek se dosavadní písmeno k) v § 10 
odst. 1 návrhu vyhlášky navrhuje zachovat 
v upraveném znění takto: 

„k) vznik závazků, jejichž nominální hodnota 
jednotlivě nebo v souhrnu přesahuje 100 000 Kč 
nebo pětinásobek jejího průměrného měsíčního 
příjmu po odečtení povinných zákonných 
odvodů, podle toho, která částka je vyšší, a to 
pouze v případě, že závazek vznikl mezi 
fyzickými osobami, “. 

V ostatních případech nepovažujeme z pohledu 
působnosti NBÚ za účelné, aby případy hlášení 
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l) vznik pohledávek, jejichž nominální hodnota 
jednotlivě nebo v souhrnu přesahuje 100 000 Kč 
nebo pětinásobek jejího průměrného měsíčního 
příjmu po odečtení povinných zákonných odvodů, 
podle toho, která částka je vyšší, 

m) mimořádná splátka závazku, přesáhla-li její hodnota 
100 000 Kč nebo pětinásobek jejího průměrného 
měsíčního příjmu po odečtení povinných zákonných 
odvodů, podle toho, která částka je vyšší. 

Odůvodnění: Pokud Národní bezpečnostní úřad (dále jen „NBÚ“) 
argumentuje v odůvodnění návrhu tím, že „se jedná 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“, pak není 
jasné, z jaké databáze či evidence si NBÚ zjistí vznik závazku mezi 
fyzickými osobami (např. půjčky od lichvářů – potenciální korupční 
riziko, riziko patologického hráčství, vznik závislostí spojených 
s výraznou potřebou finančních prostředků atd.), když této 
nahlašovací povinnosti bude fyzická osoba zbavena. Stejně tak 
pokud zanikne nahlašovací povinnost v případě nabývání movitého 
majetku, nabyde-li fyzická osoba movitý majetek, který se neeviduje 
v databázích státu (evidujících např. motorová vozidla, zbraně atd.), 
a to v objemech, které zjevně nebudou odpovídat řádně přiznaným 
příjmům fyzické osoby, zanikne jakýkoliv kontrolní mechanismus 
toto bezpečnostní riziko odhalit. Rovněž v případě vzniku závazků 
návrh novely vyhlášky předpokládá zřejmě to, že si fyzická osoba 
pořídí finanční závazek pouze u státem evidované a kontrolované 
instituce, která tuto skutečnost bude vést  
v databázích, kam má NBÚ přístup (SOLUS, LLCB, CBCB atd.). Návrh 
opět neřeší vznik závazků mezi fyzickými osobami. Navržená úprava 

změn podle § 10 odst. 1 písm. f), l) a m) 
vyhlášky č. 363/2011 Sb. byly i nadále 
zachovány. Na tomto místě považujeme za 
vhodné uvést, že k fyzickým osobám které 
podaly žádost fyzické osoby nebo žádost o 
doklad, nebo k fyzickým osobám, které jsou 
držiteli osvědčení fyzické osoby nebo dokladu, 
nelze a priori přistupovat s tím, že se po 
proběhlém bezpečnostním řízení bez zjištění 
konkrétních bezpečnostních rizik budou taková 
rizika v budoucnu vyskytovat. Nicméně v zájmu 
zajištění ochrany utajovaných informací má 
NBÚ zákonem nastavené mechanismy, kterými 
je schopen se o případných bezpečnostních 
rizicích u dotčených fyzických osob dozvědět. 
Mimo jiné se konkrétně jedná o povinnost  
stanovenou v § 69 odst. 1 písm. c) zákona 
právnickým osobám a podnikajícím fyzickým 
osobám, které mají přístup k utajované 
informaci, a orgánům státu - neprodleně 
písemně oznámit NBÚ skutečnost, která může 
mít vliv na vydání nebo na platnost osvědčení 
fyzické osoby [obdobná povinnost se 
právnickým osobám, podnikajícím fyzickým 
osobám a orgánům státu stanoví v § 86 písm. 
c) zákona pro vydání nebo držení dokladu], a o 
povinnost stanovenou v § 140 odst. 3 zákona 
zpravodajským službám – neprodleně oznámit 
NBÚ, zjistí-li okolnosti nasvědčující tomu, že 
držitel osvědčení fyzické osoby nebo dokladu 
přestal splňovat podmínky pro jejich vydání, 
neohrozí-li to zájem sledovaný zpravodajskou 
službou (obdobnou povinnost má také 
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tak ve svém důsledku opětovně eliminuje alespoň částečný 
kontrolní mechanismus. Rovněž tak u mimořádné splátky závazku 
by navrhovaná úprava vedla ke stavu, kdy by fyzická osoba mohla 
v podstatě bez jakýchkoliv obav uhradit například z nelegálních 
prostředků získaných korupcí své závazky, aniž by to musela 
kdekoliv hlásit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nesouhlasíme s navrhovaným ponecháním povinnosti hlásit 
změny údajů obsažených v dosavadních písmenech g) a h): 

g) nabytí či pozbytí nemovitého majetku, 
h) zahájení trestního řízení včetně uvedení, kdy a kým 

bylo zahájeno a z jakého důvodu. 

Odůvodnění: Naopak v písm. g) a h)  NBÚ ponechává povinnost 
fyzické osoby hlásit údaje, u kterých má možnost si je na základě 
oprávnění a přístupu zjistit sám. NBÚ má přístup do evidence 
katastru nemovitostí, takže nabytí či pozbytí nemovitého majetku si 
může sám zjistit. Stejně tak zahájení trestního řízení je vedeno 
v trestních spisech a v evidencích Policie ČR, ze kterých NBÚ 
dostává pravidelné „automatické“ reporty. Proto má-li být 
deklarovaným cílem návrhu novely vyhlášky snížení administrativní 

ministerstvo vnitra). Dále podle § 110 odst. 1 
zákona NBÚ po dobu platnosti osvědčení 
fyzické osoby nebo dokladu, prověřuje za 
pomoci úkonů bezpečnostního řízení, zda 
fyzická osoba i nadále splňuje podmínky pro 
vydání osvědčení fyzické osoby nebo dokladu. 
Pokud by existovala důvodná pochybnost o 
tom, že držitel takové veřejné listiny i nadále 
splňuje podmínky pro její vydání, zahájí NBÚ 
řízení o zrušení platnosti osvědčení fyzické 
osoby nebo dokladu. NBÚ tak i sám z vlastní 
iniciativy provádí šetření, které je z hlediska 
ochrany utajovaných informací a zjištění 
případných bezpečnostních rizik podstatně 
účelnější, než dosavadní hlášení změn podle § 
10 odst. 1 písm. f), l) a m). Zcela obdobně je 
tomu v případě výkonu citlivých činností a 
zjištění případných negativních okolností. 

 

2. ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁ 
    VE ZBYTKU VYSVĚTLENO 

Na základě uplatněné připomínky navrhujeme 
nové znění dosavadního § 10 odst. 1 písm. g) 
takto: 

„g) nabytí nemovitého majetku neevidovaného 
v katastru nemovitostí,“. 

Vzhledem k tomu, že NBÚ nemá možnost si 
zjistit nabytí nemovitého majetku, který není 
evidován v katastru nemovitostí, navrhuje se 
výše uvedené znění předmětného ustanovení. 
Mezi nemovitosti, které si nelze v rámci úkonů 
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a finanční zátěže fyzických osob, požadujeme písmena g) a h) zrušit, 
neboť informace v nich obsažené si NBÚ může zjistit sám, a to za 
pomoci úkonů bezpečnostního řízení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. S ohledem na obsah navrhovaných změn a v návaznosti na výše 
uvedené připomínky požadujeme v obecné části odůvodnění 
návrhu doplnit část G. – Zhodnocení korupčních rizik a část H. – 
Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu, které 
v předložené podobě nemají prakticky žádnou vypovídací hodnotu. 

bezpečnostního řízení zjistit patří například 
nemovitosti mimo území České republiky. 

Pokud se jedná o požadavek vypustit též 
dosavadní § 10 odst. 1 písm. h), nelze k tomuto 
kroku přistoupit, neboť se jedná o informaci, 
jejíž znalost v aktuálním čase má zásadní vliv na 
zjištění, zda se v této souvislosti vyskytuje u 
fyzické osoby bezpečnostní riziko nebo 
negativní okolnost, a NBÚ není vždy o zahájení 
trestního řízení ze strany příslušných orgánů 
vyrozuměn. Konkrétně NBÚ jsou na základě 
povinnosti stanovené zákonem (§ 141 odst. 3) 
poskytovány orgánem činným v trestním řízení 
pouze informace o zahájení trestního řízení ze 
strany subjektu spadajícího pod ministerstvo 
vnitra. 

 

3. AKCEPTOVÁNO 
    UPRAVENO 

 

 

Ministerstvo dopravy se zaslaným vypořádáním 
uplatněných připomínek souhlasilo. 

4.  BIS 1. Nesouhlasíme s body 3 a 4 návrhu a požadujeme tyto body 
upravit. Požadujeme zachovat povinnost hlásit změny uvedené v § 
10 odst. 1 písm. f), k), l) a m) dosavadního znění vyhlášky. 
 
Odůvodnění 
Závazky a pohledávky vznikají i vůči osobám, které nemají povinnost 
tyto závazky a pohledávky evidovat v některém z registrů 

VYSVĚTLENO 

Na základě proběhlého vypořádání Národní 
bezpečnostní úřad navrhuje s přihlédnutím 
k níže uvedenému odůvodnění stanovit 
odchylnou úpravu pro příslušníky 
zpravodajských služeb, jejich zaměstnance a 
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využívaných při bezpečnostním řízení. Vzniká tak nebezpečí, že zde 
budou vznikat či zanikat závazky a pohledávky většího rozsahu bez 
vědomí NBÚ. Tyto změny mohou mít ale zásadní vliv na život, 
chování a ovlivnitelnost posuzované osoby. Obdobná argumentace 
platí i ve vztahu k nabývání movitých věcí. 

uchazeče o přijetí do služebního nebo 
pracovního poměru příslušníka nebo 
zaměstnance zpravodajské služby pokud se 
jedná o rozsah hlášení změn. Konkrétně 
ustanovení § 10 návrhu vyhlášky se navrhuje 
upravit takto: 

„§ 10 
Omezení rozsahu hlášení změn údajů v 
dotazníku fyzické osoby nebo v dotazníku 

 
(1)  Fyzická osoba, která podala žádost 

fyzické osoby, nebo fyzická osoba, která 
podala žádost o doklad, nebo fyzická osoba, 
která je držitelem vydaného osvědčení fyzické 
osoby nebo dokladu, oznamuje Národnímu 
bezpečnostnímu úřadu pouze změny 

 
a)  adresy pro účely doručování, 
b)  zaměstnavatele, 
c)  nabytí nemovitého majetku 

neevidovaného v katastru nemovitostí2), 
d)  zahájení trestního řízení včetně uvedení, 

kdy a kým bylo zahájeno a z jakého 
důvodu, 

e)  vznik závazků, jejichž nominální hodnota 
jednotlivě nebo v souhrnu přesahuje 100 
000 Kč nebo pětinásobek jejího 
průměrného měsíčního příjmu po 
odečtení povinných zákonných odvodů, 
podle toho, která částka je vyšší, a to 
pouze v případě, že závazek vznikl mezi 

                                            
2) Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
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fyzickými osobami, 
f)  údajů k osobě manžela (manželky) nebo 

partnera (partnerky) a osob starších l8 let 
žijících s ní v domácnosti; fyzická osoba, 
jež podala žádost o doklad nebo je jeho 
držitelem, změnu těchto údajů neuvádí. 

 
  (2) Fyzická osoba, která podala žádost 

fyzické osoby, nebo která je držitelem 
vydaného osvědčení fyzické osoby, oznamuje 
v rozsahu položek dotazníku fyzické osoby 
uvedeného v příloze č. 6 k této vyhlášce 
změny podle odstavce 1 písm. a), b), d) a f).  

 
 (3) Fyzická osoba, která podala žádost 
o doklad, nebo která je držitelem vydaného 
dokladu, oznamuje v rozsahu položek 
dotazníku uvedeného v příloze č. 6 k této 
vyhlášce změny podle odstavce 1 písm. a), b) 
a d). 
 
 (4) Fyzická osoba uvedená v § 140 odst. 
1 písm. a) zákona mimo změny údajů 
uvedených v odstavci 1 oznamuje 
zpravodajské službě změny 
 
a) příslušnost ke spolkům, nadacím a obecně 
prospěšným společnostem, 
 
b) nabytí či pozbytí movité věci, jejíž hodnota 
přesahuje 100 000 Kč nebo pětinásobek 
jejího průměrného měsíčního příjmu po 
odečtení povinných zákonných odvodů, podle 
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toho, která částka je vyšší, 
c) nabytí či pozbytí nemovitého majetku, 
pokud nebyly oznámeny podle odstavce 1 
písm. c), 
 
d) vznik závazků, jejichž nominální hodnota 
jednotlivě nebo v souhrnu přesahuje 100 000 
Kč nebo pětinásobek jejího průměrného 
měsíčního příjmu po odečtení povinných 
zákonných odvodů, podle toho, která částka 
je vyšší, pokud nebyly oznámeny podle 
odstavce 1 písm. e),  
 
e) vznik pohledávek, jejichž nominální 
hodnota jednotlivě nebo v souhrnu přesahuje 
100 000 Kč nebo pětinásobek jejího 
průměrného měsíčního příjmu po odečtení 
povinných zákonných odvodů, podle toho, 
která částka je vyšší, 
 
f) mimořádná splátka závazku, přesáhla-li její 
hodnota 100 000 Kč nebo pětinásobek jejího 
průměrného měsíčního příjmu po odečtení 
povinných zákonných odvodů, podle toho, 
která částka je vyšší, 
 
g) nařízení výkonu rozhodnutí.“. 

 

Příslušníkům, zaměstnancům a uchazečům o 
přijetí do služebního nebo pracovního poměru 
příslušníka nebo zaměstnance zpravodajské 
služby navíc zůstává zachována povinnost 
hlásit změnu příslušnosti ke sdružením, 
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nadacím a obecně prospěšným společnostem, 
nabytí či pozbytí movité věci, jejíž hodnota 
přesahuje 100 000 Kč nebo pětinásobek jejího 
průměrného měsíčního příjmu po odečtení 
povinných zákonných odvodů, podle toho, 
která částka je vyšší, nabytí či pozbytí 
nemovitého majetku, vzniku všech závazků 
a pohledávek, jejichž nominální hodnota 
jednotlivě nebo v souhrnu přesahuje 100 000 
Kč nebo pětinásobek jejího průměrného 
měsíčního příjmu po odečtení povinných 
zákonných odvodů, podle toho, která částka je 
vyšší, mimořádné splátky závazku, přesáhla-li 
její hodnota 100 000 Kč nebo pětinásobek 
jejího průměrného měsíčního příjmu po 
odečtení povinných zákonných odvodů, podle 
toho, která částka je vyšší, a nařízení výkonu 
rozhodnutí. 

Důvody pro tuto úpravu vyplývají ze 
specifického postavení a charakteru činnosti 
zpravodajských služeb, která klade na jejich 
příslušníky a zaměstnance a osoby, které se 
jimi chtějí stát, specifické nároky. I z tohoto 
důvodu zákon svěřuje výkon státní správy při 
provádění bezpečnostního řízení u těchto osob 
přímo zpravodajským službám, které musí 
zároveň garantovat, že jsou schopny zajistit 
utajovaným informacím, s nimiž nakládají, 
odpovídající ochranu, zejména s ohledem na 
jejich množství a možným následkům spojeným 
s vyzrazením nebo zneužitím utajovaných 
informací (v prostředí zpravodajských služeb 
dochází zpravidla ke zpracování utajovaných 

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAF2C7TXX



 11   

informací vyššího stupně utajení než u 
ostatních orgánů státu). Zpravodajské služby 
pokládají za jeden z nástrojů k možnému 
ověřování výskytu bezpečnostního rizika u 
fyzických osob uvedených v § 140 odst. 1 písm. 
a) zákona větší šíři hlášení změn údajů 
uvedených v bezpečnostním dotazníku fyzické 
osoby. Důležité je to také v případě změn 
týkajících se majetkových poměrů těchto osob, 
kdy zejména vznik a zánik závazků 
a pohledávek může mít zásadní vliv na chování 
fyzické osoby a její schopnost zajistit ochranu 
utajovaných informací. Zvláštní úprava ve 
vztahu k osobám uvedených v § 140 odst. 1 
písm. a) zákona má za cíl též zajistit zvýšenou 
ochranu vztahu mezi účastníkem řízení, 
respektive příslušníkem či zaměstnancem nebo 
uchazečem o přijetí do služebního nebo 
pracovního poměru, a zpravodajskou službou, 
neboť nebude nutné se na uvedené osoby 
cíleně dotazovat ať už u subjektů veřejné nebo 
soukromé sféry. 

Ponechání širšího rozsahu hlášení změn údajů 
těmito osobami proto nezakládá 
neodůvodněnou nerovnost v porovnání 
s ostatními fyzickými osobami, neboť to 
vyplývá ze specifických podmínek výkonu 
služby či práce v prostředí zpravodajských 
služeb. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že 
tyto specifické podmínky nejsou samoúčelné a 
ojedinělé, ale mají svůj odraz také 
v ustanoveních jiných právních předpisů (např. 
v 13 odst. 3 zákona, kdy zpravodajská služba u 
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svých příslušníků, zaměstnanců a uchazečů o 
zaměstnání nebo o přijetí do služebního 
poměru může ověřovat osobnostní způsobilost 
nejen na základě prohlášení k osobnostní 
způsobilosti, ale také na základě 
psychologického vyšetření psychologickým 
pracovištěm zpravodajské služby, v § 14 odst. 7 
zákona, kdy zpravodajská služba může u těchto 
osob u při posuzování bezpečnostního rizika 
provést fyziodetekční vyšetření, anebo v § 47 
zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru 
příslušníků bezpečnostních sborů, na jehož 
základě byl u příslušníků zpravodajských služeb 
stanoven širší rozsah omezení některých 
ústavních práv, než jak je tomu u ostatních 
příslušníků bezpečnostních sborů). 

Bezpečnostní informační služba se zaslaným 
vypořádáním souhlasila. 

5.  UZSI ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY 
A. Obecně k materiálu 
Navrhované změny vyhlášky č. 363/2011 Sb., o  personální 
bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění vyhlášky č. 
415/2013 Sb., nepovažujeme z pohledu zpravodajských služeb za 
vhodné a žádoucí, a to jak pro vedení bezpečnostního řízení, tak pro 
řádné naplnění jeho účelu. 
 
B. Připomínky k § 6 a § 10   
Za nejproblematičtější považujeme dramatické omezení 
prokazovaných skutečností, resp. ohlašovaných změn týkajících se 
majetkové sféry účastníka řízení, ať již jde o nařízené výkony 
rozhodnutí [nynější § 6 odst. 1 písm. e) a § 10 odst. 1 písm. i) 
vyhlášky] či nabytí nebo pozbytí movitých věcí, vzniku závazků, 

VYSVĚTLENO 

Na základě proběhlého vypořádání Národní 
bezpečnostní úřad navrhuje s přihlédnutím 
k níže uvedenému odůvodnění stanovit 
odchylnou úpravu pro příslušníky 
zpravodajských služeb, jejich zaměstnance a 
uchazeče o přijetí do služebního nebo 
pracovního poměru příslušníka nebo 
zaměstnance zpravodajské služby pokud se 
jedná o rozsah hlášení změn. Konkrétně 
ustanovení § 10 návrhu vyhlášky se navrhuje 
upravit takto: 
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pohledávek a mimořádných splátek dluhu [nynější § 10 odst. 1 
písm. f), k) až m) vyhlášky]. Podle našeho názoru jde o skutečnosti, 
které jsou zásadní z hlediska účelu bezpečnostního řízení, což 
dokládá i zařazení zjevně nepřiměřených majetkových poměrů mezi 
obligatorní bezpečnostní rizika. 
 
Jsme přesvědčeni, že pro zajištění ochrany utajovaných informací je 
nezbytné, aby orgány státu, které vedou bezpečnostní řízení, měly 
průběžný přehled o majetkových poměrech držitelů osvědčení 
fyzické osoby a žadatelů o toto osvědčení, resp. o zásadních 
změnách jejich majetkových poměrů, a to i s ohledem na dobu 
platnosti osvědčení fyzické osoby, která je i v případě vysokých 
stupňů utajení poměrně dlouhá. Současně se obáváme, že ne 
všechny z těchto skutečností mohou státní orgány, jež vedou 
bezpečnostní řízení, zjistit z informačních systémů veřejné správy či 
z jiných rejstříků a databází orgánů státu a právnických osob, resp. 
že je takovýmto způsobem nemohou zjistit v rozsahu dostatečném 
pro zjištění příslušných bezpečnostních rizik. 

 
Z obdobných důvodů nepovažujeme za vhodné zrušení oznamování 
změn příslušnosti ke sdružením, nadacím a obecně prospěšným 
společnostem [nynější § 10 odst. 1 písm. e) vyhlášky]. I tyto 
skutečnosti považujeme za významné z hlediska zjištění některých 
bezpečnostních rizik, včetně obligatorních. 

 
Z hlediska zpravodajské služby by pak navrhované změny vyhlášky 
zásadním způsobem zkomplikovaly, ne-li znemožnily, ochranu (či 
dokonce utajení) vztahu mezi účastníkem řízení – příslušníkem či 
zaměstnancem nebo uchazečem o přijetí o služebního nebo 
pracovního poměru – a zpravodajskou službou, neboť by vedly 
k masivnímu cílenému dotazování zpravodajské služby na konkrétní 

„§ 10 
Omezení rozsahu hlášení změn údajů v 
dotazníku fyzické osoby nebo v dotazníku 

 
(1)  Fyzická osoba, která podala žádost 

fyzické osoby, nebo fyzická osoba, která 
podala žádost o doklad, nebo fyzická osoba, 
která je držitelem vydaného osvědčení fyzické 
osoby nebo dokladu, oznamuje Národnímu 
bezpečnostnímu úřadu pouze změny 

 
a)  adresy pro účely doručování, 
b)  zaměstnavatele, 
c)  nabytí nemovitého majetku 

neevidovaného v katastru nemovitostí2), 
d)  zahájení trestního řízení včetně uvedení, 

kdy a kým bylo zahájeno a z jakého 
důvodu, 

e)  vznik závazků, jejichž nominální hodnota 
jednotlivě nebo v souhrnu přesahuje 100 
000 Kč nebo pětinásobek jejího 
průměrného měsíčního příjmu po 
odečtení povinných zákonných odvodů, 
podle toho, která částka je vyšší, a to 
pouze v případě, že závazek vznikl mezi 
fyzickými osobami, 

f)  údajů k osobě manžela (manželky) nebo 
partnera (partnerky) a osob starších l8 let 
žijících s ní v domácnosti; fyzická osoba, 
jež podala žádost o doklad nebo je jeho 
držitelem, změnu těchto údajů neuvádí. 

                                            
2) Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
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osoby, a to patrně nejen v informačních systémech veřejné správy, 
ale i v databázích soukromoprávních subjektů. Uvedené osoby by 
tak byly se zpravodajskou službou provázány způsobem, který 
považujeme z hlediska bezpečnosti zpravodajské služby i těchto 
osob samotných za zcela nepřijatelný. Odpovídajícím řešení přitom 
není ani postup podle § 138 odst. 1 písm. m) vyhlášky, který je 
koncipován jako primárně výjimečné opatření, jež nemá přenášet 
zásadní odpovědnost za příslušné úkony bezpečnostního řízení 
z uvedených zpravodajských služeb na Národní bezpečnostní úřad.  

 
Oproti předloženému návrhu považujeme naopak za nezbytné 
upřesnit ve vyhlášce některé z dosavadních položek týkajících se 
majetkových poměrů fyzických osob. Jde především o ustanovení, 
podle nichž fyzická osoba oznamuje změnu ve svých majetkových 
poměrech, pokud dosáhla určité výše [nynější § 10 odst. 1 písm. f), 
k), l) a m)]. Domníváme se, že vyhláška by měla takovéto změny 
přesněji časově vymezit, neboť z dosavadní dikce vyplývá, že jde 
zásadně o změny jednorázové. Za stejně závažnou však považujeme 
i skutečnost, kdy dochází k takovýmto změnám postupně (po 
částech), ať již spolu jednotlivé dílčí změny věcně souvisejí či nikoli. 
Za vhodné považujeme rovněž upřesnění nynějšího ustanovení § 10 
odst. 1 písm. f) tak, aby bylo dostatečně zřejmé, že se týká i 
finančních prostředků. 
Tyto připomínky považuje Úřad pro zahraniční styky a informace 
za zásadní. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  (2) Fyzická osoba, která podala žádost 

fyzické osoby, nebo která je držitelem 
vydaného osvědčení fyzické osoby, oznamuje 
v rozsahu položek dotazníku fyzické osoby 
uvedeného v příloze č. 6 k této vyhlášce 
změny podle odstavce 1 písm. a), b), d) a f).  

 
 (3) Fyzická osoba, která podala žádost 
o doklad, nebo která je držitelem vydaného 
dokladu, oznamuje v rozsahu položek 
dotazníku uvedeného v příloze č. 6 k této 
vyhlášce změny podle odstavce 1 písm. a), b) 
a d). 
 
 (4) Fyzická osoba uvedená v § 140 odst. 
1 písm. a) zákona mimo změny údajů 
uvedených v odstavci 1 oznamuje 
zpravodajské službě změny 
 
a) příslušnost ke spolkům, nadacím a obecně 
prospěšným společnostem, 
 
b) nabytí či pozbytí movité věci, jejíž hodnota 
přesahuje 100 000 Kč nebo pětinásobek 
jejího průměrného měsíčního příjmu po 
odečtení povinných zákonných odvodů, podle 
toho, která částka je vyšší, 
 
c) nabytí či pozbytí nemovitého majetku, 
pokud nebyly oznámeny podle odstavce 1 
písm. c), 
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d) vznik závazků, jejichž nominální hodnota 
jednotlivě nebo v souhrnu přesahuje 100 000 
Kč nebo pětinásobek jejího průměrného 
měsíčního příjmu po odečtení povinných 
zákonných odvodů, podle toho, která částka 
je vyšší, pokud nebyly oznámeny podle 
odstavce 1 písm. e),  
 
e) vznik pohledávek, jejichž nominální 
hodnota jednotlivě nebo v souhrnu přesahuje 
100 000 Kč nebo pětinásobek jejího 
průměrného měsíčního příjmu po odečtení 
povinných zákonných odvodů, podle toho, 
která částka je vyšší, 
 
f) mimořádná splátka závazku, přesáhla-li její 
hodnota 100 000 Kč nebo pětinásobek jejího 
průměrného měsíčního příjmu po odečtení 
povinných zákonných odvodů, podle toho, 
která částka je vyšší, 
 
g) nařízení výkonu rozhodnutí.“. 

 

Příslušníkům, zaměstnancům a uchazečům o 
přijetí do služebního nebo pracovního poměru 
příslušníka nebo zaměstnance zpravodajské 
služby navíc zůstává zachována povinnost 
hlásit změnu příslušnosti ke sdružením, 
nadacím a obecně prospěšným společnostem, 
nabytí či pozbytí movité věci, jejíž hodnota 
přesahuje 100 000 Kč nebo pětinásobek jejího 
průměrného měsíčního příjmu po odečtení 
povinných zákonných odvodů, podle toho, 
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která částka je vyšší, nabytí či pozbytí 
nemovitého majetku, vzniku všech závazků 
a pohledávek, jejichž nominální hodnota 
jednotlivě nebo v souhrnu přesahuje 100 000 
Kč nebo pětinásobek jejího průměrného 
měsíčního příjmu po odečtení povinných 
zákonných odvodů, podle toho, která částka je 
vyšší, mimořádné splátky závazku, přesáhla-li 
její hodnota 100 000 Kč nebo pětinásobek 
jejího průměrného měsíčního příjmu po 
odečtení povinných zákonných odvodů, podle 
toho, která částka je vyšší, a nařízení výkonu 
rozhodnutí. 

Důvody pro tuto úpravu vyplývají ze 
specifického postavení a charakteru činnosti 
zpravodajských služeb, která klade na jejich 
příslušníky a zaměstnance a osoby, které se 
jimi chtějí stát, specifické nároky. I z tohoto 
důvodu zákon svěřuje výkon státní správy při 
provádění bezpečnostního řízení u těchto osob 
přímo zpravodajským službám, které musí 
zároveň garantovat, že jsou schopny zajistit 
utajovaným informacím, s nimiž nakládají, 
odpovídající ochranu, zejména s ohledem na 
jejich množství a možným následkům spojeným 
s vyzrazením nebo zneužitím utajovaných 
informací (v prostředí zpravodajských služeb 
dochází zpravidla ke zpracování utajovaných 
informací vyššího stupně utajení než u 
ostatních orgánů státu). Zpravodajské služby 
pokládají za jeden z nástrojů k možnému 
ověřování výskytu bezpečnostního rizika u 
fyzických osob uvedených v § 140 odst. 1 písm. 
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a) zákona větší šíři hlášení změn údajů 
uvedených v bezpečnostním dotazníku fyzické 
osoby. Důležité je to také v případě změn 
týkajících se majetkových poměrů těchto osob, 
kdy zejména vznik a zánik závazků 
a pohledávek může mít zásadní vliv na chování 
fyzické osoby a její schopnost zajistit ochranu 
utajovaných informací. Zvláštní úprava ve 
vztahu k osobám uvedených v § 140 odst. 1 
písm. a) zákona má za cíl též zajistit zvýšenou 
ochranu vztahu mezi účastníkem řízení, 
respektive příslušníkem či zaměstnancem nebo 
uchazečem o přijetí do služebního nebo 
pracovního poměru, a zpravodajskou službou, 
neboť nebude nutné se na uvedené osoby 
cíleně dotazovat ať už u subjektů veřejné nebo 
soukromé sféry. 

Ponechání širšího rozsahu hlášení změn údajů 
těmito osobami proto nezakládá 
neodůvodněnou nerovnost v porovnání 
s ostatními fyzickými osobami, neboť to 
vyplývá ze specifických podmínek výkonu 
služby či práce v prostředí zpravodajských 
služeb. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že 
tyto specifické podmínky nejsou samoúčelné a 
ojedinělé, ale mají svůj odraz také 
v ustanoveních jiných právních předpisů (např. 
v 13 odst. 3 zákona, kdy zpravodajská služba u 
svých příslušníků, zaměstnanců a uchazečů o 
zaměstnání nebo o přijetí do služebního 
poměru může ověřovat osobnostní způsobilost 
nejen na základě prohlášení k osobnostní 
způsobilosti, ale také na základě 
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C. Doporučující připomínka 
Domníváme se rovněž, že by bylo žádoucí používat pro dotazník 
fyzické osoby a další přílohy žádosti fyzické osoby a jiné dokumenty 
formuláře v univerzálním formátu PDF namísto formulářů programu 
Software602 Form Filler, vyžadujících instalaci zvláštního programu, 
což je zjevně uživatelsky nepříjemné. 

psychologického vyšetření psychologickým 
pracovištěm zpravodajské služby, v § 14 odst. 7 
zákona, kdy zpravodajská služba může u těchto 
osob u při posuzování bezpečnostního rizika 
provést fyziodetekční vyšetření, anebo v § 47 
zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru 
příslušníků bezpečnostních sborů, na jehož 
základě byl u příslušníků zpravodajských služeb 
stanoven širší rozsah omezení některých 
ústavních práv, než jak je tomu u ostatních 
příslušníků bezpečnostních sborů). 

 

VYSVĚTLENO 

Uplatněné připomínce nelze vyhovět, neboť 
s přihlédnutím ke specifičnosti požadovaného 
dotazníku je vzhledem k účelu a především 
způsobu jeho vyplňování formát .pdf 
nevyhovující. 

Úřad pro zahraniční styky a informace 
s vypořádáním souhlasil. 

6.  MPSV DOPORUČUJÍCÍ PŘIPOMÍNKA: 
 
K bodu 4 - § 10 odst. 2 
S ohledem na text uvedeného odstavce doporučujeme ve zvláštní 
části odůvodnění vyhlášky vysvětlit, kterých osob a kterých 
dotazníků se tato úprava týká. Samotné znění předmětného 
ustanovení působí zavádějícím dojmem (dotazník/dotazník fyzické 
osoby).  

AKCEPTOVÁNO 
UPRAVENO 

Ustanovení § 10 odst. 2 návrhu vyhlášky se na 
základě uplatněné připomínky a pro zajištění 
větší jasnosti, kterých fyzických osob se 
předmětné ustanovení týká, navrhuje upravit 
takto: 
 
„(2) Fyzická osoba, která podala žádost fyzické 

osoby, nebo která je držitelem vydaného 
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osvědčení fyzické osoby, oznamuje v rozsahu 
položek dotazníku fyzické osoby uvedeného 
v příloze č. 6 k této vyhlášce změny podle 
odstavce 1 písm. a), b), d) a f).  

 
(3) Fyzická osoba, která podala žádost o 
doklad, nebo která je držitelem vydaného 
dokladu, oznamuje v rozsahu položek 
dotazníku uvedeného v příloze č. 6 k této 
vyhlášce změny podle odstavce 1 písm. a), b) 
a d).“. 

7.  KÚ Zlínského 
kraje 

DOPORUČUJÍCÍ PŘIPOMÍNKA: 
 
K bodu 4. (§ 10 odstavec 2) – nesrozumitelné a nejasné ustanovení   
 
Předkladatel navrhuje ustanovení § 10 odstavec 2 v tomto znění: 
 
„(2) Fyzická osoba oznamuje v rozsahu položek dotazníku fyzické 
osoby uvedeného v příloze č. 6 k této vyhlášce změny podle odstavce 
1 písm. a), b), d) a e). Fyzická osoba oznamuje v rozsahu položek 
dotazníku uvedeného v příloze č. 6 k této vyhlášce změny podle 
odstavce 1 písm. a), b) a d).“ 
 
Zdůvodnění:  
Z výše uvedené formulace není zcela jasné, kdy fyzická osoba 
oznamuje změny údajů v rozsahu položek dotazníku fyzické osoby 
uvedeného v příloze č. 6 k této vyhlášce podle odstavce 1 písm. a), 
b), d) a e), a v jakých případech podle odstavce 1 písm. a), b) a d). 
Z důvodu právní jistoty doporučujeme ustanovení jednoznačně 
upravit. 

AKCEPTOVÁNO 
UPRAVENO 

Ustanovení § 10 odst. 2 návrhu vyhlášky se na 
základě uplatněné připomínky a pro zajištění 
větší jasnosti, kterých fyzických osob se 
předmětné ustanovení týká, navrhuje upravit 
takto: 
 
„(2) Fyzická osoba, která podala žádost fyzické 

osoby, nebo která je držitelem vydaného 
osvědčení fyzické osoby, oznamuje v rozsahu 
položek dotazníku fyzické osoby uvedeného 
v příloze č. 6 k této vyhlášce změny podle 
odstavce 1 písm. a), b), d) a f).  

 
(3) Fyzická osoba, která podala žádost o 
doklad, nebo která je držitelem vydaného 
dokladu, oznamuje v rozsahu položek 
dotazníku uvedeného v příloze č. 6 k této 
vyhlášce změny podle odstavce 1 písm. a), b) 
a d).“. 
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Krajský úřad Zlínského kraje se zaslaným 
vypořádáním uplatněné připomínky souhlasil. 

8.  ÚVČR-RVV ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA: 
 
K odůvodnění: 
Požadujeme v odůvodnění uvést, zda navrhovanými změnami 
nedojde ke snížení personální bezpečnosti a v důsledku toho 
i ke snížení ochrany utajovaných informací. 
 
Odůvodnění: 
Určité pochybnosti vyvolává zrušení ustanovení, která se týkají 
závazků a pohledávek přesahujících 100 000 Kč – zejména 
§ 10 odst. 1 písm. k)–m). Domníváme se, že by daná ustanovení 
neměla být zrušena, a to zejména s ohledem na informace 
o nebankovních závazcích a pohledávkách, které jinak nelze získat 
z dostupných rejstříků. 

AKCEPTOVÁNO 
UPRAVENO 

Odůvodnění bylo upraveno na základě 
uplatněné připomínky, přičemž s přihlédnutím 
k jejímu odůvodnění dále uvádíme, že 
dosavadní písmeno k) v § 10 odst. 1 návrhu 
vyhlášky se navrhuje zachovat v upraveném 
znění takto: 

„k) vznik závazků, jejichž nominální hodnota 
jednotlivě nebo v souhrnu přesahuje 100 000 Kč 
nebo pětinásobek jejího průměrného měsíčního 
příjmu po odečtení povinných zákonných 
odvodů, podle toho, která částka je vyšší, a to 
pouze v případě, že závazek vznikl mezi 
fyzickými osobami,“. 

V ostatních případech nepovažujeme z pohledu 
působnosti NBÚ za účelné, aby případy hlášení 
změn podle § 10 odst. 1 písm. f), l) a m) 
vyhlášky č. 363/2011 Sb. byly i nadále 
zachovány. Na tomto místě považujeme za 
vhodné uvést, že k fyzickým osobám které 
podaly žádost fyzické osoby nebo žádost o 
doklad, nebo k fyzickým osobám, které jsou 
držiteli osvědčení fyzické osoby nebo dokladu, 
nelze a priori přistupovat s tím, že se po 
proběhlém bezpečnostním řízení bez zjištění 
konkrétních bezpečnostních rizik budou taková 
rizika v budoucnu vyskytovat. Nicméně v zájmu 
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zajištění ochrany utajovaných informací má 
NBÚ zákonem nastavené mechanismy, kterými 
je schopen se o případných bezpečnostních 
rizicích u dotčených fyzických osob dozvědět. 
Mimo jiné se konkrétně jedná o povinnost  
stanovenou v § 69 odst. 1 písm. c) zákona 
právnickým osobám a podnikajícím fyzickým 
osobám, které mají přístup k utajované 
informaci, a  orgánům státu  - neprodleně 
písemně oznámit NBÚ skutečnost, která může 
mít vliv na vydání nebo na platnost osvědčení 
fyzické osoby [obdobná povinnost se 
právnickým osobám, podnikajícím fyzickým 
osobám a orgánům státu stanoví v § 86 písm. 
c) zákona pro vydání nebo držení dokladu], a o 
povinnost stanovenou v § 140 odst. 3 zákona 
zpravodajským službám – neprodleně oznámit 
NBÚ, zjistí-li okolnosti nasvědčující tomu, že 
držitel osvědčení fyzické osoby nebo dokladu 
přestal splňovat podmínky pro jejich vydání, 
neohrozí-li to zájem sledovaný zpravodajskou 
službou (obdobnou povinnost má také 
ministerstvo vnitra). Dále podle § 110 odst. 1 
zákona NBÚ po dobu platnosti osvědčení 
fyzické osoby nebo dokladu, prověřuje za 
pomoci úkonů bezpečnostního řízení, zda 
fyzická osoba i nadále splňuje podmínky pro 
vydání osvědčení fyzické osoby nebo dokladu. 
Pokud by existovala důvodná pochybnost o 
tom, že držitel takové veřejné listiny i nadále 
splňuje podmínky pro její vydání, zahájí NBÚ 
řízení o zrušení platnosti osvědčení fyzické 
osoby nebo dokladu. NBÚ tak i sám z vlastní 
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iniciativy provádí šetření, které je z hlediska 
ochrany utajovaných informací a zjištění 
případných bezpečnostních rizik podstatně 
účelnější, než dosavadní hlášení změn podle § 
10 odst. 1 písm. f), l) a m). Zcela obdobně je 
tomu v případě výkonu citlivých činností a 
zjištění případných negativních okolností. 
 
Úřad vlády se zaslaným vypořádáním 
uplatněné připomínky souhlasil. 

9.  MPO DOPORUČUJÍCÍ PŘIPOMÍNKA: 
 
Navrhujeme, aby bylo „Odůvodnění   ̋doplněno o hodnocení vztahu 
návrhu vyhlášky a podnikatelského prostředí v souladu s čl. 16 odst. 
4 Legislativních pravidel vlády. 

AKCEPTOVÁNO 
UPRAVENO 

10.  MŠMT DOPORUČUJÍCÍ PŘIPOMÍNKA: 
 
K návrhu vyhlášky: 
1. Novelizační bod 1  s ohledem na čl. 56 odst. 2 písm. g) 
Legislativních pravidel vlády formulovat takto: "V § 6 odst. 1 se na 
konci písmene a) čárka nahrazuje slovem "a", na konci písmene c) se 
čárka nahrazuje tečkou a písmena b), d) a e) se zrušují." 
 
2. V novelizačním bodu 3  doporučujeme  "a), b), c), d) a e)" 
nahradit textem "a) až e)". 

K platnému znění: 
1. Při změně označování písmen za účelem vyšší přehlednosti a 
srozumitelnosti formulovat způsobem "c) b)". 
 
 
2. V § 6 odst. 1 na konci písmene c) vyznačit nahrazení čárky tečkou. 
 

 
 
 
AKCEPTOVÁNO 
UPRAVENO 
 
 
 
AKCEPTOVÁNO 
UPRAVENO 
 
 
Po uvážení bylo ponecháno původně 
navrhované označení. 
 
AKCEPTOVÁNO 
UPRAVENO 
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3. Zrušit ustanovení o účinnosti a označení podepisující osoby. 
 
 
 
 
K odůvodnění: 
Doporučujeme  ve zvláštní části s ohledem na ustálenou legislativní 
praxi slova "K novelizačnímu bodu 1 a 2" nahradit slovy "K bodům 1 
a 2 (§ 6)" a slova "K novelizačnímu bodu 3 a 4" nahradit slovy "K 
bodům 3 a 4 (§ 10)". 

AKCEPTOVÁNO 
UPRAVENO 
 
 
 
AKCEPTOVÁNO 
UPRAVENO 
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