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VI. 
 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK 
NÁVRH ZÁKONA, KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON Č. 412/2005 SB., O OCHRANĚ UTAJOVANÝCH INFORMACÍ A O BEZPEČNOSTNÍ ZPŮSOBILOSTI, VE ZNĚNÍ 

POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ 
  
 

Č.č 
Č. 

Připomínkové 
místo 

Připomínky Vypořádání 

1. Hl. m. Praha DOPORUČUJÍCÍ PŘIPOMÍNKA: 
 
K Čl. I 
 
Podle čl. 2 odst. 2 písm. d) Legislativních pravidel vlády je třeba při 
přípravě právního předpisu dbát, aby právní předpis byl  
formulován srozumitelně a stylisticky bezvadně. 
Ve smyslu uvedeného ustanovení proto doporučujeme navrhovaný 
text odstavce 3 rozdělit na dvě popřípadě tři věty. Předkladatelem 
navrhovaný text (dlouhé souvětí) je nepřehledný, což snižuje jeho 
srozumitelnost.  
 

VYSVĚTLENO 
 
Přestože se jedná o rozsáhlé souvětí, trváme na 
jeho původně navrhovaném znění. K zachování 
takového znění se přikláníme, neboť 
předmětná věta obsahuje jak požadavky tak 
výjimky z nich především pro elektronický 
systém spisové služby, a domníváme se, že její 
rozdělení by mohlo naopak působit nejasně a 
roztříštěně. 

2. MF DOPORUČUJÍCÍ PŘIPOMÍNKY: 
 
1. Doporučujeme zvážit, zda by nebylo účelné navrhnout, aby 
Poslanecká sněmovna přijala návrh v 1. čtení, a to s ohledem na 
skutečnost, že není jisté, zda za standardního projednávání ve 
trojím čtení by byl návrh Poslaneckou sněmovnou do konce jejího 
volebního období přijat. 
Pokud by byl tento námět předkladatelem přijat, upozorňujeme na 
skutečnost, že je třeba uvedený postup promítnout do textu návrhu 
usnesení vlády. 
 

AKCEPTOVÁNO 
 
Námět byl promítnut jak do důvodové zprávy 
návrhu zákona tak i do návrhu usnesení vlády. 

  2. V uvozovací větě čl. I návrhu doručujeme vypustit slova „ve znění AKCEPTOVÁNO 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAJ5JLS1E)



 2   

zákona č. 32/2008 Sb.,“, protože novela č. 32/2008 Sb. se odstavce 
3 v § 23 nedotkla. 
 

UPRAVENO 

  3. V navrhovaném odstavci 3 § 23 doporučujeme nahradit čárku za 
slovem „přiměřeně“ středníkem.  
 

AKCEPTOVÁNO 
UPRAVENO 

  4. V úvodním odstavci Obecné části důvodové zprávy 
doporučujeme zpřesnit první větu odstavce takto : 
 
„Do Plánu legislativních prací vlády na rok 2017 byl pro Národní 
bezpečnostní úřad zařazen legislativní úkol předložit vládě návrh 
novely zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací 
a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, do 
února 2017, a to jen v oblasti administrativní bezpečnosti, pokud 
jde o možnost zpracovávat elektronické dokumenty obsahující 
utajované informace.“.  

 
Současně konstatujeme, že věta druhá tohoto odstavce bez dalšího 
uvádí, že „návrh nemusí obsahovat hodnocení dopadů regulace 
(RIA)“, aniž toto blíže odůvodňuje. Doporučujeme tedy důvod, na 
základě kterého tomu tak je, v tomto odstavci uvést, tj. konstatovat, 
že „Na základě usnesení vlády ze dne 14. prosince 2016 č. 1121, 
kterým byl schválen Plán legislativních prací vlády na rok 2017, 
neobsahuje návrh hodnocení dopadů regulace (RIA).“. 

AKCEPTOVÁNO 
UPRAVENO 

3. ÚV - RVV DOPORUČUJÍCÍ PŘIPOMÍNKA: 
 
Doporučujeme do předkládací zprávy (případně do důvodové 
zprávy) doplnit informaci, že změna zákona o ochraně utajovaných 
informací a o bezpečnostní způsobilosti si rovněž vyžádá 
novelizaci vyhlášky č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti 
a o registrech utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů. 
 

AKCEPTOVÁNO 
UPRAVENO 

4. MO DOPORUČUJÍCÍ PŘIPOMÍNKA: AKCEPTOVÁNO 
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K navrhovanému znění § 23 odst. 3 
Navrhujeme za slovy „který je součástí informačního systému 
nakládajícího s utajovanými informacemi“ odstranit čárku. 
 
Odůvodnění:           
Navrhovaná úprava směřuje k zajištění stylistické a jazykové 
bezvadnosti textu ve smyslu požadavků stanovených v čl. 2 odst. 2 
písm. d) Legislativních pravidel vlády. 
 
Z předkládací i důvodové zprávy vyplývá, že elektronický systém 
spisové služby, který je součástí informačního systému nakládajícího 
s utajovanými informacemi, musí splňovat požadavky stanovené 
národním standardem pro elektronické systémy spisové služby 
(s výjimkou těch požadavků, které vylučuje institut certifikace podle 
zákona). Ze znění navrhovaného ustanovení ale z důvodu vložení 
čárky za uvedená slova vyplývá, že požadavky stanovené národním 
standardem pro elektronické systémy spisové služby musí splňovat 
nikoliv elektronický systém spisové služby, ale utajovaná informace 
zpracovávána v elektronickém systému spisové služby. 
 

UPRAVENO 

5. ÚV - KOM DOPORUČUJÍCÍ PŘIPOMÍNKY: 
 
1. Důvodová zpráva k návrhu by měla obsahovat vyjádření, jakým 
způsobem je předmětná utajovaná informace chráněna stávající 
úpravou, například není-li nějak chráněna již z titulu existence 
v informačním systému nakládajícím s utajovanými informacemi. 

AKCEPTOVÁNO 
UPRAVENO 
 
Upravené znění příslušné části DZ: 

 
„Z § 34 zákona vyplývá, že nakládat 
s utajovanou informací lze pouze 
v  informačním systému, který musí být 
certifikován Národním bezpečnostním úřadem 
a písemně schválen do provozu odpovědnou 
osobou nebo jí pověřenou osobou. Tím je tak 
zajištěna důvěrnost, integrita a dostupnost 
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utajovaných informací, s nimiž informační 
systém nakládá, a odpovědnost správy a 
uživatele za jejich činnost v něm.“. 

  2. Dále navrhujeme podložit tvrzení obsažené v důvodové zprávě, 
že prostřednictvím návrhu zákona dojde k posílení ochrany 
utajovaných informací. Navrhujeme rozebrat, jakými prostředky 
dojde k posílení této ochrany, tedy doplnit tvrzení o relevantní 
argumentaci. 

AKCEPTOVÁNO 
UPRAVENO 
 
Upravené znění příslušné části DZ: 

 
„Ve svém důsledku dojde prostřednictvím 
návrhu zákona k posílení ochrany utajovaných 
informací, neboť jeho cílem je výslovné 
legislativní stanovení podmínek pro nakládání 
s utajovanými informacemi 
v elektronické  podobě zpracovávané 
v elektronickém systému spisové služby, který 
je součástí informačního systému nakládajícího 
s utajovanými informacemi. Prostřednictvím 
uvedené změny tak dojde k dokumentaci 
celého životního cyklu utajované informace 
v elektronické podobě při dodržování podmínek 
administrativní bezpečnosti jako je tomu 
v případě utajovaných informací v listinné nebo 
nelistinné podobě. Konkrétně dojde k aplikaci 
ustanovení upravující požadavky na 
vyznačování údajů a evidenci utajované 
informace vyjma ustanovení, která z povahy 
věci nelze použít pro utajované informace v již 
blíže popsaném elektronickém systému spisové 
služby. Kupříkladu se tak neuplatní ustanovení 
upravující podmínky přepravy a přenášení 
utajované informace. Dalším prostředkem 
k posílení ochrany utajovaných informací 
v elektronické podobě bude vztažení podmínek 
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pro vyznačování stupně utajení, jeho stanovení, 
změnu nebo rušení.“. 

 

  ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY: 
3. Navrhujeme rovněž blíže rozvést vztah návrhu k relevantním 
ustanovením práva EU. S ohledem na úpravu ochrany utajovaných 
informací EU v rozhodnutí Rady 2013/488/EU ze dne 23. září 2013 o 
bezpečnostních pravidlech na ochranu utajovaných informací EU, v 
konsolidovaném znění, a v rozhodnutí Komise (EU, Euratom) 
2015/444 ze dne 13. března 2015 o bezpečnostních pravidlech na 
ochranu utajovaných informací EU navrhujeme ospravedlnit 
přetrvávající obecný požadavek vnitrostátní úpravy, aby utajované 
informace v informačních systémech nebyly chráněny opatřeními 
administrativní bezpečnosti. 

AKCEPTOVÁNO 
UPRAVENO 

Upravené znění příslušné části DZ: 

„Oblast úpravy, jež je dotčena předkládanou 
novelou, však není výše zmíněnými 
sekundárními předpisy Evropské unie přímo 
upravena. V kontextu návrhu zákona lze však 
zmínit ustanovení uvedená v příloze č. 3 
k rozhodnutí Rady 2013/488/EU v části II. bod 5 
a 6, popřípadě ustanovení článku 22 odst. 4 a 5 
rozhodnutí Komise (EU, Euroatom) 2015/444, 
která jsou dosahem návrhu zákona nepřímo 
rozváděna. Uvedená ustanovení konkrétně 
stanoví, že stupeň utajení musí být jasně a 
správně označen bez ohledu na to, zda mají 
utajované informace Evropské Unie tištěnou 
nebo elektronickou podobu. Jednotlivé části 
daného dokumentu mohou vyžadovat různé 
stupně utajení a musí být podle toho označeny, 
a to i v případě, že jsou uloženy v elektronické 
podobě. Návrh zákona též nepřímo souvisí 
s ustanovením čl. 29 odst. 3 rozhodnutí Komise 
(EU, Euroatom) 2015/444 a ustanovením 
uvedeným v příloze č. 3 k rozhodnutí Rady 
2013/488/EU v části III. bod 21, které stanoví, 
že v případě komunikačního a informačního 
systému mohou být evidenční postupy 
provedeny přímo v rámci systému. Na základě 
uvedeného lze konstatovat, že návrh zákona je 
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v souladu s příslušnými rozhodnutími Rady a 
Komise Evropské unie a pouze v souladu s nimi 
blíže rozvádí zásady a pravidla v nich 
stanovených. 

… 
 

Stejně jako doposud se navrhuje, s výjimkou 
definovaného případu, vyloučit použití 
ustanovení zákona upravující administrativní 
bezpečnost pro zpracování a přenos 
utajovaných informací v informačních 
systémech a kryptografických prostředcích. 
Vyloučení použití opatření administrativní 
bezpečnosti v uvedeném případě nesnižuje 
důvěrnost, integritu ani dostupnost 
utajovaných informací, neboť tyto jsou 
zajištěny již samotným institutem certifikace 
informačního systému. Ochrana utajovaných 
informací tak není ohrožena. Záměr předvídaný 
v návrhu zákona je prvním krokem k úpravě 
podmínek nakládání s utajovanými 
informacemi v elektronické podobě obecně, 
avšak s ohledem na již citovaný § 63 odst. 4 
zákona č. 499/2004 Sb. se navrhuje upravit 
toliko podmínky nakládání s utajovanou 
informací zpracovávané v elektronickém 
systému spisové služby.“. 

  4. Požadujeme rovněž vyjádřit se ke vztahu návrhu k nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. 
července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících 
důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení 
směrnice 1999/93/ES. Jsme přesvědčeni, že tento předpis by měl 
být přinejmenším uveden ve výčtu dotčených aktů práva EU. 

VYSVĚTLENO 
 
Nařízení (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 
2014 řeší elektronické podepisování (podpis, 
pečeť, časové razítko) elektronickou identitu a 
elektronické důvěryhodné doručování. 
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Navrhovaná novela zákona č. 412/2005 Sb. se 
však této oblasti nedotýká. Dopady výše 
uvedeného nařízení řeší zákon č. 297/2016 Sb., 
o službách vytvářejících důvěru pro 
elektronické transakce a jeho doprovodný 
změnový  zákon č. 298/2016 Sb. 

6. MD DOPORUČUJÍCÍ PŘIPOMÍNKA: 
 
Navrhované ustanovení § 23 odstavce 3 stanoví, že ustanovení 
hlavy IV. zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací 
a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon“), se na zpracování a přenos utajované informace ve zde 
stanoveném případě použijí přiměřeně. Upozorňujeme na to, že 
podle článku 41 odstavce 2 legislativních pravidel vlády slova 
„přiměřeně“ ve spojení s odkazem na jiné ustanovení téhož nebo 
jiného právního předpisu lze použít pouze výjimečně. V případě 
použití slova „přiměřeně“ je totiž na tom, kdo chce poznat obsah a 
rozsah právní normy, aby provedl poměrně složitou logickou 
operaci a zhodnotil, kdy, resp. které předpokládané právní následky 
se na daný případ mohou vztahovat a kdy, resp. které nikoliv. 
Z hlediska právní jistoty je proto mnohem lepší (zejména v oblasti 
veřejného práva) přesně označit ty právní následky, které mají být 
s danými právními skutečnostmi spojeny, a to odkazem obsahujícím 
přesnou citaci obsahu právní normy nebo samostatnou úpravou. 
Pojem „přiměřeně“ je možné použít pouze v těch případech, kdy je 
jednoznačné, která konkrétní ustanovení se mají takto „přiměřeně“ 
použít, a zároveň kdy z povahy věci připadá v úvahu právě pouze 
přiměřené použití jiného ustanovení (zde hlavy IV. zákona) a nikoli 
jeho použití obdobné. V tomto ohledu doporučujeme zvážit, zda 
jsou všechny podmínky dané legislativními pravidly vlády pro užití 
slova „přiměřeně“ v případě navrhované právní úpravy splněny. 

VYSVĚTLENO 
 
K navrženému použití slova „přiměřeně“ bylo 
ze strany Národního bezpečnostního úřadu 
přistoupeno především z legislativně 
technických důvodů, neboť nelze bez dalšího 
jasně vymezit ta ustanovení, která se použijí 
pro nakládání s utajovanými informacemi 
v elektronické podobě (v rámci elektronického 
systému spisové služby, který je součástí 
informačního systému nakládajícího 
s utajovanými informacemi a splňuje 
požadavky národního standardu).  
 
Přesněji řečeno se neuplatní § 21 odst. 5 první 
věta část za středníkem, § 21 odst. 6 pokud jde 
o opis a kopii a § 21 odst. 7 zákona č. 412/2005 
Sb. Vzhledem k nemožnosti legislativně čistě 
vyčlenit ta ustanovení hlavy IV. zákona č. 
412/2005 Sb., která se nepoužijí a stejně tak i 
ta ustanovení, která se použijí, byla zvolena 
možnost stanovená v čl. 41 odst. 2 
Legislativních pravidel vlády. 
 
Na základě Vámi uplatněné připomínky a 
s ohledem na zajištění vyšší právní jistoty 
adresátů právní normy navrhujeme výše 
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nastíněné upřesnění zahrnout též do důvodové 
zprávy. 

7. MV DOPORUČUJÍCÍ PŘIPOMÍNKY: 
 
Obecně: 
Upozorňujeme, že dle našeho názoru nebude možné novelizovat 
vyhlášku č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o 
registrech utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů, jen 
výčtem ustanovení, která vzhledem ke své povaze nelze použít pro 
nakládání s utajovanými informacemi v elektronickém systému 
spisové služby, který je součástí informačního systému nakládajícího 
s utajovanými informacemi. Novela bude muset zohlednit i některé 
speciální vlastnosti dokumentů v digitální podobě, typicky např. 
formáty těchto dokumentů, postupy při převodu dokumentů apod. 

VZATO NA VĚDOMÍ 
 
Novela vyhlášky č. 529/2005 Sb. v souvislosti s 
návrhem zákona nepočítá se stanovením 
bližších speciálních vlastností utajovaných 
dokumentů v digitální podobě. Cílem je již 
stávající pravidla stanovená pro nakládání 
s utajovanými informacemi v listinné nebo 
nelistinné podobě vztáhnout i na utajované 
informace zpracovávané v elektronickém 
systému spisové služby, a to v souladu s nově 
navrhovaným zněním § 23 odst. 3 zákona č. 
412/2005 Sb., které též nepředpokládá jiná 
bližší specifika pro utajovanou informaci 
v elektronické podobě. 

  K čl. I – k § 23 odst. 3:  
 
1. Přiměřené použití hlavy IV. zákona č. 412/2005 Sb. na zpracování 
a přenos utajované informace zpracovávané v elektronickém 
systému spisové služby, který je součástí informačního systému 
nakládajícího s utajovanými informacemi, považujeme z hlediska 
právní jistoty adresátů právní normy za problematické. Vhodnější by 
podle našeho názoru bylo odkázat na ta ustanovení hlavy IV., která 
se v tomto případě použijí obdobně, respektive která se nepoužijí. 

VYSVĚTLENO 
 
K navrženému použití slova „přiměřeně“ bylo 
ze strany Národního bezpečnostního úřadu 
přistoupeno především z legislativně 
technických důvodů, neboť nelze bez dalšího 
jasně vymezit ta ustanovení, která se použijí 
pro nakládání s utajovanými informacemi 
v elektronické podobě (v rámci elektronického 
systému spisové služby, který je součástí 
informačního systému nakládajícího 
s utajovanými informacemi a splňuje 
požadavky národního standardu).  
 
Přesněji řečeno se neuplatní § 21 odst. 5 první 
věta část za středníkem, § 21 odst. 6 pokud jde 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAJ5JLS1E)



 9   

o opis a kopii a § 21 odst. 7 zákona č. 412/2005 
Sb. Vzhledem k nemožnosti legislativně čistě 
vyčlenit ta ustanovení hlavy IV. zákona č. 
412/2005 Sb., která se nepoužijí a stejně tak i 
ta ustanovení, která se použijí, byla zvolena 
možnost stanovená v čl. 41 odst. 2 
Legislativních pravidel vlády. 
 
Na základě Vámi uplatněné připomínky a 
s ohledem na zajištění vyšší právní jistoty 
adresátů právní normy navrhujeme výše 
nastíněné upřesnění zahrnout též do důvodové 
zprávy. 

  K čl. I – k § 23 odst. 3:  
2. Podle § 63 odst. 4 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové 
službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
musí elektronický systém spisové služby, který je součástí 
informačního systému pro nakládání s utajovanými informacemi, 
splňovat požadavky stanovené národním standardem pro 
elektronické systémy spisové služby, s výjimkou těch požadavků, 
jejichž užití vylučuje splnění podmínek certifikace informačního 
systému pro nakládání s utajovanými informacemi, nebo jejichž 
užití vylučuje zvláštní povaha působnosti těchto původců. Druhou  
z uvedených výjimek však navrhovaný § 23 odst. 3 nezohledňuje, 
přičemž důvody, které k tomu předkladatele vedly, nejsou zřejmé 
ani z důvodové zprávy. Doporučujeme proto v tomto směru 
důvodovou zprávu doplnit. 

AKCEPTOVÁNO 
UPRAVENO 
 
Po uvážení byla do návrhu zákona doplněna i 
druhá výjimka po vzoru § 63 odst. 4 zákona č. 
499/2004 Sb. s odkazem na ustanovení § 63 
odst. 3 a 4 tohoto zákona uvedeným 
v poznámce pod čarou, aby bylo jasně 
stanoveno, kteří původci mohou zvláštní 
povahu působnosti mít. 

  K důvodové zprávě:  
 
Ve třetím odstavci důvodové zprávy není text logicky provázán. 
Doporučujeme proto tento odstavec přepracovat. 

AKCEPTOVÁNO 
UPRAVENO 

8. ÚZSI ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA: 
 

VYSVĚTLENO 
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K § 23 odst. 3  
 
Z hlediska věcného řešení nemáme k návrhu zásadních připomínek, 
nicméně považujeme za vhodné ustanovení § 23 odst. 3 formulovat 
přiléhavěji, a to zejména s ohledem na ustanovení § 63 odst. 4 
zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů (dále jen „archivní zákon“). 
 
Navrhujeme upravit nové ustanovení § 23 odst. 3 následujícím 
způsobem: 
 
"(3) V případě, že je utajovaná informace zpracovávána v 
elektronickém systému spisové služby, který je součástí 
informačního systému nakládajícího s utajovanými informacemi 
x), použijí se ustanovení této hlavy na její zpracování a přenos 
přiměřeně, jinak se ustanovení této hlavy na zpracování a přenos 
utajovaných informací v informačních systémech a 
kryptografických prostředcích nevztahují. 
 
x) § 63 odst. 4 zákona č. 499/2004 Sb." 
 
 
Odůvodnění 
 
Domníváme se, že předkladatelem navrhované znění § 23 odst. 3 by 
v rámci aplikace mohlo vyvolat pochybnosti o svém vztahu k výše 
uvedenému ustanovení archivního zákona. Jedná se zejména o 
skutečnost, že se obě ustanovení týkají stejného objektu (tedy 
elektronických systémů spisové služby, které jsou součástí 
informačních systémů nakládajících s utajovanými informacemi), 
nicméně předmět jejich úpravy je odlišný a vzájemně nesouvisející. 
Zatímco § 63 odst. 4 archivního zákona vymezuje (zejména) vztah 
elektronických systémů spisové služby provozovaných v 

Cílem navrženého znění předmětného 
ustanovení je, aby se § 21 až 23 zákona č. 
412/2005 Sb. vztáhl i na nakládání 
s utajovanými informacemi zpracovávanými v  
elektronickém systému spisové služby, který 
splňuje požadavky stanovené národním 
standardem, přičemž se stanoví příslušné 
výjimky z dodržení některých požadavků. 
V případě, kdy by se zvolila Vámi navrhovaná 
varianta odkazu na § 63 odst. 4 zákona č. 
499/2004 Sb. při vypuštění výslovného odkazu 
na národní standard pro elektronické systémy 
spisové služby, domníváme se, že by tím došlo 
k eliminaci podnikatelské sféry. Tím by došlo 
k disproporčnímu stanovení podmínek pro 
nakládání s utajovanými informacemi 
v elektronické podobě (v rámci elektronického 
systému spisové služby, který je součástí 
informačního systému nakládajícího 
s utajovanými informacemi a splňuje 
požadavky národního standardu) pro 
veřejnoprávní subjekty a pro podnikatele. 
Podle našeho názoru se § 63 odst. 4 zákona č. 
499/2004 Sb. uplatní pouze pro veřejnoprávní 
původce, nikoliv též pro podnikatelskou sféru, 
respektive pro jiné právnické osoby než ty, 
které byly zřízeny zákonem, a podnikající 
fyzické osoby, tedy osoby neuvedené v § 63 
odst. 3 zákona č. 499/2004 Sb. 
 
Záměrem navrženého znění § 23 odst. 3 tak je, 
aby se ustanovení § 21 až 23 zákona č. 
412/2005 Sb. použila jak pro orgány státu, 
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informačním systému nakládajícím s utajovanými informace k 
národnímu standardu, pak navrhované ustanovení § 23 odst. 3 
zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a 
bezpečnostní způsobilosti, upravuje vztah těchto elektronických 
systémů spisové služby k požadavkům administrativní bezpečnosti. 
Dle našeho názoru však zákonu č. 412/2005 Sb. řešení vztahu těchto 
elektronických systémů spisové služby vůči národnímu standardu 
nepřísluší, neboť to je jednoznačně předmětem úpravy archivního 
zákona.  

právnické osoby tak i podnikající fyzické osoby, 
tedy i pro ty soukromoprávní subjekty, které si 
zvolí možnost nakládat s utajovanými 
informacemi v elektronické podobě v rámci 
elektronického systému spisové služby, 
přičemž tento je součástí informačního 
systému nakládajícího s utajovanými 
informacemi a splňuje požadavky národního 
standardu. 
 

  DOPORUČUJÍCÍ PŘIPOMÍNKA: 
 
K důvodové zprávě 
 
Upozorňujeme na chybné označení zákona č. 499/2004 Sb. (chybně 
označen jako zákon č. 499/2009 Sb.) na straně 4 a 6 důvodové 
zprávy. 

AKCEPTOVÁNO 
UPRAVENO 
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