
 

 

IV. 

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 nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 522/2005 Sb., 

kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění nařízení vlády 

č. 240/2008 Sb. (dále jen „návrh nařízení“), je aktualizovat nařízení vlády č. 522/2005 

Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění nařízení vlády 

č. 240/2008 Sb. (dále jen „nařízení č. 522/2005 Sb.“). Národní bezpečnostní úřad 

jakožto zpracovatel seznamu utajovaných informací podle § 139 odst. 1 zákona 

č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v rámci přezkumu účinnosti regulace 

zaznamenal potřebu změn a doplnění seznamu utajovaných informací. 

 Právní úprava předvídaná v návrhu nařízení je nezbytná k zajištění ochrany 

utajovaných informací zejména s ohledem na samotnou definici pojmu „utajovaná 

informace“. Podle § 2 písm. a) zákona se utajovanou informací rozumí informace 

v jakékoli podobě zaznamenaná na jakémkoliv nosiči označená v souladu se 

zákonem, jejíž vyzrazení nebo zneužití může způsobit újmu zájmu České republiky 

nebo může být pro tento zájem nevýhodné, a která je uvedena v seznamu 

utajovaných informací. Z citovaného ustanovení zákona plyne, že každá utajovaná 

informace musí naplňovat všechny čtyři uvedené pojmové znaky, přičemž jedním 

z nich je právě uvedení v seznamu utajovaných informací. Za účelem zajištění 

podmínek pro možné utajení informací a tím i jejich náležité ochrany v souladu se 

zákonem je zapotřebí stávající seznam utajovaných informací aktualizovat 

a optimalizovat jej s ohledem na současné potřeby v této oblasti. 

 Návrh nařízení má dále za cíl stanovit pravidlo, podle kterého lze klasifikovat 

soubor informací spadajících do oblasti uvedené v některé příloze k nařízení 

č. 522/2005 Sb., přičemž vyzrazení nebo zneužití takové souborné informace by 

mohlo způsobit újmu zájmu České republiky nebo by mohlo být pro tento zájem 

nevýhodné. 

 Vzhledem k systematice nařízení č. 522/2005 Sb. a rozdělení seznamu 

utajovaných informací na obecnou část a zvláštní část podle působnosti vybraných 

resortů oslovil Národní bezpečnostní úřad všechny ústřední orgány státní správy, 

zpravodajské služby České republiky a další vybrané orgány státní správy. Řada 

podnětů ze strany oslovených míst byla do novely nařízení č. 522/2005 Sb. zařazena 

po vyloučení možné subsumpce navrhovaných položek pod stávající položky 

seznamu utajovaných informací, popřípadě pod položky nově navrhované ze strany 

Národního bezpečnostního úřadu z oblasti kybernetické bezpečnosti.  

 S ohledem na předmět novelizace nařízení č. 522/2005 Sb. a povahu podkladů 

pro její provedení byla dopisem ministra pro lidská práva, rovné příležitosti 
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a legislativu a předsedy Legislativní rady vlády, JUDr. Jana Chvojky, ze dne 2. 

března 2017 (č. j. 5294/2017-OHR), v souladu s čl. 76 odst. 2 Legislativních pravidel 

vlády, udělena výjimka z povinnosti provést hodnocení dopadů regulace podle 

obecných zásad (RIA).  

 Návrh nařízení je rovněž v souladu s usnesením vlády České republiky ze dne 

9. ledna 2017 č. 22/D. 

B. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož 

provedení je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu 

vydání 

 Návrh nařízení je plně v souladu se zákonem, k jehož provedení se navrhuje. 

Předkládaný návrh nařízení naplňuje zákonné zmocnění uvedené v ustanovení 

§ 139 odst. 1 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 nařízení je v souladu s ústavním pořádkem České republiky a s dosud 

uzavřenými mezinárodními smlouvami, upravujícími oblast výměny a vzájemné 

ochrany utajovaných informací. Návrh nařízení 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. 

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 

 Nařízení č. 522/2005 Sb. bylo v souladu s § 139 odst. 1 zákona vydáno vládou 

v roce 2005, přičemž novelizováno bylo v roce 2008. Nařízení č. 522/2005 Sb. 

obsahuje seznam utajovaných informací, který se skládá z obecné části obsažené 

v příloze č. 1 a zvláštní části sestávající se z ostatních příloh č. 2 až 18 k tomuto 
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nařízení. Orgán státu, právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, respektive 

možní původci utajované informace, musí před jejím vznikem vždy posoudit, zda 

vyzrazení nebo zneužití příslušné informace může způsobit újmu nebo nevýhodnost 

pro zájmy České republiky ve smyslu § 3 zákona. Současně však musí posuzovaná 

informace spadat pod některou z položek uvedených v příloze č. 1 až 18 k nařízení 

č. 522/2005 Sb. Platné a účinné znění tohoto nařízení a podoba seznamu 

utajovaných informací však neodpovídá aktuálním potřebám a požadavkům 

současné praxe v oblasti ochrany utajovaných informací. Vzhledem k tomu, že 

vznikla potřeba utajovat i jiné než v seznamu utajovaných informací uvedené 

informace, a dále byla původci utajovaných informací identifikována potřeba 

modifikovat již existující položky seznamu utajovaných informací, je nezbytné 

předmětné nařízení novelizovat v zájmu zabezpečení ochrany utajovaných informací 

a potažmo též ochrany zájmů České republiky. 

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. 

 Návrh nařízení 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. Stávající právní úprava nemá též dopad 

na rovnost mužů a žen, neboť aplikace nařízení dotčenými subjekty se uskutečňuje 

vždy shodně bez ohledu na pohlaví. 

G. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí 

a osobních údajů 

 Návrh nařízení 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 nařízení nepředpokládá založení korupčních rizik ani jejich 

nárůst. Navrhovaná právní úprava má za cíl toliko novelizovat nařízení především se 
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záměrem doplnit a upravit položky seznamu utajovaných informací. Podstata této 

právní úpravy tak nezakládá vznik korupčních rizik. 

I. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Předkládaný návrh nařízení nepředpokládá založení rizik v oblasti bezpečnosti 

nebo obrany státu ani jejich nárůst. Podstatou navrhovaných změn nařízení 

č. 522/2005 Sb. je především doplnění a úprava položek seznamu utajovaných 

informací. 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 (§ 1 odst. 1 písm. s) a t) 

V § 1 nařízení č. 522/2005 Sb. se zohledňuje doplnění dvou nových příloh, 

přičemž se jedná o novou přílohu č. 19, která stanoví seznam utajovaných informaci 

v oblasti působnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů a novou přílohu č. 20, 

která stanoví seznam utajovaných informaci v oblasti působnosti nově vzniklého 

Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. 

K bodu 2 (§ 1 odst. 2 a 3 a § 2 odst. 1 a 2) 

 Dochází k zohlednění nového počtu příloh k nařízení č. 522/2005 Sb.  

K bodu 3 (§ 2 odst. 3) 

Na základě dosavadních zkušeností, podpořených i poznatky o projektech 

elektronizace veřejné správy či Opendata a o jejich dopadech na činnost 

zpravodajských služeb České republiky, se navrhuje do § 2 doplnit nový odstavec 3, 

který stanoví pravidlo, podle kterého lze klasifikovat soubor informací spadajících do 

oblasti uvedené v některé příloze k nařízení č. 522/2005 Sb., přičemž vyzrazení nebo 

zneužití takové souborné informace by mohlo způsobit újmu zájmu České republiky 

nebo by mohlo být pro tento zájem nevýhodné. Cílem zavedení tohoto pravidla je 

ochrana informací, které vznikají propojením a souborným zpracováním dílčích 

informací, jež jsou samy o sobě neutajované či dokonce veřejně přístupné. 

Takovýmto zpracováním vzniklá informace (dokument) získává zcela novou kvalitu 

a kontextový význam (vypovídací hodnotu), což může vést až k tomu, že její 

případné vyzrazení či zneužití může způsobit újmu zájmům České republiky, 

chráněným zákonem, nebo může být pro tyto zájmy nevýhodné. 

Předmětem ochrany stanovené zákonem by tedy v uvedených případech 

neměly být jednotlivé, samostatně se vyskytující dílčí informace, ale právě ucelené 

soubory těchto informací, vzniklé často jejich dlouhodobým a cíleným sběrem, jež 

jsou zpravidla vnitřně strukturované a zasazené do dalších souvislostí vztahujících se 

k zájmům chráněným zákonem, resp. v rámci těchto souvislostí prezentované 

či interpretované.  

Příkladem takových informací jsou dílčí osobní údaje příslušníků 

zpravodajských služeb obsažené v příslušných personálních a ekonomických 

evidencích či v informačních systémech jiných orgánů veřejné moci zřizovaných 

v rámci projektu eGovernment. Výpisem či soupisem těchto jednotlivých dat mohou 

fakticky vzniknout nové komplexní informace, které reálně vypovídají o aktivech 

zpravodajských služeb chráněných jako utajované informace, např. o jejich 

organizační struktuře či personálním a ekonomickém zabezpečení. Byť by tedy 

v prvopočátku šlo o jednotlivé dílčí údaje týkající se neutajovaných příslušníků, mohlo 

by vyzrazení či zneužití jejich souhrnného zpracování ohrozit zájmy chráněné 

zákonem. Kumulace takovýchto informací rovněž umožňuje nový pohled na 
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postavení či celkovou situaci konkrétních osob, což může být klíčové pro 

rozhodování o způsobech a metodách útoku na zájmy zpravodajských služeb. 

Z těchto dat lze také dovodit cílovou skupinu informací, kterou by bylo možné 

úspěšným útokem získat.  

K bodu 4 (příloha č. 1 bod 3) 

 Jedná se o precizaci znění stávající položky zařazené do obecné části 

seznamu utajovaných informací. 

K bodu 5, 11, 18, 21 a 24 (poznámky pod čarou) 

 Uvedenými novelizačními body dochází k aktualizaci stávajících poznámek pod 

čarou. 

K bodu 6 (příloha č. 2 bod 2) 

 Navrhuje se doplnit znění stávající položky v příloze č. 2 bodu 2 tak, aby se 

seznamy a související dokumentace týkaly rovněž vybraných dopravních staveb 

(objektů) nebo zařízení pro řízení dopravního provozu. Jedná se například 

o Centrální dispečerská pracoviště (v Praze a v Přerově), případně o Národní 

dopravní informační centrum (v Ostravě). Stejně jako doposud se stupeň utajení 

omezí na stupeň utajení Vyhrazené vzhledem k tomu, že tyto objekty, případně 

zařízení mají vliv na plynulost dopravního provozu, což může nepříznivě ohrozit 

bezpečnost dopravního provozu. Může se jednat například o dezinformační akce, při 

kterých neoprávněným přístupem do informačních systémů pro řidiče nebo cestující 

může být veřejnost mylně informována a vědomě řízenými zlomyslnými kroky může 

být vyvolán v silničním provozu nebo u cestující veřejnosti chaos, který způsobí 

kolaps dopravního provozu. 

K bodu 7 (příloha č. 2 bod 5) 

 U předmětné položky se navrhuje stanovit rozsah stupňů utajení V-D, a to na 

základě požadavků bezpečnostních složek České republiky. 

K bodu 8 (příloha č. 2 bod 6) 

Ze zadávacího řízení na dodávky tabulek registračních značek (dále jen „TRZ“) 

a výsledné podoby TRZ, v provedení podle vyhlášky č. 10/2017 Sb., která novelizuje 

vyhlášku č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění vyhlášky č. 399/2015 Sb., 

vyplynulo, že TRZ neobsahují žádné utajované informace. TRZ jsou chráněny 

holografickou autodestruktivní samolepkou a není tudíž nadále třeba, aby jejich 

ochrana před paděláním byla zakotvena v seznamu utajovaných informací. 

Zároveň je v současné době nutné seznam utajovaných informací v oblasti 

působnosti Ministerstva dopravy naopak rozšířit o způsob zabezpečení všech 

vydávaných karet, které se vztahují k Digitálnímu tachografu, tj. karty řidiče, kontrolní 

karty, karty vozidla (podniku) a karty dílny (servisní karty). 
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K bodu 9 (příloha č. 2 body 10 až 12) 

K zařazení nové položky č. 10 dochází s ohledem na to, že vyzrazení informace 

uvedené v této položce neoprávněné osobě nebo její zneužití může být nevýhodné 

pro zájmy České republiky ve smyslu § 3 odst. 5 písm. c) zákona, přičemž vyzrazení 

této utajované informace by poškodilo významné ekonomické zájmy České republiky, 

konkrétně by to negativně ovlivnilo příjmy Státního fondu dopravní infrastruktury 

z časového zpoplatnění. Kupón podle platné právní úpravy (§ 21a zákona č. 13/1997 

Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů) je formou dokladu 

o úhradě časového poplatku za užití zpoplatněné pozemní komunikace motorovým 

vozidlem, který je vydáván proti provedení příslušné úhrady právním předpisem 

stanovené výše časového poplatku. Je proto důležité, aby takto vydávaný doklad – 

kupón byl zabezpečen ochrannými prvky, které by bránily jeho padělání a zneužití 

zhotovením jeho padělků, které by byly šířené mezi motoristickou veřejností bez 

splnění povinné úhrady zákonem stanoveného časového poplatku. Současná právní 

úprava způsob zabezpečení kupónu mezi utajované informace výslovně nezařazuje 

a neposkytuje mu tak potřebnou ochranu relevantní jeho roli, jako významného 

zdroje příjmů v rezortu dopravy. S přihlédnutím k tomu se jeví potřebným, aby 

způsob zabezpečení kupónu byl zařazen mezi chráněné utajované informace 

způsobem odpovídajícím míře společenského zájmu, který by byl paděláním nebo 

zneužitím kupónu ohrožen. 

Doplnění nové položky č. 11 do seznamu utajovaných informací se navrhuje, 

neboť Ministerstvo dopravy spravuje následující informační systémy - Centrální 

registr řidičů, Centrální registr vozidel, Centrální informační systém Stanic technické 

kontroly, Informační systém Digitálního tachografu, Systém elektronického mýta 

a Národní kontaktní místo. Na základě požadavků bezpečnostních složek České 

republiky jsou části dokumentace těchto informačních systémů v režimu zákona. 

Vyzrazením těchto informací neoprávněné osobě nebo zneužitím těchto informací by 

mohla vzniknout prostá újma zájmu České republiky podle ustanovení § 3 odst. 4 

písm. d) zákona, spočívající v ohrožení bezpečnostních operací nebo činnosti 

zpravodajských služeb. 

V příloze č. 2 se dále navrhuje doplnit nadpis „Oblast družicové navigace“ pod 

který se zařadí nový bod č. 12 týkající se informací o zařízeních pro globální 

navigační družicové systémy (GNSS). V oblasti dopravy se čím dál více využívá 

GNSS a v případě narušení příjmu signálů z těchto systémů by mohlo dojít 

k narušení funkce kritické infrastruktury, což má z definice závažný dopad na 

bezpečnost státu. Role GNSS je významná jak v oblasti dopravy (zejména v letecké 

dopravě), tak např. v oblasti energetiky a dalších. Informace o systémech 

a zařízeních zajišťujících příjem signálu z GNSS uvedené v nové položce č. 12 by 

tak měly být chráněny ve stupni utajení Vyhrazené. Stanoví se též odkaz na 

poznámku pod čarou, která obsahuje definici kritické infrastruktury podle krizového 

zákona. 
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K bodu 10 a 13 (příloha č. 3 body 7, 10 a 25) 

 Jedná se o precizaci znění stávajících položek zařazených v příloze č. 3, která 

upravuje seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva financí. 

K bodu 12 (příloha č. 3 body 14 až 17, 19 a 20) 

 Zavedení navrhované úpravy je podpořeno obecně užívanou definicí ceniny, 

která je charakterizována jako: „účelový platební prostředek, tj. oběžné aktivum 

v určité hodnotě (forma finančního majetku), které slouží jako ekvivalent (náhražka) 

peněz, avšak pouze pro vymezený účel nebo účely, například k úhradě určitých 

služeb, k platbě určitých poplatků, k nákupu určitého zboží“. Úplný výčet druhů cenin 

neexistuje. Slovník spisovné češtiny jako první význam uváděl poštovní známku či 

celinu.  Opatření Ministerstva financí ve stanoveném postupu účtování definuje 

ceniny tak, že jimi jsou „zejména poštovní známky, kolky, dálniční známky, stravenky 

do provozoven veřejného stravování, telefonní a ostatní karty, mají-li hodnotu apod.“. 

K bodu 14 (příloha č. 3 body 26 až 28) 

Navrhované položky se stanoví v souvislosti s realizací požadavků zákona 

o kybernetické bezpečnosti v rámci resortu Ministerstva financí včetně Státní 

pokladny Centra sdílených služeb s. p. (dále jen „SPCSS“). Vybrané údaje budou 

v některých případech podkladem pro shromažďování důkazů orgány činnými 

v trestním řízení v rámci možného trestního stíhání a to jak v rámci České republiky, 

tak v mezinárodním rozsahu. Současně je třeba zvážit nutnost pořízení a udržování 

zvláštního vybavení infomačních a komunikačních technologií, včetně programového 

vybavení pro analytické útvary, kdy zveřejnění technických parametrů konkrétního 

řešení a informace o konkrétním softwarovém produktu může být nevýhodné pro 

zájmy České republiky, nebo by mohla vzniknout prostá či vážná újma zájmu České 

republiky, kdy dojde k poškození významných ekonomických zájmů České republiky 

nebo by mohla vzniknout až značná škoda České republice ve finanční, měnové 

nebo hospodářské oblasti. Podle typu nakoupených infomačních a komunikačních 

technologií včetně typu softwarového řešení by mohl potenciální útočník 

v kybernetickém prostoru snadněji identifikovat zranitelnost předmětu svého zájmu 

v resortu Ministerstva financí, neboť bezpečnostní slabiny konkrétního řešení jsou 

v  komunitě infomačních a komunikačních technologií známy, výrobci je naopak 

publikují s cílem pomoci uživatelům a správcům k předcházení možných problémů. 

V případě dostatečné kompetence útočníka lze očekávat, že informace o typech 

infomačních a komunikačních technologií, které bude mít v úmyslu Ministerstvo 

financí a SPCSS pořídit pro centra kybernetické bezpečnosti a analytické útvary 

budou předmětem značného zájmu. Zároveň je třeba mít na zřeteli ochranu informací 

o těchto technologiích v evidenčních a ekonomických systémech Ministerstva financí 

a SPCSS, kdy z evidence majetku a z fakturační dokumentace lze zařízení poměrně 

spolehlivě identifikovat. Proto je nezbytné, aby i související dokumentace byla 

chráněna před vyzrazením – zveřejňování smluv o nákupu zvláštního technického 

a programového vybavení není možná, rovněž tak evidence majetku a detailní 

fakturační dokumentace musí být chráněna před vyzrazením. 
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K bodu 15 a 16 (příloha č. 4 body 1 a 2) 

 V bodě 1 přílohy č. 4 byl upřesněn typ projektové dokumentace, která obsahuje 

informace naplňující ustanovení § 3 odst. 5 zákona. Ostatní typy projektových 

dokumentací ustanovení zákona nenaplňují. Taktéž byl upřesněn bod 2 přílohy č. 4, 

jehož text je značně extenzivní a neposkytuje jednotlivým subjektům pracujícím 

s informacemi dostatečnou oporu při vyhodnocení, co by utajovanou informací mělo 

být a naopak, co lze z gesce zákona vyloučit, aniž by hrozilo riziko jeho porušení. 

K bodu 17 (příloha č. 5 bod 28) 

 Změna je vyvolána přijetím zákona o kybernetické bezpečnosti, konkrétně do 

uvedené položky byly doplněny informační a komunikační technologie, se kterými 

původní návrh před přijetím zákona nepočítal, ale z hlediska Ministerstva obrany mají 

zásadní význam. 

K bodu 19 (příloha č. 5 body 45 až 47) 

 Nově navrhované položky, které aktualizují seznam utajovaných informací 

v oblasti působnosti Ministerstva obrany, se zařazují s ohledem na potřebu 

dosavadní praxe, která věcně souvisí s přijetím zákona o kybernetické bezpečnosti. 

K bodu 20 (příloha č. 6 body 8 a 9) 

 Dochází k sjednocení režimů v oblasti zahraničního obchodu s citlivým zbožím 

s ohledem na bezpečnostní a zahraničně politické zájmy České republiky. 

K bodu 22 (příloha č. 7 bod 7) 

 Výstupy, zejména zpravodajských služeb, směrem k Ministerstvu spravedlnosti 

jsou v některých případech, s ohledem na svůj charakter, klasifikovány stupněm 

utajení vyšším než je stupeň utajení Důvěrné, neboť podle názoru původce obsahují 

informace, jejichž vyzrazení neoprávněné osobě by mohlo způsobit vážnou újmu 

zájmům České republiky. Vzhledem k tomu je nutné na tuto skutečnost reagovat 

zvýšením rozsahu stupně utajení uvedeného k předmětné položce zařazené 

v příloze č. 7. 

K bodu 23 (příloha č. 7 body 9 až 11) 

 V určitých případech a v některých oblastech důvěryhodné výpočetní základny 

(dále jen „DVZ“) Ministerstva spravedlnosti by mohlo vyzrazením informací 

z technické dokumentace neoprávněné osobě dojít k způsobení prosté újmy zájmům 

České republiky, nebo by vyzrazení takových informací mohlo být pro zájmy České 

republiky nevýhodné. Zveřejněním dokumentace aktiv tohoto systému by mohlo 

usnadnit přístup k autentizačním a autorizačním informacím. Termín DVZ je využíván 

interně v resortu Ministerstva spravedlnosti. DVZ je bezpečná platforma pro provoz 

a rozvoj informačních systémů resortu Ministerstva spravedlnosti, konsolidaci služeb 

a integraci informačních systémů, řízení přístupu a správu identit a pro provoz 

a správu bezpečnostních služeb samotné infrastruktury informačních technologií.   
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Navrhuje se do seznamu utajovaných informací zařadit též novou položku č. 10, 

neboť v určitých případech a u některých prvků centrálního bezpečnostního 

perimetru by mohlo vyzrazením informací z technické dokumentace či vyzrazením 

konfigurace těchto prvků neoprávněné osobě dojít k způsobení prosté újmy zájmům 

České republiky, nebo by vyzrazení takových informací mohlo být pro zájmy České 

republiky nevýhodné. Zveřejněním dokumentace a konfigurace nástroje pro zajištění 

integrity sítě by mohlo dojít ke zneužití zranitelností těchto prvků vyplývajících 

z těchto informací. Tímto způsobem by mohla být narušena požadovaná integrita 

informačních systémů Ministerstva spravedlnosti. Termín Centrální bezpečnostní 

perimetr je využíván interně v resortu Ministerstva spravedlnosti. Centrální 

bezpečnostní perimetr je soubor aktivních prvků a další bezpečnostní infrastruktury 

oddělující vnitřní počítačovou síť resortu justice od vnějších sítí, včetně sítě internet. 

V některých případech projednávání stížností podaných k Evropskému soudu 

pro lidská práva by mohlo vyzrazení informací o tomto jednání neoprávněným 

osobám být nevýhodné pro zájmy České republiky. Jednání o smírném urovnání 

stížností podaných k Evropskému soudu pro lidská práva (dále jen „Soud“) jsou 

podle čl. 39 odst. 2 Evropské úmluvy o lidských právech (vyhlášené pod č. 209/1992 

Sb., ve znění zejména Protokolu č. 11 a 14; dále jen „Úmluva“) „důvěrné“ povahy – 

v zásadě s nimi nemá být seznámena veřejnost ani nemají hrát roli v rozhodování 

Soudu o přijatelnosti a odůvodněnosti stížností. Smírného urovnání může být 

dosaženo v kterékoli fázi řízení před Soudem. Navrhuje se, aby bylo možné, a to 

zejména tam, kde je jinak předpokládán přístup veřejnosti k informacím, vztáhnout na 

informace o jednání o smíru režim utajovaných informací podle příslušné vnitrostátní 

úpravy (ve stupni utajení Vyhrazené), a dosáhnout tak cíle stanoveného v čl. 39 odst. 

2 Úmluvy. Jednání o smíru vede za Českou republiku vládní zmocněnec pro 

zastupování České republiky před Soudem, který je státním zaměstnancem 

Ministerstva spravedlnosti; také agenda vyřizování stížností podávaných k Soudu 

spadá do pravomoci Ministerstva spravedlnosti. Vláda svým usnesením ze dne 24. 

srpna 2009 č. 1024 rozhodla, že dohodu o smíru za Českou republiku uzavírá vládní 

zmocněnec, avšak tam, kde hodnota plnění přesahuje 5 tis. eur, je k tomuto aktu 

třeba souhlasu většiny ministerstev dotčených stížností (mezi něž vždy patří 

ministerstva financí a zahraničních věcí), a pokud hodnota plnění přesáhne 50 tis. 

eur, musí s dohodou o smíru vyslovit souhlas vláda. Samotná existence dohody 

o smíru není „důvěrnou“ informací ve světle citovaného ustanovení Úmluvy; tou ale 

jsou jednání o smíru. Kdyby tedy bylo nezbytné vládu zpravit o podrobnostech 

průběhu jednání, bylo by třeba znemožnit přístup veřejnosti k takové zprávě. V rámci 

jednání o smíru může být též účelné zapojit jiné státní orgány, než jsou uvedená 

ministerstva; smírné urovnání totiž může zahrnovat závazky, které se týkají těchto 

orgánů, nikoli se omezovat jen na finanční plnění ze státního rozpočtu. I vůči nim by 

tedy bylo potenciálně nezbytné zajistit, že veřejnost nebude mít k takové komunikaci 

přístup.  Zpracování informace o průběhu jednání o smírném urovnání stížnosti, 

kterou je třeba udržet jako neveřejnou, tak může přicházet v úvahu v kterékoli fázi 

řízení o stížnosti podané k Soudu. Subjektem, který takovou informaci zpracovává, je 
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Ministerstvo spravedlnosti. Tato potenciálně utajovaná informace je určena dotčeným 

orgánům veřejné moci, případně vládě, a to v rámci jednání o smíru nebo 

schvalování výsledku jednání o smíru se stěžovatelem. 

K bodu 25 (příloha č. 8 body 15 a 18) 

 Z praktických zkušeností plyne potřeba zlepšit ochranu vybraných personálních 

informací zejména v souvislosti s různými řízeními ve věcech služebního poměru, ale 

i dalších řízení, kde vystupují příslušníci určeného útvaru nebo údaje o nich. Tato 

řízení a z nich vzešlá rozhodnutí doposud není možné chránit na úrovni utajovaných 

informací, což může vést k významné dekonspiraci příslušníků určeného útvaru i celé 

řady informací o fungování tohoto útvaru. Uvedený návrh toliko umožní řízení, jeho 

části, nebo rozhodnutí utajit, neznamená automatickou povinnost tak činit. Veškerá 

řízení, která útvar vede, se řídí zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru 

příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, a podpůrně pak 

zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Rozhodnutí 

bude konstruováno prioritně na neutajovaných informacích a nutnost uvedení 

utajovaných informací (přezkoumatelnost) bude řešena odkazy na utajované 

dokumenty ve spisovém materiálu. Odvolacím orgánem proti rozhodnutím vzniklým 

u útvaru je náměstek policejního prezidenta pro službu kriminální policie 

a vyšetřování. Aparát náměstka policejního prezidenta pro SKPV, i on sám, 

disponuje jak bezpečnostními prověrkami v odpovídajícím stupni utajení, tak 

technickým vybavením ke zpracování utajovaných informací. Na řízení by se mohly 

podílet i osoby zcela bez přístupu k utajované informaci, např. v pozici svědka. 

Přístup k utajované informaci by potřebovaly pouze osoby, které by se seznamovaly 

s celým spisovým materiálem. Zákon toto oprávnění stanoví pro účastníka řízení, 

jeho zástupce, úřední osobu a osobu vydávající rozhodnutí. Účastníkem stejně jako 

úřední osobou bude vždy příslušník útvaru, tedy prověřená osoba podle zákona, 

přičemž ředitel útvaru je také osobou prověřenou. Uvedený návrh byl uplatněn na 

základě praktických zkušeností útvaru, kdy v současné době není řízení ani 

rozhodnutí možno utajit, čímž v praxi dochází k situacím, kdy v některých 

rozhodnutích figuruje velké množství příslušníků útvaru. Tímto postupem dochází de 

facto k dekonspiraci příslušnosti určených policistů k určenému útvaru. 

 Část dokumentace informačního systému může obsahovat natolik citlivé 

informace, jejichž agregací vzniká informace, kterou je v některých případech nutné 

chránit jinými prostředky. Takovým prostředkem se jeví jako nejvhodnější právě 

vytvoření utajované informace a její ochrana podle zákona. Uvedená agregace 

vysoce citlivých informací se může vyskytnout zejména jako architektura 

informačního systému, kde jsou popsány kromě hardwarové, softwarové a síťové 

architektury též vazby na další informační systémy. Také může existovat v části 

dokumentu popisujícím bezpečnostní nastavení informačního systému, zejména 

pokud toto nastavení je specifické pro daný informační systém nebo organizaci a toto 

nastavení přímo nevyplývá z žádné veřejně dostupné konfigurační příručky 

dodavatele nebo výrobce hardwaru nebo softwaru. 
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K bodu 26 (příloha č. 8 bod 22) 

 Nově navrhovaný bod umožní lepší ochranu takticko-technických informací 

o vybavení a zabezpečení příslušníků určeného útvaru policie, včetně informací 

o jejich finančním zabezpečení, a to v širším kontextu než pouze v rámci krycích 

prostředků a zvláštních finančních prostředků. Útvar speciálních činností SKPV jako 

jediný určený útvar Policie České republiky vyhodnotil klady a zápory navržených 

opatření, když mezi zápory patří především nárůst administrativních činností 

spojených s nově zabezpečenými oblastmi a zvýšená náročnost provádění řízení 

souvisejících s činností určeného útvaru. Za významné klady je pak považováno 

především zvýšení ochrany příslušníků určeného útvaru, ochrany systému práce 

určeného útvaru a zvýšení ochrany informací o materiálním, technickém a finančním 

zabezpečení jak určeného útvaru, tak jeho příslušníků. Po zvážení všech okolností 

a praktických zkušeností lze přijmout závěr, že klady navržené úpravy jednoznačně 

převyšují její případné nevýhody. 

K bodu 27 (příloha č. 10 body 3 a 4) 

 Důvodem doplnění nových položek do přílohy č. 10 je utajení informací 

a dokumentace o dislokaci, ostraze, technických prostředcích a režimových 

opatřeních při zajištění bezpečnosti významných vodních děl a stanovené 

vodohospodářské infrastruktury, jejichž zneužití či vyzrazení neoprávněné osobě by 

mohlo být nevýhodné pro zájmy České republiky. 

K bodu 28 (příloha č. 11 bod 2) 

 Návrh zařadit speciální charakteristiky a receptury materiálů používaných při 

výrobě mincí vychází ze skutečnosti, že padělání mincí vyšších nominálních hodnot, 

zejména ve Velké Británii i v zemích Evropské unie, je v popředí zájmu padělatelů 

peněz. Padělání mincí je umožněno dostupností materiálů a zvládnutím technologie 

výroby mincí. Na tuto skutečnost jako první účinně zareagovala britská královská 

mincovna vyvinutím speciálního ochranného prvku, který je zapracován do slitiny 

mincovního kovu a první britská mince s tímto prvkem vychází již v březnu 2017. 

Česká národní banka nevylučuje, že by potřeba zařazení těchto prvků mohla nastat 

i u českých mincí současné nebo hypotetické budoucí emise, případně při přechodu 

České republiky na jednotnou evropskou měnu, ať už převzetím zahraniční receptury 

nebo vyvinutím vlastního obdobného ochranného systému. 

K bodu 29 (příloha č. 11 bod 3) 

 Na základě dlouhodobých praktických poznatků z přípravy, organizace 

a realizace přesunů zásob peněz vznikla tato potřeba doplnění. Vzhledem 

k charakteru přepravy a počtu bezpečnostních incidentů u zahraniční centrálních 

bank, spatřujeme v určitých (ne standardních) případech riziko, jehož možný dopad 

naplňuje klasifikace stupně utajení Důvěrné. 
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K bodu 30 (příloha č. 11 bod 7) 

 Změna je navrhována vzhledem k důležitosti a charakteru informací s cílem 

úměrně zúžit okruh osob, kterým bude k těmto informacím umožněn přístup, neboť 

jejich vyzrazením neoprávněné osobě nebo zneužití může způsobit vážnou újmu 

zájmům České republiky. 

K bodu 31 (příloha č. 11 bod 8) 

 V souvislosti s finančním zabezpečením zpravodajských služeb navrhujeme 

výslovně v seznamu utajovaných informací zakotvit položku týkající se účtů, které 

vede Česká národní banka pro zpravodajské služby v souladu se zákonem 

č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 

zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 6/1993 

Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů. Jde zejména o údaje 

týkající se bankovních operací či platebního styku, jakož i o evidenční údaje 

o zpravodajské službě jako klientovi. Tyto informace mají zásadní význam jak 

z hlediska ekonomického zajištění zpravodajské služby, tak i z hlediska ochrany 

činností, k jejichž výkonu jsou realizovány konkrétní výdaje.  

K bodu 32 (příloha č. 14) 

 Cílem navržené úpravy přílohy č. 14 je zejména vyjmout stávající položky 

upravující oblast kryptografické ochrany a bezpečnosti informačních 

a komunikačních systémů v rámci ochrany utajovaných informací a vložit je do nové 

přílohy č. 20, která stanoví seznam utajovaných informací v oblasti působnosti 

Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Uvedené oblasti 

přejdou do působnosti nově vzniklého úřadu obdobně jako oblast kybernetické 

bezpečnosti. 

 Do přílohy č. 14, která stanoví seznam utajovaných informací v oblasti 

působnosti Národního bezpečnostního úřadu, se doplňuje nová položka č. 4 

umožňující utajit seznam registrů a pomocných registrů utajovaných informací 

ATOMAL a zprávy o výsledcích kontrol těchto registrů. Vzhledem ke skutečnosti, že 

v registrech utajovaných informací ATOMAL jsou evidované, zpracovávané 

a odesílané utajované informace z oblasti zbraní hromadného ničení, které vyžadují 

zpřísněné podmínky při zajišťování jednotlivých druhů ochrany utajovaných 

informací, je nezbytné, aby byly seznamy registrů a pomocných registrů utajovaných 

informací ATOMAL obsahující souhrnné informace o jejich umístění a personálním 

obsazení a informace o jejich kontrolách utajovány podle zákona, pokud vyzrazení 

nebo zneužití takových informací může způsobit újmu zájmu České republiky nebo 

může být pro tento zájem nevýhodné. Konkrétně se jedná o kontroly podle § 79 odst. 

7 zákona a může jít též o kontrolu v rámci státního dozoru. 

K bodu 33 (příloha č. 15 body 3 až 5) 

 Všechna navrhovaná doplnění přílohy č. 15 vychází ze současné bezpečnostní 

situace a z účelu, pro který jsou státní hmotné rezervy tvořeny. Tímto účelem je 

zajištění obranyschopnosti a obrany státu, pro odstraňování následků mimořádných 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNAMQF4RS8)



 

14 
 

situací a pro ochranu životně důležitých hospodářských zájmů státu, jakož 

i zajišťování mobilizačních a nezbytných dodávek.  

K bodu 34 (příloha č. 16) 

 Tato příloha se navrhuje novelizovat s ohledem na nový zákon č. 263/2016 Sb., 

atomový zákon, a na oblast kontroly nešíření zbraní hromadného ničení, kde se 

jedná o institut kontroly nešíření jaderných zbraní, včetně tzv. záruk, který není 

zahrnut v současném znění nařízení č. 522/2005 Sb. V praktické rovině se jedná 

o mezinárodní spolupráci Státního úřadu pro jadernou bezpečnost v oblasti kontroly 

nešíření jaderných zbraní, jenž je zaměřena na efektivní naplňování mezinárodních 

závazků České republiky vyplývajících ze Smlouvy o nešíření jaderných zbraní 

(NPT), z trojstranné Dohody mezi členskými státy Evropské unie nevlastnícími 

jaderné zbraně, Evropským společenstvím pro atomovou energii (Euratom) a MAAE 

v oblasti uplatňování zárukového systému MAAE na základě článku III odstavce 1 

NPT (trojstranná Dohoda o uplatňování záruk) a z Dodatkového protokolu k této 

dohodě (trojstranný Dodatkový protokol). 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost je rovněž odpovědný za naplňování 

závazků vyplývajících z členství České republiky v mezinárodních kontrolních 

režimech posilujících Smlouvu o nešíření jaderných zbraní, tj. Zanggerova výboru 

(ZC) a Skupiny jaderných dodavatelů (NSG), plnících důležitou roli při kontrole 

vývozů a dovozů jaderných materiálů a kontrolovaných položek v jaderné oblasti. 

V legislativní rovině se jedná o naplňování relevantních ustanovení atomového 

zákona a souvisejících prováděcích právních předpisů, které reagují na novou 

podobu výkonu kontrolní činnosti v oblasti nešíření jaderných zbraní v České 

republice, kterou přineslo mimo jiné udělení statutu tzv. integrovaných záruk pro 

Českou republiku (State-level Integrated Safeguards Approach in the Czech 

Republic). 

V neposlední řadě se prostřednictvím návrhu nařízení navrhuje rozšířit oblasti 

spadající pod Oddělení pro kontrolu zákazu chemických a biologických zbraní, které 

se řídí mimo jiné i Úmluvou o zákazu chemických zbraní, který řeší zákon č. 19/1997 

Sb., o některých opatření souvisejících se zákazem chemických zbraní, ve znění 

pozdějších předpisů, jenž aplikuje ustanovení Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, 

hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení (Convention on the 

Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical 

Weapons and on their Destruction - CWC) do právních podmínek České republiky, 

zakazuje vývoj, výrobu a dovoz chemických zbraní, stanovuje podmínky udělování 

licencí pro nakládání s vysoce nebezpečnými látkami, řeší povinnosti při nálezu 

chemických zbraní a vysoce nebezpečných látek, ohlašování stanovených látek, 

jejich evidenci a stanovuje druhy sankcí za porušování zákona. 

K tomuto je dále navrženo i rozšíření problematiky „Kontroly zákazu 

bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní“, kdy v oblasti zákazu 

bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní Státního úřadu pro jadernou 

bezpečnost vykonává dozor nad dodržováním zákazu bakteriologických 
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(biologických) a toxinových zbraní, nad nakládáním s vysoce rizikovými biologickými 

agens a toxiny (VRAT), s rizikovými biologickými agens a toxiny (RAT), vydává, mění 

a zrušuje rozhodnutí o povolení k nakládání s vysoce rizikovými biologickými agens 

a toxiny a vede evidenci držitelů vydaných povolení, fyzických a právnických osob, 

které nakládají s rizikovými biologickými agens nebo toxiny, vysoce rizikových 

a rizikových biologických agens a toxinů a zařízení a vypracovává o nich hlášení 

v rámci opatření pro posílení důvěry mezi smluvními státy Úmluvy o zákazu 

biologických zbraní. 

K bodu 35 (příloha č. 18 body 1, 6, 9, 14, 18 a 19) 

Navrhuje se aktualizovat seznam utajovaných informací v oblasti působnosti 

zpravodajských služeb České republiky, případně též jiných státních orgánů, pokud 

při výkonu své působnosti nakládají s utajovanými informacemi, které se 

bezprostředně týkají zpravodajských služeb.  

Ze stávajícího znění položky č. 1 není zcela zřejmé, co se rozumí „směrnicemi 

pro zpravodajskou činnost“. Předmětná položka se proto navrhuje vyhradit 

specifickým záležitostem zpravodajské činnosti a utajení interních řídících aktů 

zpravodajské služby řešit souhrnně a obecně v samostatné nové položce. 

Stávající znění položky č. 6 dostatečně jasně nepokrývá celou oblast 

hospodaření zpravodajské služby s rozpočtovými prostředky, majetkem státu či 

pohledávkami nebo oblast veřejných zakázek. Soubory informací z ekonomické 

oblasti, které ve svém souhrnu a podrobné struktuře mohou obsahovat utajované 

informace, se týkají rozpočtů (rozpočtového hospodaření), účetnictví, případně 

hospodaření s majetkem (státu) a terminologie tak odpovídá stávající zákonné 

úpravě hospodaření zpravodajské služby (zákon o účetnictví, o majetku státu). 

Stávající znění položky č. 9 příliš akcentuje organizační uspořádání 

zpravodajské služby, ačkoli v praxi je nezbytné utajovat i dislokaci samotných objektů 

či budov, v nichž se dané organizační části zpravodajské služby nacházejí. Rovněž 

je nezbytné utajovat dislokaci určitých konkrétních zařízení využívaných 

zpravodajskou službu pro plnění jejích úkolů. Tyto skutečnosti však lze pod nynější 

dikci položky č. 9 obtížně podřadit. Současně se navrhuje řešit otázky týkající se 

ochrany objektů, budov a zařízení zpravodajské služby samostatně, v nově doplněné 

položce. 

Navrhuje se upřesnit položku č. 14 tak, aby výslovně zahrnovala i komunikační 

systémy provozované zpravodajskou službou, jakož i vazby (způsoby napojení) jejích 

informačních a komunikačních systémů na systémy provozované jinými správci 

informačních systémů veřejné správy. 

Položka č. 18 se upřesňuje tak, aby výslovně zahrnovala všechny evidence, 

které zpravodajská služba vede podle příslušných zákonů v personální oblasti, neboť 

některé z těchto evidencí nelze zcela přesvědčivě podřadit pod stávající pojem 

„personální evidence“. 
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Ze stávajícího znění položky č. 19 není dostatečně zřejmé, zda pojem 

„materiálně technické zabezpečení“ zahrnuje veškerý relevantní majetek, s nímž 

zpravodajská služba hospodaří. Současně je systematicky vhodnější uvádět oblast 

výzkumu a vývoje prováděného zpravodajskou službou samostatně, neboť jejich 

význam a charakter významným způsobem ovlivňuje oblast materiálně technického 

zabezpečení. 

K bodu 36 (příloha č. 18 body 20 až 32) 

S odkazem na upravené znění položky č. 1 a 19 se navrhuje nově vyčlenit 

samostatné položky č. 20 a 21, které řeší utajení interních řídících aktů zpravodajské 

služby a výzkum a vývoj prováděný zpravodajskou službou. 

 S ohledem na význam krycích prostředků a krycích dokladů pro činnost 

a ochranu zpravodajské služby a bezpečnost jejích příslušníků je vhodné, aby byly 

v seznamu utajovaných informací uvedeny explicitně a samostatně, a to i s ohledem 

na nejednotnou terminologii zákonů upravujících činnost jednotlivých zpravodajských 

služeb. 

Položka č. 23 upravuje specifické technické a provozní údaje úzce spjaté 

s výkonem činnosti zpravodajské služby a zajištěním fyzické bezpečnosti jejích 

objektů. Navrhuje se proto explicitní zařazení této položky do seznamu utajovaných 

informací, neboť ze stávajícího znění není zcela zřejmé, zda lze tyto informace plně 

zahrnout pod pojem „materiálně technické zabezpečení“. Pokud jde o čerpací stanice 

pohonných hmot, navrhovaná položka by se měla týkat jen těch, které jsou objekty 

(nebo umístěné v objektech) příslušné zpravodajské služby (tedy nejde o ty komerční 

čerpací stanice, se kterými má zpravodajská služba uzavřené smlouvy). 

Položka č. 24 upravuje informace bezprostředně související zejména s fyzickou 

bezpečností (především s technickými prvky zajišťujícími ochranu objektů 

a zabezpečených oblastí), a bezpečností informačních a komunikačních systémů. 

Tyto údaje vypovídají o stavebně technických parametrech objektů zpravodajské 

služby a o bezpečnostně významné infrastruktuře zpravodajské služby, jejíž narušení 

může mít závažné dopady na její činnost, např. o umístění serverů, klíčových prvcích 

spojení a síťových systémech, zdrojích záložní energie, přívodech a hlavních 

uzávěrech energií apod. Ze stávající dikce seznamu utajovaných informací není 

dostatečně zřejmé, zda lze tyto informace plně zahrnout pod pojem „materiálně 

technické zabezpečení“. 

Nově doplněná položka č. 25 obsahuje komplexní informace týkající se fyzické 

bezpečnosti a celkové ochrany stanovených objektů, budov a zařízení zpravodajské 

služby. Oproti stávající úpravě se navrhuje tuto oblast popsat přesněji 

a v samostatné položce. 

Informace a údaje předvídané v položce č. 26 souvisejí s implementací 

zvláštních postupů k utajení činnosti zpravodajských služeb a zajištění bezpečnosti 

jejich příslušníků v uvedených oblastech, stanovených podle příslušných zákonů 

vládou. 
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V rámci nové doplněné položky č. 27 se navrhuje možnost utajit specifické 

dokumenty, předpisy sui generis, vydávané pro zpravodajské služby vládou nebo 

Ministerstvem financí na základě příslušných zákonů, které zpravodajským službám 

umožňují v zájmu zakrytí vlastní činnosti a jejich příslušníků postupovat 

ve stanovených případech odchylně od obecně závazných právních předpisů. 

Navrhuje se explicitní zařazení těchto vysoce specifických dokumentů do seznamu 

utajovaných informací, neboť nyní není dostatečně zřejmé, pod jaké položky by měly 

být zařazeny.  

Položka č. 28 míří na informace, které mají zásadní význam z hlediska zajištění 

bezpečnosti zpravodajské služby, jakož i z hlediska ochrany její činnosti a jejích 

příslušníků; zčásti vypovídají rovněž o personálních poměrech či organizačním 

uspořádání zpravodajské služby. V případě zpravodajských služeb není tato oblast 

za stávajícího znění nařízení č. 522/2005 Sb. dostatečně reflektována. 

Možné utajení informací týkajících se zajišťování bezpečnosti určitých osob, 

jejichž činnost bezprostředně souvisí s plněním úkolů zpravodajské služby, přináší 

položka č. 29. Navrhovaná položka tedy především navazuje na zákonnou povinnost 

zpravodajských služeb ochraňovat osoby jednající v jejich prospěch. Týká se však 

i ochrany představitelů zpravodajských služeb cizí moci po dobu jejich pobytu na 

území České republiky v rámci spolupráce se zpravodajskými službami České 

republiky. V těchto případech jde jak o opatření přijímaná příslušnou zpravodajskou 

službou České republiky, tak o opatření vyplývající z požadavků zahraničních 

partnerů. 

Smyslem položky č. 30 je odpovídající ochrana zaměření vnitřních kontrolních 

činností a vnitřního auditu zpravodajské služby, jakož i zjištění učiněných příslušnými 

specializovanými útvary zpravodajské služby při výkonu těchto činností. Jde 

o informace, které bezprostředně souvisí s logistickými a zpravodajskými agendami 

podléhajícími utajení podle jiných položek seznamu utajovaných informací, jakož 

i o informace, které nově vznikají v návaznosti na konkrétní kontrolní či auditní 

zjištění a na posouzení a vyhodnocení utajovaných informací z kontrolovaných 

oblastí. Jde tak o svébytný okruh utajovaných informací, který nelze jednoduše 

podřadit stávajícím položkám seznamu utajovaných informací. 

Položka č. 31 má za cíl zpřesnit ochranu utajovaných informací souvisejících se 

zajišťováním bezpečnosti zpravodajské služby a jejích aktiv, zejména její vnitřní 

bezpečnosti. Jde o svébytnou agendu náležející mezi základní činnosti zpravodajské 

služby, kterou vykonávají specializované útvary, jež jsou jak z hlediska působnosti, 

tak organizačně a personálně oddělené od útvarů zpravodajských, byť formy 

a metody jejich činnosti, jakož i používané prostředky, jsou do jisté míry obdobné. 

Stávající podoba seznamu utajovaných informací v současné chvíli dostatečně 

nereflektuje specifické postavení a význam této agendy pro naplňování působnosti 

zpravodajské služby. 

Doplnění nové položky č. 32 vyplývá z praxe, neboť informace o plněních 

ve prospěch příslušníků a osob tvořících zpravodajské struktury a z nich odvozené 
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údaje, mohou v případě zpravodajských služeb obsahovat utajované informace. 

Může se jednat např. o rozbory a souhrny týkající se služebních příjmů, náhrad 

cestovních výdajů a dalších zákonných náhrad, plnění poskytovaných z fondu 

kulturních a sociálních potřeb či informace z oblasti kázeňské. 

K bodu 37 (příloha č. 19 a 20) 

 Připravovaná nová organizační struktura Generální inspekce bezpečnostních 

sborů počítá s ustanovením specializovaných určených oddělení se zvláštním 

režimem (dále jen „určené oddělení), u kterých budou zařazeni příslušníci Generální 

inspekce bezpečnostních sborů vybraní v zájmu plnění závažných úkolů Generální 

inspekce bezpečnostních sborů ředitelem, po projednání s předsedou vlády. 

Příslušnost vybraného příslušníka k určenému oddělení nebo ke Generální inspekci 

bezpečnostních sborů, dislokace určených oddělení, organizační struktura 

a systemizace pracovních míst určeného oddělení musí být utajovanou informací, 

zejména s ohledem na používání operativně pátracích prostředků podle ustanovení 

§ 158b trestního řádu, a to z hlediska možného způsobení prosté újmy zájmu České 

republiky nebo nevýhodnosti pro zájmy České republiky. Provádění zkoušek 

spolehlivosti podle zákona č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních 

sborů a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 64/2014 Sb., rovněž 

vyžaduje zajištění důsledného utajení souvisejících informací, což potvrdila pětiletá 

praxe a přístup některých zkoušených osob. Cílem zařazení nové přílohy č. 19, 

kterou se stanoví seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Generální 

inspekce bezpečnostních sborů, je s ohledem na zákonnou povinnost vytvořit 

vybraným příslušníkům Generální inspekce bezpečnostních sborů takové podmínky, 

které by umožnily jejich efektivní ochranu, ochranu určeného oddělení, používaných 

prostředků, metod, a forem činnosti obdobným způsobem, jako mají vybraní 

příslušníci Policie České republiky, resp. určený útvar Policie České republiky zřízený 

rozhodnutím Ministerstva vnitra. 

 Navrhuje se nová příloha č. 20, která stanoví seznam utajovaných informací 

v oblasti působnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. 

Tato příloha obsahuje položky z oblasti kybernetické bezpečnosti a další položky 

upravující oblast kryptografické ochrany a bezpečnosti informačních 

a komunikačních systémů. Tyto položky byly přesunuty ze stávající přílohy č. 14, 

neboť uvedené oblasti přejdou do působnosti nově vzniklého úřadu obdobně jako 

oblast kybernetické bezpečnosti. 

 

K Čl. II 

Nabytí účinnosti návrhu nařízení se navrhuje k 1. lednu 2018. 
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