
V. 
 

Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací 
a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 

 
*** 

 
Hlava IV  

 
Administrativní bezpečnost  

 
Vyznačování údajů a evidence utajované informace  

 
§ 21  

 
 (1) Na informaci, která naplňuje znaky § 4 a je uvedena v seznamu utajovaných informací, je 
původce povinen vyznačit svůj název, stupeň jejího utajení, její evidenční označení a datum jejího 
vzniku, není-li dále stanoveno jinak.  
  
 (2) Na utajované informaci poskytnuté České republice cizí mocí vyznačí orgán státu, 
právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, pokud tuto utajovanou informaci evidují jako první 
(§ 77 až 79), stupeň utajení, který je uveden v § 4, a to v souladu s mezinárodní smlouvou, kterou je 
Česká republika vázána a na jejímž základě je utajovaná informace poskytována, včetně případné 
zkratky podle této smlouvy (například zkratka "EU", "EURA" nebo "NATO"), nebo v souladu s 
požadavkem cizí moci nebo se stupněm utajení cizí mocí na poskytnuté utajované informaci 
vyznačeným; název původce a datum vzniku utajované informace se nevyznačuje.  
  
 (3) Na utajované informaci, která vyžaduje zpřísněné podmínky při zajišťování jednotlivých 
druhů ochrany utajovaných informací (dále jen "zvláštní režim nakládání") v oblastech stanovených 
zejména mezinárodní smlouvou, kterou je Česká republika vázána, nebo předpisy mezinárodní 
organizace, jíž je Česká republika členem, se vyznačí též příslušné doplňující označení (například 
označení "KRYPTO", jde-li o utajovanou informaci z oblasti kryptografické ochrany, a označení 
"ATOMAL", jde-li o utajovanou informaci z oblasti zbraní hromadného ničení).  
  
 (4) Nelze-li na informaci údaje podle odstavců 1 až 3 vyznačit, uvedou se tak, aby je bylo 
možné kdykoliv zjistit.  
  
 (5) Utajovaná informace se eviduje v administrativních pomůckách určených prováděcím 
právním předpisem a způsobem tam stanoveným; to neplatí, pokud u podkladových materiálů 
stupně utajení Vyhrazené k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené odpovědná osoba stanoví, 
že se neevidují. V administrativních pomůckách se zaznamenává též předávání, přebírání nebo jiný 
pohyb utajované informace.  
  
 (6) Opis, kopie nebo překlad utajované informace stupně utajení Přísně tajné nebo výpis z ní 
mohou být vyhotoveny pouze na základě písemného souhlasu původce; jde-li o utajovanou informaci 
stupně utajení Tajné nebo Důvěrné, mohou být vyhotoveny pouze s písemným souhlasem přímo 
nadřízené osoby.  
  
 (7) Utajovanou informaci lze přepravovat nebo přenášet pouze v přenosných schránkách 
nebo v uzavřeném obalu v závislosti na jejím stupni utajení a na jejím nosiči; přepravovat ji lze pouze 
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prostřednictvím kurýrní služby nebo držitele poštovní licence17).  
  
 (8) Převzetí utajované informace příjemce potvrdí, nestanoví-li tento zákon jinak (§ 23 odst. 
1).  
  
 (9) Utajovanou informaci lze v průběhu její skartační lhůty, stanovené podle zvláštního 
právního předpisu18), zapůjčit pouze fyzickým osobám, které jsou k orgánu státu, právnické osobě 
nebo podnikající fyzické osobě ve služebním poměru nebo v pracovněprávním, členském či 
obdobném vztahu.  
  
 (10) Při vyřazování utajované informace ve skartačním řízení se postupuje podle zvláštního 
právního předpisu18).  
  

§ 22  
 
 (1) Stupeň utajení na utajované informaci vyznačí původce při jejím vzniku, nestanoví-li tento 
zákon jinak (§ 70).  
  
 (2) Vyznačení stupně utajení na utajované informaci musí být zachováno po celou dobu 
trvání důvodů utajení. Bez souhlasu původce nebo poskytující cizí moci nesmí být stupeň utajení 
změněn nebo zrušen.  
  
 (3) Vyžaduje-li to charakter utajované informace, musí původce vyznačit na utajované 
informaci dobu, po kterou bude informace utajována; stupeň utajení zaniká uplynutím vyznačené 
doby.  
  
 (4) Stupeň utajení původce neprodleně zruší nebo změní po zjištění, že pominul důvod pro 
utajení informace, důvody pro utajení neodpovídají stanovenému stupni utajení nebo byl-li stupeň 
utajení stanoven neoprávněně, a na utajované informaci toto zrušení nebo změnu jejího stupně 
utajení vyznačí.  
  
 (5) Původce je povinen prověřit, zda důvod pro utajení informace trvá, a to nejméně jednou 
za pět let ode dne jejího vzniku.  
  
 (6) Provedl-li původce zrušení nebo změnu stupně utajení podle odstavce 4, oznámí tuto 
skutečnost neprodleně písemně adresátům utajované informace. Adresáti utajované informace 
oznámí neprodleně písemně tuto skutečnost všem dalším adresátům, kterým utajovanou informaci 
zpřístupnili.  
  
 (7) Adresát po obdržení oznámení podle odstavce 6 na utajované informaci zrušení nebo 
změnu stupně utajení vyznačí.  
  
 (8) Zanikl-li původce, provede zrušení nebo změnu stupně utajení podle odstavce 4 a 
oznámení podle odstavce 6 jeho právní nástupce, a není-li jej, nebo nesplňuje-li právní nástupce 
podmínky přístupu k utajované informaci, Úřad.  
  
 
 

                                                           
17) Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění 

pozdějších předpisů. 
18) § 7 a násl. zákona č. 499/2004 Sb. 
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§ 23  
 
 (1) Nejde-li o utajovanou informaci vyžadující zvláštní režim nakládání, nevztahuje se 
povinnost stanovená v § 21 odst. 8 na předávání utajované informace  
  
a) do stupně utajení Tajné mezi zpravodajskými službami a obdobnými službami cizí moci, 
uskutečňované v rámci spolupráce podle zvláštního právního předpisu19) v případech, kdy postup 
podle § 21 odst. 8 nelze dodržet,  
  
b) stupně utajení Vyhrazené, stanoví-li tak odpovědná osoba a nepožaduje-li výslovně cizí moc nebo 
původce utajované informace potvrzení jejího převzetí.  
  
 (2) Prováděcí právní předpis stanoví  
  
a) způsob vyznačování náležitostí na utajované informaci podle § 21 odst. 1 až 4 a § 22 odst. 1, 3, 4 a 
7, zejména ve vazbě na stupeň utajení utajované informace a nosič utajované informace,  
  
b) druhy administrativních pomůcek uvedených v § 21 odst. 5, a to v podobě knih, sešitů nebo listů, 
jejich náležitosti a organizační a technické požadavky na jejich vedení, a rozsah podkladových 
materiálů stupně utajení Vyhrazené k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené,  
  
c) náležitosti souhlasu k pořizování opisu, kopie, výpisu a překladu utajované informace (§ 21 odst. 
6), způsob vyznačování náležitostí na nich a způsob pořizování výpisu,  
  
d) podrobnosti k přepravě, přenášení, převzetí a zapůjčování utajované informace podle § 21 odst. 7 
až 9 a k další s tím související manipulaci s ní, včetně organizačního zajištění těchto činností, 
požadavků na přenosné schránky a obaly a vyznačování příslušných náležitostí na nich, a to zejména 
ve vazbě na stupeň utajení utajované informace a nosič utajované informace.  
  
 (3) Ustanovení této hlavy se nevztahují na zpracování a přenos utajovaných informací v 
informačních systémech a kryptografických prostředcích.  
 

(3) V případě, že je utajovaná informace zpracovávána v elektronickém systému spisové 
služby, který je součástí informačního systému nakládajícího s utajovanými informacemi, a splňuje 
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, 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. 
  
 (4) Úřad vyhlašuje sdělením ve Sbírce zákonů převodní tabulky stupňů utajení podle 
mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána.  
  
 

*** 
 

                                                           
19) § 10 zákona č. 153/1994 Sb. 
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