
 

 

III. 
O D Ů V O D N Ě N Í 

I. OBECNÁ ČÁST 

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

 Cílem návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti 
a certifikaci technických prostředků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „návrh vyhlášky“), je 
zajistit soulad znění vyhlášky č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických 
prostředků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), s příslušnými platnými Českými 
technickými normami. 

 Vyhláška, podle ustanovení § 33 písm. e) zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných 
informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), stanoví 
v příloze č. 1 bodové ohodnocení jednotlivých opatření fyzické bezpečnosti a bodovou hodnotu 
nejnižší míry zabezpečení jednací oblasti nebo zabezpečené oblasti, včetně základní metody 
hodnocení rizik (§ 31 odst. 1 a 2 zákona). V bodu č. 4 této přílohy je proveden odkaz na Českou 
technickou normu, konkrétně na ČSN EN 50133-1, která bude od 11. června 2016 nahrazena novou 
ČSN EN 60839-11-1 a je třeba tuto skutečnost promítnout i do tohoto bodu. Konkrétně se jedná 
o ČSN EN 60839-11-1 Poplachové a elektronické bezpečnostní systémy – Část 11-1: Elektronické 
systémy kontroly vstupu – Požadavky na systém a komponenty, která je účinná ode dne 1. března 
2014 a k 11. červnu 2016 nahradí stávající technickou normu ČSN EN 50133-1, a dále o podpůrnou 
technickou normu ČSN EN 60839-11-2 Poplachové a elektronické bezpečnostní systémy - Část 11-2: 
Elektronické systémy kontroly vstupu – Pokyny pro aplikace, která řeší problematiku instalace 
elektronického systému kontroly vstupu, jeho provoz a údržbu, přičemž její vydání je datováno 
k 1. březnu 2016, účinnost je stanovena od 1. dubna 2016 a stávající normu nahradí k 13. dubnu 
2018. 

 Návrh vyhlášky zachovává stávající hodnocení elektronického systému kontroly vstupu, 
přičemž dosavadní projekty fyzické bezpečnosti zůstávají v platnosti a nebude potřeba je aktualizovat 
ani jinak přepracovávat. 

 S přihlédnutím k tomu, že návrhem vyhlášky nedojde ke zvýšení administrativní ani finanční 
zátěže a nepředpokládají se ani další negativní dopady, byla dopisem ministra pro lidská práva, rovné 
příležitosti a legislativu a předsedy Legislativní rady vlády, Jiřího Dienstbiera, ze dne 4. dubna 2016 
(č. j. 6606/2016-OHR), v souladu s čl. 76 odst. 2 Legislativních pravidel vlády udělena výjimka 
z povinnosti provést hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA).  

 Navrhovaná právní úprava představuje postup, kterým bude uveden podzákonný předpis do 
souladu s novou Českou technickou normou aplikovanou v rámci ochrany utajovaných informací. 
Jejím největším přínosem je uvedení odkazů na aktuálně platné České technické normy v dané 
oblasti.  

 Předkládaný návrh vyhlášky naplňuje zákonné zmocnění uvedené v ustanovení § 33 písm. e) 
zákona, a je s ním v souladu. 

 V rámci návrhu vyhlášky byl zvolen výlučný odkaz na příslušné technické normy, obdobně jako 
tomu bylo u dosavadního znění právního předpisu a jak tomu je i u ostatních odkazů na technické 
normy ve vyhlášce. Do odkazovaných technických norem lze v případě potřeby a po předchozí 
domluvě nahlédnout v sídle Národního bezpečnostního úřadu. 

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

 Návrh vyhlášky je v souladu se zákonem, k jehož provedení se navrhuje. 
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C. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s právním řádem České republiky, 
s mezinárodními smlouvami a s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů Evropské 
unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie 

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

 Návrh vyhlášky je plně v souladu s dosud uzavřenými mezinárodními smlouvami, upravujícími 
oblast výměny a vzájemné ochrany utajovaných informací. Návrh vyhlášky je rovněž v souladu 
s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, a je plně slučitelný s předpisy EU 
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 EU: 

- 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 EU přímo upravena. 

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

D. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní rozpočet, 
ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále sociální dopady, včetně 
dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním 
postižením a národnostní menšiny, a dopady na životní prostředí 

 Navrhovaná právní úprava v oblasti ochrany utajovaných informací s ohledem na svůj 
charakter nemá negativní hospodářský ani finanční dopad na veřejné rozpočty. Návrh vyhlášky 
nepředpokládá dopady na životní prostředí a rovněž nepředpokládá žádné dopady na rovné 
postavení mužů a žen. 

 Cílem návrhu vyhlášky je zajistit minimální hospodářský a finanční dopad nové legislativy 
v oblasti ochrany utajovaných informací na celou podnikatelskou sféru včetně malých a středních 
podnikatelů. 

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

 Navrhovaná právní úprava neobsahuje žádná ustanovení, která by měla dopad 
na problematiku diskriminace. 

F. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů 
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 Návrh vyhlášky nepřináší žádné změny, které by měly dopad ve vztahu k ochraně soukromí 
nebo k ochraně osobních údajů. 

G. Zhodnocení korupčních rizik 

 Předkládaný návrh vyhlášky nepředpokládá založení korupčních rizik ani jejich nárůst. 

II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

K Čl. I 

 V rámci návrhu vyhlášky dochází pouze k jedné změně, konkrétně ke změně bodu č. 4 přílohy 
č. 1 k vyhlášce. Ta je způsobena změnou příslušné technické normy, se kterou uvedený bod pracuje, 
a to v souvislosti s jejím nahrazením novou technickou normou ČSN EN 60839-11-1 Poplachové 
a elektronické bezpečnostní systémy – Část 11-1: Elektronické systémy kontroly vstupu – Požadavky 
na systém a komponenty. Tato norma od 11. června 2016 nahrazuje dosavadní normu ČSN EN 50133-
1 Poplachové systémy - Systémy kontroly vstupů pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 1: 
Systémové požadavky, podle které byl doposud hodnocen a certifikován elektronický systém kontroly 
vstupu instalovaný u zabezpečené oblasti nebo objektu. Dále je též v textu právního předpisu 
potřeba zohlednit i podpůrnou technickou normu ČSN EN 60839-11-2 Poplachové a elektronické 
bezpečnostní systémy - Část 11-2: Elektronické systémy kontroly vstupu – Pokyny pro aplikace, která 
řeší problematiku instalace elektronického systému kontroly vstupu, jeho provoz a údržbu, přičemž 
její vydání je datováno k 1. březnu 2016, a účinnost je stanovena od 1. dubna 2016 

Nová technická norma ČSN EN 60839-11-1 je diametrálně odlišná nejen svým rozsahem, ale 
i způsobem hodnocení výrobků. Stávající norma ČSN EN 50133-1 klasifikuje systém podle třídy 
identifikace (v rozsahu 0 až 3) a třídy přístupu (A nebo B), ale nová technická norma ČSN EN 60839-
11-1 hodnotí systém podle předpokládaného rizika ve čtyřech stupních (1 až 4), jako jsou posuzovány 
ostatní elektronické zabezpečovací poplachové a tísňové systémy. Nejedná se tedy o pouhou 
náhradu norem. 

Z důvodu zachování struktury hodnocení systému a vazby na již zpracované projekty fyzické 
bezpečnosti a nekonfliktní kontinuitu vyhlášky, bylo konečné hodnocení a typy elektronického 
systému kontroly vstupu ponecháno. Certifikace a vazba na novou technickou normu ČSN EN 60839-
11-1 je daná podmínkou stupně klasifikace na střední až vysoké riziko nebo vysoké riziko, tj. aby mohl 
být elektronický systém kontroly vstupu certifikován, musí být hodnocen akreditovanou smluvní 
zkušebnou ve 3. nebo 4. stupni.  

Stupeň 3 a vyšší byl zvolen především z důvodu povinnosti zaznamenávání událostí, 
konfigurovatelnosti doby otevření místa přístupu a povinnosti napojení na dohledové pracoviště. 

K Čl. II 

Nabytí účinnosti vyhlášky se navrhuje patnáctým dnem po jejím vyhlášení, a to s přihlédnutím 
ke lhůtám stanoveným pro jednotlivá stádia legislativního procesu. 
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