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V. 
 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK 
NÁVRH VYHLÁŠKY, KTEROU SE MĚNÍ VYHLÁŠKA Č. 528/2005 SB., O FYZICKÉ BEZPEČNOSTI A CERTIFIKACI TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ, VE ZNĚNÍ 

POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. 
  
 
Č. Připomínkové 

místo 
Připomínky Vypořádání 

1.  MMR Doporučující připomínka: 
„ustanovení o nabytí účinnosti doporučujeme uvést do souladu s čl. 
53 odst. 1 písm. c) bodem 4 Legislativních pravidel vlády.“. 

AKCEPTOVÁNO 
UPRAVENO 
 
Ministerstvo pro místní rozvoj se zaslaným 
vypořádáním uplatněné připomínky souhlasilo. 

2.  ÚNMZ Obecně k návrhu: 
Platné znění přílohy č. 1 je založeno na výlučných odkazech na české 
technické normy; návrh v tomto směru nic nemění. Výlučný odkaz 
je však krajním řešením, které by mělo být využito pouze v případě, 
že účelu dané právní normy nelze dosáhnout jiným postupem, 
včetně odkazu indikativního (čl. 45a Legislativních pravidel vlády). 
De lege ferenda je třeba doporučit přehodnocení koncepce přílohy 
č. 1 tak, aby byla respektována zásada přednosti indikativního 
odkazu.  
 
Zejména upozorňujeme, že způsob zpřístupnění odkazovaných 
norem veřejnosti (podmínka použití výlučného odkazu), uvedený 
v odůvodnění - nahlížení v sídle NBÚ po předchozí domluvě - může 
být vnímán jako nedostatečný. 

VYSVĚTLENO 
V rámci návrhu vyhlášky byl zvolen výlučný 
odkaz na příslušné technické normy, a to 
především s cílem zachovat dosavadní úpravu 
v rámci vyhlášky č. 528/2005 Sb., resp. jako je 
odkazováno na české technické normy v příloze 
č. 1 k této vyhlášce. 
Podle čl. 45a odst. 1 Legislativních pravidel 
vlády se má přednostně použít indikativní 
odkaz na příslušnou technickou normu, avšak 
Legislativní pravidla vlády připouští i použití 
výlučného odkazu, které je pro oblast ochrany 
utajovaných informací a právní jistoty s ní 
spojené nezbytné.  
Při hodnocení a certifikaci technických 
prostředků pro zajištění ochrany utajovaných 
informací jsou i v dosavadním znění vyhlášky č. 
528/2005 Sb., používány výlučné odkazy na 
české technické normy, přičemž hodnocení 
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použitých technických prostředků musí být 
nezpochybnitelné a musí být v souladu 
s platnou českou technickou normou. Nelze 
tedy postupovat podle žádné jiné technické 
normy, jak je předvídáno v čl. 45a odst. 1 
poslední věta Legislativních pravidel vlády.  
Pokud je použit výlučný odkaz na technickou 
normu pro účely právního předpisu, příslušná 
technická norma se stává závaznou a její 
používání je povinné, přičemž tento aspekt je 
zásadní skutečností, kterou požadujeme jednak 
pro hodnocení výrobků, tak i pro jejich montáž 
a posuzování instalace při kontrolách. 
Pokud jde o samotné nahlížení do příslušných 
technických norem v sídle Národního 
bezpečnostního úřadu, jedná se především o 
naplnění požadavku zpřístupnění veřejnosti, 
přičemž s přihlédnutím k dosavadní praxi 
předpokládáme, že možnost nahlížení bude 
využívána jen minimálně, neboť jak dosavadní 
zkušenosti z této specifické oblasti nasvědčují, 
činnosti s ní spojené jsou zajišťovány 
odbornými subjekty, které jsou s obsahem 
příslušných technických norem seznámeni a 
mají k nim ve velké míře přístup zřízen. Nad 
rámec uvedeného upřesňujeme, že požadavky 
stanovené technickou normou ČSN EN 60839-
11-1 Poplachové a elektronické bezpečnostní 
systémy – Část 11-1: Elektronické systémy 
kontroly vstupu – Požadavky na systém a 
komponenty, která řeší systémové požadavky, 
budou zapracovány do certifikačního postupu 
Národního bezpečnostního úřadu, který je 
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veřejně přístupný na webových stránkách 
Národního bezpečnostního úřadu. Druhá 
technická norma, konkrétně ČSN EN 60839-11-
2 Poplachové a elektronické bezpečnostní 
systémy - Část 11-2: Elektronické systémy 
kontroly vstupu – Pokyny pro aplikace, kterou 
používají odborné subjekty řešící instalaci, 
provoz a údržbu, přičemž se jedná v naprosté 
většině případů o subjekty, které jsou s 
předmětnou technickou normu seznámeni, 
tudíž se ani v těchto případech nepředpokládá 
nutnost využít možnost nahlížení v sídle 
Národního bezpečnostního úřadu ani jinou 
alternativu. 

 

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a 
státní zkušebnictví se zaslaným vypořádáním 
uplatněné  připomínky souhlasil. 

3.  MV Zásadní připomínka: 

K čl. I – k úvodní části textu bodu novely: 
Pokud by byl návrh přijat v předložené podobě, došlo by k tomu, že 
v souladu s čl. 57 odst. 1 Legislativních pravidel vlády by v příloze č. 
1 z bodu 4. byly vypuštěny body 4.2 (namátkové vstupní a výstupní 
prohlídky) a 4.3 (režim návštěv v objektu), což podle našeho názoru 
úmyslem předkladatele nebylo. Navíc vypuštění těchto bodů bez 
jakékoliv náhrady je z našeho pohledu nepřípustné, obzvlášť při 
absenci odůvodnění takto rozsáhlé změny. 
Požadujeme proto změnit úvodní část novelizačního bodu 
následovně: „V příloze č. 1 vyhlášky č. 528/2005 Sb., o fyzické 
bezpečnosti a certifikaci technických prostředků,  
ve znění vyhlášky č. 454/2011 Sb., bod 4.1 zní:….“. 

AKCEPTOVÁNO 
UPRAVENO 
Úvodní část novelizačního bodu byla upravena 
ve znění: „V příloze č. 1 k vyhlášce č. 528/2005 
Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci 
technických prostředků, ve znění vyhlášky č. 
454/2011 Sb., bod 4.1. včetně nadpisu zní:“. 
 
 
Ministerstvo vnitra se zaslaným vypořádáním 
uplatněných připomínek (viz připomínky č. 3 – 
5) souhlasilo. 
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Dále upozorňujeme, že následně bude nezbytné v samotném 
novelizačním bodu vypustit slova „4. SYSTÉM KONTROLY VSTUPU 
DO ZABEZPEČENÉ OBLASTI NEBO OBJEKTU A REŽIM NÁVŠTĚV“, 
neboť se jedná o nadpis nadřazený bodu 4.1 a navrhované změny 
se jej nedotýkají. 

 
 
 
 
 

4.  MV Doporučující připomínka: 

K odůvodnění: 
Doporučujeme obecnou část odůvodnění doplnit o zhodnocení 
dopadů na bezpečnost nebo obranu státu, jak požaduje čl. 16 odst. 
4, resp. čl. 14 odst. 1 písm. i) Legislativních pravidel vlády. 

AKCEPTOVÁNO 
Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo 
obranu státu bylo doplněno do obecné části 
odůvodnění návrhu vyhlášky. 
 
 

5.  MV Doporučující připomínka: 

K čl. II – k účinnosti: 
Doporučujeme ustanovení o účinnosti formulovat v souladu s čl. 53 
odst. 1 písm. c) bodem 4. Legislativních pravidel vlády. 

AKCEPTOVÁNO 
UPRAVENO 
 
Doporučující připomínka byla vypořádána a čl. 
II návrhu vyhlášky byl upraven v souladu 
s doporučující připomínkou uplatněnou ze 
strany Ministerstva pro místní rozvoj (viz 
připomínka č. 1). 
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