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VI. 
 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK 
NÁVRH 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. 
  
 

Č.č 
Č. 

Připomínkové 
místo 

Připomínky Vypořádání 

1 ČNB ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA: 

K Čl. I k bodu 31: 

 

Žádáme v Příloze č. 11 zrušit bod 8 a bod 5 upravit takto: 

„5. Souhrnné výkazy a systematika účtů pro vybrané 

klienty, včetně evidenčních údajů o zpravodajské službě 

jako klientovi    V-T“. 

 

Odůvodnění: 

V Odůvodnění „II. Zvláštní část, K Čl. I, K bodu 31 

(příloha č. 11 bod 8) jsou na Českou národní banku (dále 

jen „ČNB“) kladeny požadavky na utajení zejména údajů 

týkajících se bankovních operací či operací platebního 

styku, jakož i evidenčních údajů o zpravodajské službě 

jako klientovi. ČNB dokáže zabezpečit utajení 

evidenčních údajů o zpravodajské službě jakožto o svém 

klientovi a v současné době již toto provádí pod stupněm 

utajení „Vyhrazené“ a tento stupeň považuje ČNB za 

dostatečnou ochranu. Požadavky na utajení bankovních 

operací či operací platebního styku není ČNB schopna 

AKCEPTOVÁNO 

UPRAVENO 
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z technologického důvodu zpracování finančních 

transakcí zabezpečit. Utajení finančních transakcí 

procházející IT systémy ČNB a Clearingem ČNB není 

možné z technologických důvodů vyčlenit a utajit. Taktéž 

není možné utajit transakce případně prováděné pomocí 

platebních karet a zpracovávané karetní asociací a 

hotovostní platební operace na pokladnách ČNB (vklady, 

výběry a jejich účtování).  

2 MF ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA: 

 

Příloha č. 3, bod 15 – doplnit stupeň utajení V – D 

Odůvodnění: Technické specifikace materiálů a 

polotovarů pro výrobu bankovek, dokladů  

a cenin, které obsahují ochranné prvky, detailně popisují 

všechny zajišťovací prvky a způsob jejich implementace, 

jejichž vyzrazení je nevýhodné pro zájmy státu nebo by 

mohla vzniknout újma zájmům ČR. Vzhledem k tomu, že 

v bodě 14 této přílohy a v bodě 2 přílohy č. 11 je uveden 

stupeň utajení na V –D, navrhujeme sjednocení. 

 

AKCEPTOVÁNO 

UPRAVENO 

3  ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA: 

 

Příloha č. 3, bod 16 – nově znění včetně doplnění 

stupně utajení 

„Systém a organizace zajištění fyzické bezpečnosti 

objektu, dokumentace systému komplexního 

AKCEPTOVÁNO 

UPRAVENO 
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zabezpečení objektu, včetně mechanických zábran 

a kamerových systémů,  

ve kterém se vyrábějí bankovky, doklady nebo ceniny, 

ceniny nebo poštovní ceniny  V – D“ 

 

Odůvodnění: Z důvodu chráněného zájmu navrhujeme 

rozšířit a precizovat znění tak, aby zahrnoval celkový 

systém a organizaci zabezpečení objektů STC, včetně 

dokumentace systému komplexního zabezpečení 

objektu, mechanických zábran a kamerových systémů,  

ve kterém se vyrábějí bankovky, doklady nebo ceniny a 

který obsahuje komplexní popis systému zabezpečení 

objektů STC. Vyzrazením informací z technické 

dokumentace, rozmístění chráněných prostor, 

bezpečnostních prvků nebo konfigurace těchto prvků 

neoprávněné osobě by mohlo dojít ke způsobení prosté 

újmy zájmům České republiky, nebo by vyzrazení 

takových informací mohlo být pro zájmy České republiky 

nevýhodné. 

 

4 SSHR ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA: 

 

Novelizační bod 33 požadujeme upravit takto: 

„33. V příloze č. 15 se doplňují body 3 až 5, které znějí: 

„3. Způsob zajištění fyzické bezpečnosti, skladovací 

kapacita, účel, využití, pasportizace a projektová 

dokumentace budov a objektů Správy státních 

AKCEPTOVÁNO 

UPRAVENO 
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hmotných rezerv určených pro uložení státních 

hmotných rezerv                                    V 

 

4. Dislokace a systém bezpečnostní ochrany záložních 

pracovišť Správy státních hmotných rezerv                                       

V 

 

5. Rozhodující dokumenty o obměně, záměně, 

zápůjčce, uvolnění, nájmu, pořízení a prodeji, 

skladování, ochraňování a kontrole hmotných rezerv 

a hospodářské mobilizace                       V“.                                         

 

Odůvodnění k úpravě bodu 3 přílohy č. 15:  

Cílem a důvodem požadované změny je zúžení definice 

utajované informace v tomto bodu s ohledem na 

schopnost utajovat informaci v celém cyklu její existence 

a rovněž zajištění formulační harmonizace v rámci tohoto 

nařízení.  

 

Odůvodnění k úpravě bodu 5 přílohy č. 15:  

Cílem a důvodem požadované změny je zpřesnění 

definice utajované informace, její rozšíření o oblast 

hospodářské mobilizace a zajištění formulační 

harmonizace v rámci tohoto nařízení. 

5 MMR ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA: 

 

K bodu 36 

 

ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO VE 

ZBYTKU VYSVĚTLENO 
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V příloze č. 18 požadujeme bod 24 uvést v tomto znění:  

 

„24. Projektová dokumentace týkající se zařízení, budov 

a objektů zpravodajské služby.“. 

 

Nesouhlasíme s předkladatelem navrhovaným zněním 

bodu 24 přílohy č. 18. Podle zvláštní části odůvodnění se 

sleduje zabránění vyzrazení informací bezprostředně 

souvisejících 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“. 

 

Vzhledem k tomu by mělo být postačující za utajované 

informace považovat projektovou dokumentaci zařízení, 

budov a objektů zpravodajské služby, nikoli však celou 

zadávací dokumentaci. Není také vyloučeno zadání 

veřejné zakázky na stavební práce bez poskytnutí 

Všechny dokumenty zmíněné v položce 

č. 24 se vztahují ke stanoveným 

zařízením, budovám a objektům 

zpravodajské služby. Máme-li pracovat 

s terminologií přílohy č. 18 

konzistentně, tedy tak, že nařízení 

vlády výslovně nepřipouští plošné 

využívání této položky, nemůže být 

aplikována na jakékoli zařízení, budovu 

či objekt zpravodajské služby, ale 

pouze na ty z nich, u nichž je takovéto 

opatření (utajení) nezbytné. Nařízení 

vlády fakticky ukládá zpravodajské 

službě, aby vymezila (např. vnitřním 

předpisem) konkrétní zařízení, budovy 

či objekty anebo jejich jasně definované 

okruhy, na něž bude položka č. 24 

aplikovatelná. 

 

Předkladatelem navrhovaný způsob 

úpravy je tak v případě zpravodajských 

služeb již zažitý a funkční a uplatňuje 

se po celou dobu existence nařízení 

vlády č. 522/2005 Sb. např. u nynější 

položky č. 8, 9, 12, 13 a 17). S ohledem 

na dosavadní praxi tak lze jednoznačně 

konstatovat, že implementace těchto 

ustanovení dosud nepřinášela žádné 
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projektové dokumentace; v takovém případě se nejeví 

předkladatelem navrhovaná absolutní výjimka pro 

zadávací dokumentaci veřejné zakázky na stavební 

práce jako nutná.  

 

praktické ani právní problémy a ani 

nevedla k jejich zneužívání. 

  

Nelze souhlasit s vypuštěním stavební 

dokumentace, když právě ona může 

obsahovat nejcitlivější informace.  

 

Navrhuje se předmětnou položku č. 24 

rozdělit do dvou položek ve znění: 

 

„24. Vybrané veřejné zakázky 
zpravodajské služby  V-T 

 
25. Stavební a projektová dokumentace 
týkající se stanovených zařízení, budov 
a objektů zpravodajské služby V-T“. 
 

Připomínkové místo vyslovilo 

s návrhem vypořádání souhlas. 

 MZV Nad rámec předkládaného návrhu Ministerstvo 

zahraničních věcí navrhuje v příloze č. 9 (seznam 

utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva 

zahraničních věcí) následující změny: 

 

 

6  ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA: 

1.  

2. V bodě 2, analogicky k objektům cizích zastupitelských 

úřadů v České republice, doplnit informace o objektech 

zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí. 

AKCEPTOVÁNO 

UPRAVENO 
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Informace o nich, zahrnující bezpečnostní a další 

technické aspekty, by z důvodu ochrany objektů a 

zaměstnanců neměly být veřejně přístupné. 

Novelizovaný bod 2 bude znít následovně: „Informace o 

objektech zastupitelských úřadů České republiky 

v zahraničí a cizích zastupitelských úřadů v České 

republice zejména s ohledem na zajištění bezpečnosti“.  

 

7  ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA: 

3.  

4. V bodě 6 zpřesnit text v souladu s aktuální praxí. 

Novelizovaný bod 6 bude znít následovně: „Krizová 

dokumentace a evakuační plány zastupitelských úřadů 

České republiky“.  

5.  

AKCEPTOVÁNO 

UPRAVENO 

8  ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA: 

6.  

7. V návaznosti na zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické 

bezpečnosti, doplnit nový bod 12 následujícího znění: 

„12. Informace a dokumenty z oblasti kybernetické 

bezpečnosti V-PT“. 

8.  

NEAKCEPTOVÁNO 

VYSVĚTLENO 

 

Návrh nařízení vlády předpokládá vznik 

nové přílohy č. 20, která stanoví 

seznam utajovaných informací v oblasti 

působnosti Národního úřadu pro 

kybernetickou a informační bezpečnost. 

Vzhledem k tomu, že v rámci této 

přílohy byly stanoveny položky, které 

umožňují utajit příslušné informace 

vztahující se ke kybernetické a 

informační bezpečnosti, není účelné 
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zařadit obdobnou položku též do  

přílohy, která stanoví seznam 

utajovaných informací v oblasti 

působnosti Ministerstva zahraničních 

věcí. Pokud tak bude nezbytné utajit 

informace z oblasti kybernetické a 

informační bezpečnosti, lze využít 

položek stanovených v nové příloze č. 

20. 

 

Připomínkové místo vyslovilo 

s návrhem vypořádání souhlas. 

9  ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA: 

9.  

10. Doplnit nový bod 13 následujícího znění: „13. Materiály a 

informace z jednání o spolupráci v zahraničním obchodě 

v oblasti vojenského materiálu a jiných druhů citlivého 

zboží, včetně zboží dvojího užití a zbraní a střeliva 

nevojenského charakteru  V-T“.  

11.  

12. Jedná se o stejný typ dokumentu, jako uvádí Ministerstvo 

průmyslu a obchodu (Licenční správa). Důvodem je 

skutečnost, že také Ministerstvo zahraničních věcí velmi 

intenzivně komunikuje s českými i zahraničními subjekty 

(státními i nestátními) o záležitostech týkajících se 

zahraničního obchodu s vojenským materiálem, zbraní a 

střeliva nevojenského charakteru, výbušninách pro civilní 

využití či zboží dvojího užití. Tyto informace jsou citlivé 

NEAKCEPTOVÁNO 

VYSVĚTLENO 

 

Vzhledem k tomu, že předmětná 

položka je již zahrnuta v rámci 

seznamu utajovaných informací 

v příloze č. 6, která stanoví seznam 

utajovaných informací v oblasti 

působnosti Ministerstva průmyslu a 

obchodu, není účelné vytvářet duplicitu 

totožné položky. Pro případ potřeby 

utajení takových informací ze strany 

Ministerstva zahraničních věcí lze 

využít právě položky stanovené 

v příloze č. 6 k návrhu nařízení vlády. 
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jednak z pohledu obchodního tajemství, tak v případě 

Ministerstva zahraničních věcí také z pohledu 

zahraničně-politického a v řadě případů i 

bezpečnostního. 

Připomínkové místo vyslovilo 

s návrhem vypořádání souhlas. 

10  ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA: 

13.  

14. Doplnit nový bod 14 následujícího znění: „14. 

Komunikace s Licenční správou Ministerstva průmyslu a 

obchodu, zejména zdůvodnění zamítavých závazných 

stanovisek Ministerstva zahraničních věcí v rámci 

licenčního řízení dle zákona č. 38/1994 Sb. V-T“.  

15.  

Ministerstvo zahraničních věcí pravidelně zasílá v rámci 

licenčního řízení o zahraničním obchodu s vojenským 

materiálem zdůvodnění zamítavých stanovisek, případně 

doplňující informace či odůvodnění pro určitá omezení ke 

stanoviskům nějakým způsobem podmíněným. Tyto 

informace jsou citlivé ze zahraničně-politického či 

bezpečnostního pohledu. 

 

ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO 

VE ZBYTKU VYSVĚTLENO 

 

S ohledem na skutečnost, že závazná 

stanoviska ze strany Ministerstva 

zahraničních věcí jsou vydávána i podle 

jiných právních předpisů, navrhuje se 

uvést obecnou formulaci „podle jiného 

právního předpisu“, přičemž se stanoví 

demonstrativní výčet takových předpisů 

v poznámce pod čarou č. 14. Dále 

dochází navrženou úpravou ke 

specifikaci komunikace a nahrazení 

označení odboru Licenční správy 

Ministerstva průmyslu a obchodu na 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, 

neboť Licenční správa je jedním 

z odborů tohoto ministerstva, který jeho 

jménem vykonává činnost mu 

svěřenou. 

 

Znění předmětné položky s ohledem na 

výše uvedené se navrhuje v této 

podobě: 
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„Písemná komunikace s Ministerstvem 

průmyslu a obchodu týkající se 

licenčního řízení podle jiného právního 

předpisu14), zejména zdůvodnění 

zamítavých závazných stanovisek 

Ministerstva zahraničních věcí v rámci 

licenčního řízení. V-T“ 

------------------------------------- 
14) Například zákon č. 38/1994 Sb., o 

zahraničním obchodu s vojenským materiálem 

a o doplnění zákona  č. 455/1991 Sb., o 

živnostenském podnikání (živnostenský zákon), 

ve znění pozdějších předpisů a zákona  č. 

140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 594/2004 Sb., 

jímž se provádí režim Evropských společenství 

pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování 

a tranzitu zboží dvojího užití, ve znění 

pozdějších předpisů, zákon  č. 228/2005 Sb., o 

kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v 

České republice omezuje z bezpečnostních 

důvodů, a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

Připomínkové místo vyslovilo 

s návrhem vypořádání souhlas. 

11  ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA: 

16.  

17. Doplnit nový bod 15 následujícího znění: „15. Sdílení 

informací o zamítnutých žádostech  o exportní licenci 

ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO 

VE ZBYTKU VYSVĚTLENO 

 

Znění navrhované položky bylo 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3LBSARBBUAB0)



 11   

v rámci Evropské unie (tzv. denial notification)  V“.  

18.  

EU aplikuje sdílený systém zamítnutých žádostí o licence 

k exportu vojenského materiálu. V rámci nutnosti udržet 

kvalitní vztahy s partnerskými zeměmi EU a s ohledem 

na zákonnou nutnost dodržovat obchodní tajemství jsou 

tyto informace také vyhrazené. 

19.  

přeformulováno s ohledem na původně 
navrhované znění „Sdílení informací“, 
které bylo s ohledem na oblast ochrany 
utajovaných informací nevhodné: 
 

„Informace o zamítnutých žádostech o 
exportní licenci v rámci Evropské unie 
(tzv. denial notifiaction) V“. 
 
Připomínkové místo vyslovilo 
s návrhem vypořádání souhlas. 
 

12 MV ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA: 

 

Nad rámec návrhu – k příloze č. 1 bodu 9:  

Navrhované nařízení vlády zahrnuje v bodě 11 přílohy č. 

1 pouze technické prostředky a zařízení zajišťující 

použití operativně pátracích prostředků a podpůrných 

operativně pátracích prostředků. Odposlech a záznam 

telekomunikačního provozu podle § 88 trestního řádu 

však nejsou zahrnuty, potřeba jejich utajování přitom 

vyplývá z praxe Útvaru zvláštních činností služby 

kriminální policie a vyšetřování. Zejména v případech, 

kdy se pracovníci útvaru v rámci výkonu svých 

služebních povinností úspěšně zabývají výzkumem, 

vývojem a výrobou technických prostředků a zařízení, 

které zajišťují přípravu odposlechu a záznamu zpráv, 

není možnost zveřejnění jakýchkoliv informací o těchto 

prostředcích žádoucí. 

AKCEPTOVÁNO 

UPRAVENO 
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Požadujeme proto rozšířit seznam v bodě 9 podobně, 

jako je tomu v bodě 11, tedy o informace o technických 

prostředcích a zařízeních zajišťujících odposlech a 

záznam zpráv, o jejich výzkumu, vývoji a výrobě, včetně 

technické dokumentace a finančního zabezpečení, s 

výjimkou technických prostředků a zařízení 

provozovaných na základě zákona o elektronických 

komunikacích.  

 

13  ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA: 

 

Nad rámec návrhu – k příloze č. 8 bodu 9:  

Současná bezpečnostní situace se vyznačuje zvýšeným 

množstvím specifických rizik, která mají výrazný 

potenciál ohrozit vnitřní bezpečnost České republiky. Do 

této kategorie ohrožení patří též napadení chráněných 

osob. Veřejně dostupné informace o počtu i vybavení 

vozidel, včetně případných speciálních vestaveb ve 

vozidlech, přitom mohou být využity pro naplánování 

sofistikovanějšího a důraznějšího útoku na chráněné 

osoby. Požadujeme proto doplnit písmena d) a e) 

v následujícím znění: 

  

„d) souhrnné informace o služebních dopravních 

prostředcích používaných pro přepravu chráněných 

osob, jejich vybavení a ochranné prvky  V - D 

  

AKCEPTOVÁNO 

UPRAVENO 
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e) technické prostředky sloužící k zajištění ochrany 

chráněných osob  V – D“.  

 

14  ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA: 

 

Nad rámec návrhu – k příloze č. 8:  

1. Seznam utajovaných informací požadujeme rozšířit o 

opatření k zajištění bezpečnosti příslušníků určeného 

útvaru a dále o výběr, přípravu a výcvik příslušníků 

určeného útvaru. Možnost utajení těchto informací byla 

v současnosti dovozována obecně z přílohy č. 8 bodu 9 

písm. b) a c). Z důvodu konkretizace některých forem 

zabezpečení příslušníků určeného útvaru v bodě 22 by 

však mohlo být možné výkladem dojít k závěru, že 

uvedené obecné ustanovení nelze v tomto rozsahu 

nadále využívat. Požadujeme proto výše uvedeným 

způsobem zamezit výkladovým komplikacím. 

 

2. Seznam utajovaných informací navrhujeme dále 

rozšířit o údaje o útvarech Policie České republiky 

vystupujících v postavení policejního orgánu, který se 

podílí na prověřování nebo vyšetřování závažné 

hospodářské trestné činnosti, terorismu nebo zvlášť 

závažných zločinů, za něž lze uložit výjimečný trest 

 

ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO 
 

Bod jedna akceptován. 

 

Bod dva neakceptován, neboť bylo 

ze zásadní připomínky po bližších 

konzultacích Ministerstva vnitra 

ustoupeno. 

 

15 GIBS ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA: 

 

K bodu 37 (příloha č. 19) – „Seznam utajovaných 

AKCEPTOVÁNO 

UPRAVENO 
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informací v oblasti působnosti Generální inspekce 

bezpečnostních sborů“  

 

V příloze č. 19 požadujeme upřesnit znění stávajících 

bodů 2. a 11. takto: 

 

„ 2. Personální informace, řízení a rozhodnutí související 

s činností určeného oddělení, včetně příslušnosti 

vybraných příslušníků a zaměstnanců (dále jen 

„pracovníci“) k určenému oddělení nebo ke Generální 

inspekci bezpečnostních sborů.“ 

 

„ 11. Materiální, technické a finanční zabezpečení 

určeného oddělení, evidence a doklady využívané 

určeným oddělením.“ 

 

Náš požadavek opíráme o tu skutečnost, že stejná 

problematika ve vztahu k určenému útvaru je upravena 

v příloze č.8 (viz bod 15. a 22.), kdy již v návrhu přílohy 

č. 8 je zvoleno vhodnější a přesnější vymezení 

předmětných utajovaných informací vzhledem k praxi 

(zejména té okolnosti, že je potřeba pokrýt širší skupinu 

navazujících informací viz zdůvodnění k bodu 25, strana 

11 důvodové zprávy) a plně dopadá ve stejném rozsahu 

jak na příslušníky PČR zařazené v určeném útvaru, tak i 

na příslušníky GIBS zařazených v určeném oddělení. 

V tomto směru je zapotřebí sjednotit i vymezení 

utajovaných informací uvedených v příloze č. 19 pod 
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bodem 2 a 11.  

 

Zároveň pro účely celé přílohy bylo zapotřebí sjednotit 

užívaná pojmosloví, a proto byla doplněna zkratka 

„pracovníci“ pro příslušníky a zaměstnance GIBS, neboť 

s tímto pojmem je také v celé příloze pracováno. 

 

16 MD ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA: 

 

K bodu 9 (příloha č. 2): 

Nově vkládané body 10 a 11 v příloze č. 2 požadujeme 

zařadit za bod 6 a označit je jako body 7 a 8. 

V návaznosti na tuto změnu je pak třeba následující body 

odpovídajícím způsobem přečíslovat. Tato připomínka je 

zcela v souladu s konkrétními návrhy úprav a doplnění, 

které Ministerstvo dopravy poskytlo Národnímu 

bezpečnostnímu úřadu dopisem č. j. 27/2017-030-

BEZP/40 ze dne 15. března 2017 v rámci přípravy 

předkládaného návrhu nařízení vlády. 

V předloženém návrhu nařízení vlády jsou body 10 a 11 

v příloze č. 2 systematicky zařazeny mezi utajovanými 

informacemi z oblasti civilního letectví, což je chybně, 

neboť s touto oblastí nesouvisí. 

 

AKCEPTOVÁNO 

UPRAVENO 

17 MPSV ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA: 

 

1. K bodu 1 novely (§ 1 odst. 1): 

 

NEAKCEPTOVÁNO 

VYSVĚTLENO 

 

Návrh nařízení vlády předpokládá vznik 
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Na konci textu písmene t) požadujeme tečku nahradit 

čárkou a doplnit písmeno u) v tomto znění:  

„u) v příloze č. 21 seznam utajovaných informací v 

oblasti působnosti Ministerstva práce  

a sociálních věcí.“. 

Tuto připomínku považuje Ministerstvo za zásadní. 

 

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

Číslo „20“ je třeba nahradit číslem „21“. 

 

3. K bodu 37 novely (přílohy č. 19 a 20): 

Tento bod požadujeme uvést ve znění: 

„37. Doplňují se přílohy č. 19 až 21, které znějí:“. 

 

Současně je třeba za přílohu č. 20 doplnit přílohu č. 21 

v tomto znění:  

 

 

„Příloha č. 21 k nařízení vlády č. 522/2005 Sb. 

 

Seznam utajovaných informací v oblasti 

působnosti Ministerstva práce  

a sociálních věcí 

 

----------------------------------------------------------------------- 

Pořadové                     Stupeň                  Informace                                                                                              

číslo                             utajení                                                                                         

----------------------------------------------------------------------- 

nové přílohy č. 20, která stanoví 

seznam utajovaných informací v oblasti 

působnosti Národního úřadu pro 

kybernetickou a informační bezpečnost. 

Vzhledem k tomu, že v rámci této 

přílohy byly stanoveny položky, které 

umožňují utajit příslušné informace 

vztahující se ke kybernetické a 

informační bezpečnosti, není účelné 

zařadit novou přílohu, která stanoví 

seznam utajovaných informací v oblasti 

působnosti Ministerstva práce a 

sociálních věcí, s obdobným obsahem. 

Pokud tak bude nezbytné utajit 

informace z oblasti kybernetické a 

informační bezpečnosti, lze využít 

položky stanovené v nové příloze č. 20. 

 

Připomínkové místo vyslovilo 

s návrhem vypořádání souhlas. 
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1. Informace o kritických zranitelnostech v zabezpečení 

informačních a komunikačních systémů spadajících do 

působnosti zákona o kybernetické 

bezpečnosti                                                                V-T 

 

2. Technická a bezpečnostní dokumentace a konfigurace 

informačních a komunikačních systémů spadajících do 

působnosti zákona o kybernetické bezpečnosti v 

případě, že z nich lze získat informace o možných 

způsobech úspěšného narušení jejich 

bezpečnosti                                                                 V-T 

 

3. Dokumenty a informace vztahující se k technickým 

prostředkům k zajišťování kybernetické 

bezpečnosti                                                                 V-T 

 

4. Technické a auditní zprávy o hodnocení informačních 

nebo komunikačních systémů v případě, že z nich lze 

získat informace o možných způsobech úspěšného 

narušení jejich 

bezpečnosti                                                               V-T 

 

5. Bezpečnostní dokumentace systému řízení 

bezpečnosti informací v případě, že z nich lze získat 

informace o možných způsobech úspěšného narušení 

jejich 
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bezpečnosti                                                            V-T 

 

6. Zvláštní programové a technické vybavení, včetně 

související bezpečnostní, technické, provozní a 

evidenční 

dokumentace                                                    V-T“. 

 

Odůvodnění připomínek č. 1 a 3: 

Ministerstvo práce a sociálních věcí je na základě 

zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o 

změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické 

bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů, povinným 

orgánem v oblasti kybernetické bezpečnosti v rozsahu § 

3 odst. c) až e) tohoto zákona, tj. je správcem 

informačního systému kritické informační infrastruktury, 

správcem komunikačního systému kritické informační 

infrastruktury a správcem významného informačního 

systému. 

 

Informační systémy kritické informační infrastruktury (IS 

KII) spravované Ministerstvem práce a sociálních věcí 

jsou: 

- Informační systém v oblasti zaměstnanosti, 

- Informační systém pomoci v hmotné nouzi, 

- Informační systém o dávkách státní sociální podpory, 

- Informační systém o příspěvku na péči, 

- Informační systém o dávkách pro osoby se zdravotním 
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postižením, 

- IS ESF 2014+ (systém sloužící k zajištění monitoringu a 

vyhodnocování efektivnosti podpořených projektů a osob 

z Evropského sociálního fondu (ESF) v programovém 

období 2014 - 2020). 

 

Významné informační systémy (VIS) spravované 

Ministerstvem práce a sociálních věcí jsou: 

- registr poskytovatelů sociálních služeb, 

- informační systém sociálně-právní ochrany dětí, 

- Jednotný informační systém práce a sociálních věcí, 

- elektronická spisová služba, 

- ERP systém (ekonomický a personální SAP), 

- elektronická pošta (MS Exchange). 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí je dále správcem 

prvků kritické infrastruktury (PKI),  

a to datových center A a B a celorepublikové datové sítě 

spojující pracoviště Ministerstva práce a sociálních věcí, 

pracoviště Úřadu práce České republiky, včetně 

generálního ředitelství a všech jeho poboček a 

pracoviště Státního úřadu inspekce práce. 

 

V souvislosti s pořizováním, provozem a správou všech 

výše uvedených systémů a prvků může dojít ke vzniku 

utajovaných informací. Z tohoto důvodu se navrhuje 

doplnění seznamu utajovaných informací v oblasti 

působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí do 
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nového písmene u) § 1 odst. 1 nařízení vlády, a dále 

specifikace tohoto seznamu v nově doplněné příloze 

nařízení. 

 

Odůvodnění připomínky č. 2: 

Jedná se o legislativně technickou úpravu textu 

vyvolanou doplněním nové přílohy č. 21 do nařízení 

vlády.  
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