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V. 
 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK 
NÁVRH VYHLÁŠKY, KTEROU SE MĚNÍ VYHLÁŠKA Č. 529/2005 SB., O ADMINISTRATIVNÍ BEZPEČNOSTI A O 

REGISTRECH UTAJOVANÝCH INFORMACÍ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ 
  
 
Č. Připomínkové 

místo 
Připomínky Vypořádání 

1.  ČBÚ Doporučující připomínka: 
K čl. I. bod 11. návrhu vyhlášky: 
Český báňský úřad doporučuje v § 9 odst. 1 za slova 
„označí se“ vložit slovo „vnitřní“.  

 
Odůvodnění: 
Vzhledem k tomu, že při přepravě zásilky se utajovaný 
dokument přepravuje ve dvou obálkách, měla by 
vyhláška jednoznačně stanovit, že nápisem „OTEVŘE 
ADRESÁT“ se označí vnitřní obálka, a to ve shodě s § 
7 odst. 6 vyhlášky č. 529/2005 Sb. 
 

VYSVĚTLENO 
 
Věta druhá hovoří o vnitřní obálce, 
přičemž nově vkládaná věta třetí 
upřesňuje podobu vnitřní obálky. Až 
věta čtvrtá se začíná věnovat podobě 
vnější obálky, tudíž není zapotřebí 
upřesňovat, o kterou obálku se jedná. 

2.  MD Doporučující připomínka: 

K  bodům 2 a 6 

Slova „podle jiného právního předpisu13)“ doporučujeme 
nahradit normativním odkazem na zákon č. 297/2016 
Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., neboť 
podle odůvodnění má být smyslem změny předmětných 

AKCEPTOVÁNO 
UPRAVENO 
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ustanovení právě zohlednění úpravy tohoto zákona. 
Rovněž podle čl. 45 legislativních pravidel vlády se 
nenormativního odkazu na jiný právní předpis v 
ustanovení právního předpisu používá zcela výjimečně. 

3.   Doporučující připomínka: 
K bodu 6 

Uvedeným novelizačním bodem dochází k několika 
změnám, které se týkají shodně § 7 odst. 5 a § 12 odst. 
9. Přestože legislativní pravidla vlády umožňují vymezit 
totožnou změnu týkající se více ustanovení právního 
předpisu v jednom bodu novely, v bodu 6 návrhu se 
jedná o tři změny. Doporučujeme proto bod 6 rozepsat 
do tří novelizačních bodů, z nichž každý bude 
obsahovat pouze jednu navrhovanou změnu týkající se 
ustanovení § 7 odst. 5 a § 12 odst. 9. 

Následující body je pak třeba odpovídajícím způsobem 
přečíslovat. 

AKCEPTOVÁNO 
UPRAVENO 
 
 
 
 
 
 

4.   Nad rámec návrhu: 
V § 7a odst. 4 větě páté platného znění vyhlášky je 
požadováno uvádět při uzavírání sběrného archu 
spisový znak. Vzhledem k tomu, že sběrný arch není 
pokaždé součástí spisu, doporučujeme za slova 
„spisový znak,“ vložit slova „je-li sběrný arch součástí 
spisu“. 

VYSVĚTLENO 
Netýká se skutečnosti, zda je sběrný 
arch součástí spisu. 
Spisový znak má vždy každý utajovaný 
dokument u subjektů, kteří jsou povinni 
vést spisovou službu podle zákona č. 
499/2004 Sb., přičemž spisový znak je 
stanoven ve spisovém plánu, ve kterém 
jsou uvedeny příslušné typy dokumentů 
a jejich skartační znaky a skartační 
lhůty. 
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5.  MF Doporučující připomínka: 

Bod 4: slova „podle věty druhé“ doporučujeme pro 
nadbytečnost vypustit, neboť se jedná prakticky o 
bezprostřední souvislost textu, a proto nemůže dojít 
k výkladové nejasnosti. 

VYSVĚTLENO 
Souvisí s připomínku MV 
Domníváme se, že z důvodu právní 
jistoty je odkaz na upřesnění zkratky 
s odkazem na větu druhou na místě. 

6.   Doporučující připomínka: 

Bod 6: doporučujeme nahradit jednotné číslo slova 
„odstavec“ číslem množným – „odstavců“ -, aby bylo 
nepochybně jasné, že se věta „Je-li jednací protokol …. 
.“ doplňuje v uvedených odstavcích obou paragrafů.  

V zájmu přehlednosti by však bylo vhodnější rozdělit 
tento novelizační bod i z titulu jeho rozsahu na dva 
novelizační body identického obsahu, týkají se 
(samostatně) § 7 odst. 5 a § 12 odst. 9 s tím, že změna 
v § 12 odst. 9 by byla zařazena jako novelizační bod 17 
a následující body by byly přečíslovány   

AKCEPTOVÁNO JINAK 
 
Novelizační bod byl rozdělen z důvodu 
legislativní přehlednosti na tři 
novelizační body. 

7.   Doporučující připomínka: 

Bod 8 doporučujeme upřesnit takto: 

„X. V § 8 odst. 6 části věty čtvrté před středníkem se 
za slovo „Vyhrazené,“  vkládají slova „se rozumí “.  

Jde o legislativně technickou úpravu textu 
novelizačního bodu beze změny věcného obsahu.  

NEAKCEPTOVÁNO 
 
 

8.   Doporučující připomínka: 

Bod 11: doporučujeme slovo „POUZE“ doplnit ve 

VYSVĚTLENO 
 
Z pohledu uživatelské praxe nečiní 
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shodě s větou, jejíž je součástí, i do nápisu „OTEVŘE 
ADRESÁT“.  Tuto změnu by pak bylo třeba promítnout i 
do § 12 odst. 6. 

podle zjištěných informací navrhovaný 
text „OTEVŘE ADRESÁT“ žádné 
výkladové potíže. Z tohoto důvodu se 
nám jeví vhodnější zachovat původně 
navrhované znění. 

9.   Doporučující připomínka: 

Bod 13 - § 9 odst. 7: za slova „Utajovaný dokument 
nebo“ doporučujeme vložit slovo „utajovaný“.  

Současně konstatujeme, že si nejsme jisti, zda pouze 
podnikající fyzická osoba může být (vedle státu nebo 
právnické osoby) adresátem utajovaného dokumentu 
nebo utajovaného spisu. Máme za to, že to může být 
jakákoli, nejenom podnikající, fyzická osoba, a 
v takovém případě by bylo třeba slovo „podnikající“ 
vypustit. 

VYSVĚTLENO 
 
V § 2 písm. f) vyhlášky č. 529/2005 Sb. 
je upravena definice „spisu“ pro účely 
této vyhlášky. Takový spis může 
obsahovat pouze utajované dokumenty, 
nebo též dokumenty utajované a 
neutajované, nicméně pojem „utajovaný 
spis“ není jinde ve vyhlášce č. 
529/2005 Sb. zaveden a není to ani 
cílem, a to například s přihlédnutím 
k institutu kontrolního listu „spisu“, 
nikoliv „utajovaného spisu“. 
 
V tomto ustanovení nejde o doručování, 
ale o přenášení, kde je třeba 
identifikovat původce UI, resp. osobu, 
která UI přenáší a má ji v  držení 

10.   Doporučující připomínka: 

Bod 15: doporučujeme slovo „a“ nahradit slovem 
„nebo“. Může se jednat jen o přepravu, nebo jen o 
přenášení, nebo o oba tyto úkony, týkající se (jediného) 
utajovaného dokumentu. Proto je užití spojky „nebo“ na 
místě. 

AKCEPTOVÁNO 
UPRAVENO 

11.   Doporučující připomínka: AKCEPTOVÁNO 
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Bod 17: slovo „poslední“ doporučujeme nahradit 
slovem „druhá“.  

Upozorňujme, že odstavec 1 v § 13 má pouze dvě věty, 
takže hovořit o větě poslední by bylo na místě v případě 
tří nebo více vět. 

UPRAVENO 

12.   Doporučující připomínka: 

Bod 21: doporučujeme v novelizačním bodě doplnit za 
slovo „Vyhrazené“ tečku a navázat textem „a slova „a 
je-li“ se nahrazují slovem „Je-li“.  

Považujeme za vhodné ze stylistických důvodů závěr 
odstavce 6, který je dosud jedinou větou, osamostatnit 
jako větu druhou tohoto odstavce. 

VYSVĚTLENO 
 
Považujeme za systematičtější výčet 
možných situací a s tím souvisejících 
požadavků na vyznačení náležitostí 
uvést v jedné větě, jak je navrhováno 
v předloženém materiálu. 

13.   Doporučující připomínka: 

Bod 22: slovo „poskytovaného“ doporučujeme pro 
nadbytečnost vypustit.  

VYSVĚTLENO 
Jedná se o slovní obrat, který je 
používán jak v rámci vyhlášky č. 
529/2005 Sb. tak i v rámci zákona č. 
412/2005 Sb. (např. § 79 odst. 1). 
Z tohoto důvodu považujeme za 
vhodné, aby předmětné slovo bylo 
v navrhovaném znění zachováno. 

14.   Doporučující připomínka: 

Bod 26: podle našeho názoru není možné vyhláškou 
uložit Ústřednímu registru povinnost vydávat závazné 
pokyny k postupu při zrušení registru. Tzv. „ústřední 
registr“ je zřejmě součástí (např. jako odbor) Národního 
bezpečnostního úřadu podle § 79 odst. 2 zákona č. 

ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO 
VE ZBYTKU VYSVĚTLENO 
 
Doplnit do ustanovení § 27 odst. 4 
Na základě uplatněné připomínky bylo 
znění předmětné věty přeformulováno 
takto: 
„V případě zrušení registru se 
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412/2005 Sb., ochraně utajovaných informací a o 
bezpečnostní způsobilosti, podle něhož má NBÚ 
povinnost zřídit a vést ústřední registr utajovaných 
informací, uvedených v tomto odstavci.  

Podle našeho názoru by se mohlo jednat nejvýše o 
metodické pokyny, které by vydal Národní bezpečnostní 
úřad, ale které není třeba (a není ani nutné a možné) 
zmiňovat ve vyhlášce, protože takové ustanovení by 
bylo vnímáno jako zmocnění obsažené v podzákonném 
(prováděcím) právním předpisu. Proto doporučujeme 
doplňovanou větu z odstavce 5 vypustit.  

postupuje podle pokynů Úřadu.“ 
 
 
 
 

15.   Nad rámec návrhu doporučujeme novým novelizačním 
bodem osamostatnit závěrečnou větu odstavce 7, 
která je ve skutečnosti neoznačeným odstavcem, jako 
odstavec 8, a dosavadní odstavce 8 a 9 označit jako 
odstavce 9 a 10.  Pokud by byla tato připomínka 
přijata, bylo by třeba legislativně upravit číslování 
následujících novelizačních bodů, provést kontrolu 
křížových odkazů a v následujícím novelizačním bodu 
by bylo třeba hovořit již o § 26 odst. 10. 

VYSVĚTLENO 
 
Navrhovanou úpravou by došlo 
k neúčelnému navýšení počtu odstavců 
v předmětném ustanovení, čímž by se 
zvýšila též legislativní nepřehlednost. 

16.   Doporučující připomínka: 

Bod 30: doporučujeme pouze zrušit slovo „registru“ a 
text odstavce nedoplňovat obratem „podle věty první“, 
neboť o jaký evidenční list se jedná, je dostatečně 
zřejmé z první věty odstavce. 

AKCEPTOVÁNO 
 
UPRAVENO 

17.   Doporučující připomínka: AKCEPTOVÁNO 
UPRAVENO 
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Body 32 a 33 doporučujeme spojit do jediného 
novelizačního bodu, uvedeného větou „X. V § 27 
odstavce 12 a 13 znějí:“ a odstavec 12 v § 27 
(dosavadní novelizační bod 32) vyjádřit plným zněním. 

18.   Doporučující připomínka: 

Bod 37: na posledním řádku novelizačního bodu 
doporučujeme vložit za slovo „ukládají“ slovo „se“.  

AKCEPTOVÁNO 
UPRAVENO 

19.   Doporučující připomínka: 

Bod 39: na třetím řádku novelizačního bodu 
doporučujeme první slovo „nebo“ nahradit slovy „anebo 
podpis“.  
Doporučujeme toto upřesnění textu novelizačního bodu, 
neboť podle návrhu se jedná o dvě věci: buď podpis 
odpovědné osoby nebo jí pověřené osoby, nebo o 
podpis bezpečnostního ředitele nebo jím pověřené 
osoby.  

VYSVĚTLENO 
 
Domníváme se, že text v příloze by měl 
být ve shodě se zněním v rámci 
legislativního znění vyhlášky, konkrétně 
v souladu s § 3 odst. 3 vyhlášky č. 
529/2005 Sb. 

20.   Doporučující připomínka: 
Čl. II: účinnost vyhlášky doporučujeme stanovit 
fixním datem, a to při zachování potřebné 
legisvakance.  

 

Upozorňujeme, že pokud by bylo zachováno navržené 
znění, může dojít k tomu, že legisvakanční doba bude 
nulová (k vyhlášení dojde 31. prosince 2018 – vyhláška 
v tom případě nabude účinnosti 1. ledna 2019) nebo 
nepřiměřeně krátká (vyhlášení např. 28. prosince 2018 

NEAKCEPTOVÁNO 
NBÚ při dalším legislativním procesu 
bude brát v potaz zajištění dostatečné 
legislavakance, a to rovněž v rámci 
komunikace s publikačním nástrojem, 
kterým je Sbírka zákonů. 
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– legisvakanční doba by činila pouhé 3 dny). 
21.  MO Doporučující připomínka: 

K bodu 25 vyhlášky; k § 27 odst. 6: 
Doporučujeme vymezit pojem „odděleně“. 

 
Odůvodnění: 
Úprava je navrhovaná z důvodu požadavku na 
jednoznačnost a určitost právního předpisu. Není 
zřejmé, jestli se pojmem odděleně myslí 
v samostatných úschovných objektech, v samostatných 
policích úschovného objektu, atd. 

VYSVĚTLENO 
 
Ve smyslu připomínky bylo doplněno 
odůvodnění k předmětnému 
novelizačnímu bodu. 

22.   Nad rámec návrhu vyhlášky: 
K § 3 odst. 5 písm. a): 
Předmětné ustanovení doporučujeme upravit 
následovně: „a) k utajovanému dokumentu stupně 
utajení Důvěrné, Tajné nebo Přísně tajné osoba 
pověřená (…)“. 

 
Odůvodnění: 
Úprava je navrhovaná z důvodu upřesnění a sjednocení 
názvosloví s § 3 odst. 5 písm. b). 

NEAKCEPTOVÁNO 
 

23.   Nad rámec návrhu vyhlášky: 
K příloze č. 1 vyhlášky, sloupec č. 4: 
Doporučujeme lépe vymezit využití sloupce č. 4. 

 
Odůvodnění:  
Není jasné, jaká data se vpisují do sloupce č. 4 při 
evidenci přeevidovaného dokumentu (datum vzniku 

VYSVĚTLENO 
 
Do sloupce č. 4 se píše datum 
vyznačené na dokumentu, který je 
přeevidováván (tedy datum zpravidla 
vyznačené původcem). 
 
Upřesnění pokynů pro vyplnění sloupců 
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dokumentu, datum odeslání, datum přeevidování?). jednacího protokolu není jinými 
adresáty této vyhlášky namítáno a tak 
lze dovodit, že v praxi nedochází 
k aplikačním problémům 

24.  MPO Doporučující připomínka: 

V novelizačním bodě č. 10 doporučujeme text nadpisu 
uvést na samostatném řádku se zarovnáním na střed. 

AKCEPTOVÁNO 
UPRAVENO 

25.   Doporučující připomínka: 

Z hlediska délky legislativního procesu a z hlediska 
navrhované účinnosti v čl. II lze předpokládat, že datum 
účinnosti by mohlo být od ledna nebo února 2019. 
Dáváme na zvážení, zda účinnost vyhlášky by neměla 
být stanovena pevným datem tj. například 1. ledna 
2019 nebo 1. února 2019. 

NEAKCEPTOVÁNO 
 
Navržená legisvakance je dostatečná 

26.  MPSV K platnému znění vyhlášky s vyznačením 
navrhovaných změn 
V úvodní větě vyhlášky č. 529/2005 Sb., o 
administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných 
informací, doporučujeme nahradit text „§ 79 odst. 7“ 
textem „§ 79 odst. 8“, jak vyplývá ze změny zákona č. 
412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o 
bezpečnostní způsobilosti, po jeho novele provedené 
zákonem č. 255/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 
412/2005 Sb., ochraně utajovaných informací a o 
bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních 

AKCEPTOVÁNO 
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poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
27.  NSZ Zásadní připomínka: 

K bodu 9 návrhu upozorňujeme, že je zde třeba doplnit, 
že slovo „záznam“ se nahrazuje slovem „záznamu“ až 
v poslední větě těchto ustanovení. 

AKCEPTOVÁNO 
UPRAVENO 

28.   Zásadní připomínka: 
K bodu 11 návrhu upozorňujeme na administrativní 
chybu, neboť nová věta se má správně vložit za druhou 
větu, nikoli za větu první. 

AKCEPTOVÁNO 
UPRAVENO 

29.   Zásadní připomínka: 
K bodu 18 návrhu sdělujeme, že slovo „utajovaných“, 
které má být vloženo do § 13 odst. 4 výše citované 
vyhlášky, je chybné, neboť správně se má jednat o 
slovo „ukládaných“. Na rozdíl od utajovaných 
dokumentů mohou ukládané dokumenty zahrnovat i 
dokumenty se zrušeným stupněm utajení. Úpravu je 
třeba sjednotit s ohledem na dokumenty se stupněm 
utajení vyhrazené. 

AKCEPTOVÁNO 
UPRAVENO 

30.  MV Doporučující připomínka: 
K čl. I bodu 4 – k § 4 odst. 2: 
Z návrhu není zřejmé, v jakém pořadí se uvede zkratka 
cizí moci a případné další údaje nebo znaky stanovené 
orgánem státu, právnickou osobou nebo podnikající 
fyzickou osobou. Navrhujeme ponechat původní znění 
ustanovení a dále doplnit nový odstavec 3  
ve znění:  
„(3) V případě utajovaných dokumentů poskytovaných 
cizí mocí obsahuje číslo jednací příslušnou zkratku 

NEAKCEPTOVÁNO - VYSVĚTLENO 
 
Není důvod k vyčlenění úpravy č.j. u 
utajovaných dokumentů cizí moci do 
samostatného odstavce, úprava by se 
tím nijak nezlepšila. Na jakém místě 
bude uveden příznak označující cizí 
moc není podstatné. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB7NHL3D2)



 11   

podle původce. Tyto údaje nebo znaky se od údajů a 
znaků podle odstavce 1 oddělují spojovníkem. Zkratkou 
podle věty první je v případě Evropské unie „EU“, 
Organizace Severoatlantické smlouvy „NATO“ a v 
případě ostatních subjektů cizí moci „OSCM“. Za tuto 
zkratku mohou být za lomítkem uvedeny další údaje 
nebo znaky podle odstavce 2 věty první.“.   
Námi navrhovaná úprava je v souladu s pokynem 
ústředního registru k tvorbě čísla jednacího dokumentů 
cizí moci (viz č. j. 8556/2017-NBÚ/90 ze dne 6. 12. 
2017). 

31.   Doporučující připomínka: 
K čl. I bodu 14 – k § 12 odst. 1: 
Domníváme se, že cílem právní úpravy by mělo být, 
aby platilo shodné znění pro všechny stupně utajení, 
tedy že zpracovatel může provádět evidenci ve 
sběrném archu vedeném i pro utajované dokumenty 
stupně utajení Vyhrazené. Navrhované doplnění slov 
„evidenci ve sběrném archu může provádět i 
zpracovatel“ doporučujeme proto doplnit do § 7 odst. 1 
tak, že za větu druhou bude vložena věta ve znění:  
„Evidenci provádí osoba pověřená vedením jednacího 
protokolu, evidenci ve sběrném archu může provádět i 
zpracovatel.“.  

AKCEPTOVÁNO 

32.   Doporučující připomínka: 
K čl. I bodu 15 – k § 12 odst. 5: 
1. Návrh sjednocuje pravidla pro přepravu a přenášení 
utajovaných dokumentů, nicméně navrhovaný způsob 

NEAKCEPTOVÁNO 
Navrhovaná úprava vychází ze 
současné dikce § 23 odst. 1 vyhlášky 
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s sebou nese aplikační problémy. Například v případě 
utajovaného dokumentu stupně utajení Tajné je třeba 
zajistit pro přenášení stejný počet osob jako v případě 
přepravy, přičemž doprovázející osoby musí splnit 
podmínku písemného souhlasu s jejich účastí na 
přepravě, což může činit obtíže spojené s personálním 
zajištěním přenosu. Dále dokument převzatý mimo 
areál pracoviště od jiného subjektu není dosud 
evidován u vlastního evidenčního místa. Fyzická osoba, 
která dokument převezme a dopravuje jej na pracoviště 
(aby jej neprodleně předala k zaevidování), nalézá se 
de facto v postavení kurýra, i když je zároveň cílovým 
adresátem. Proto má její konání spíše znaky přepravy, 
neboť cílem je doručení. Teprve když jej po zaevidování 
převezme a dopravuje za jiným účelem než je doručení 
(např. na úřední jednání a zpět), půjde nepochybně o 
přenášení. V této souvislosti lze dále poukázat na 
skutečnost, že obdobná povinnost není stanovena i pro 
přenášení dokumentů již evidovaných na příslušném 
evidenčním místě z areálu pracoviště (např. na úřední 
jednání a zpět), aniž by byl dokument předán.  
 
2. Dále upozorňujeme na problematické nakládání s 
pojmem „objekt“ v rámci posuzovaného materiálu. 
Navrhovatel za objekt (viz odůvodnění) považuje objekt, 
v němž  je umístěno pracoviště fyzické osoby, která s 
utajovaným dokumentem nakládá. 
V dikci zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AKCEPTOVÁNO, vypuštěno slovní 
spojení „jeho pracoviště“ 
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informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění 
pozdějších předpisů, se však objektem rozumí „budova, 
nebo jiný ohraničený prostor, ve kterém se zpravidla 
nachází zabezpečená oblast nebo jednací oblast“. S 
ohledem na vyloučení případných aplikačních problémů 
doporučujeme nakládat s pojmem „objekt“ v souladu se 
zákonnou úpravou. 

33.   Doporučující připomínka: 
K čl. I bodu 38 – k § 29 odst. 3: 
Navrhujeme stávající odstavec 3 nahradit novým 
odstavcem ve znění:  
„(3) V průběhu fyzické kontroly podle odstavce 1 se 
provede zpracování protokolu, ve kterém se uvede 
adresát přebírající utajované dokumenty a způsob 
vypořádání jednotlivých utajovaných dokumentů; 
protokol, který se zaeviduje, podepíší všichni členové 
komise.“. 
Provedení kontroly všech utajovaných dokumentů, 
které se u orgánu státu, organizační složky zřízené 
orgánem státu, právnické osoby nebo podnikající 
fyzické osoby vyskytují, je již uvedeno v odstavci 1. 
Písmeno a) v odstavci 3 je tedy nadbytečné.  

NEAKCEPTOVÁNO 
Navrhovanou úpravou dochází 
k zpřesnění stávajícího znění ve vztahu 
k odstavci 1, kde se explicitně stanoví, 
že se provádí kontrola všech 
utajovaných dokumentů 

34.   Nad rámec návrhu – k § 8 odst. 7: 
Navrhujeme v rámci sjednocení odlišných textů § 8 
odst. 7 věty třetí a páté a § 16 odst. 2 věty třetí a páté 
slova „v jednacím protokolu nebo v další administrativní 
pomůcce určené k evidenci podle § 3 odst. 2 věty 
druhé“ nahradit slovy „v administrativních pomůckách 

AKCEPTOVÁNO 
Upraven text § 8 odst. 7 
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určených k evidenci“, nebo za slova „v jednacím 
protokolu“ uvést čárku a slova „sběrném archu“, jelikož 
dle současného znění není dle našeho názoru do 
administrativních pomůcek zahrnut sběrný arch. 

35.  ÚPV Doporučující připomínka: 
K bodu 9 – doporučujeme specifikovat ve kterých 
větách se slovo „záznam“ nahrazuje slovem „záznamu“ 

AKCEPTOVÁNO 
UPRAVENO 

36.   Doporučující připomínka: 
K bodu 11 – doporučujeme opravit slova „…se za větu 
první vkládá…“ slovy „…se za větu druhou vkládá…“ 

AKCEPTOVÁNO 
UPRAVENO 

37.  ÚZSI Zásadní připomínka: 
K § 3 odst. 4, § 7 odst. 5 a § 12 odst. 9 

 
Navrhovaná úprava pečetění uznávanou elektronickou 
pečetí a následné opatření kvalifikovaným 
elektronickým časovým razítkem není v souladu se 
zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících 
důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších 
předpisů.  
 
Podle zákona č. 297/2016 Sb. by měl být použit 
kvalifikovaný elektronický podpis/pečeť pokud 
podepisuje veřejnoprávní podepisující. Pokud je úprava 
cílena i na ostatní původce, kteří mohou použít nižší 
formy podpisu, měly by být uvedeny obě alternativy 
nebo alespoň obecně odkázat na příslušné ustanovení 
zákona č. 297/2016 Sb. 

V rámci uvedených ustanovení jde o to, 
že dokumenty, které jsou 
v ustanoveních zmiňovány nejsou 
výsledkem právního jednání 
veřejnoprávního podepisujícího. Pokud 
by tomu tak bylo, bylo by skutečně 
nutné dokumenty podepisovat 
uznávaným el. podpisem a šlo by o 
jedinou variantu. 
 
Ohledně ostatních původců pak platí to, 
že nižší forma podpisu je 
akceptovatelná vždy. 

38.   Doporučující připomínka: VYSVĚTLENO 
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K § 9 odst. 6 

Navrhujeme upravit ustanovení § 9 odst. 6, neboť u 
dokumentu v nelistinné podobě lze těžko určovat počty 
listů a počty listů příloh, tak jak vyžaduje §8 odst. 1, na 
který je odkazováno.  

 
Odkaz na náležitosti podle § 8 odst. 1 
vyhlášky č. 529/2005 Sb. je směřován 
na požadavky na náležitosti průvodního 
listu k utajovanému dokumentu 
v nelistinné podobě. Průvodní list tak 
bude utajovaným dokumentem 
v listinné podobě, který bude muset být 
opatřen právě náležitostmi podle § 8 
odst. 1 vyhlášky č. 529/2005 Sb. 

39.   Doporučující připomínka: 
K § 27 odst. 13  

Uvedené ustanovení považujeme za neúčelné a 
administrativně zbytečně zatěžující.  
 
Ověřování počtu listů vyžaduje NATO citovanou 
směrnicí pouze u dokumentů COSMIC TOP SECRET. 
Ověřovat počty listů u dokumentů Tajné není směrnicí 
vyžadováno. Při reálných počtech utajovaných 
dokumentů stupně utajení Tajné se tak jedná o 
nepřiměřenou a nadbytečnou administrativní zátěž. 
 
Rovněž upozorňujeme na skutečnost, že vyhláška 
neřeší plnění těchto povinností v případě evidence 
digitálních utajovaných dokumentů v registru 
utajovaných informací. Stejně tak v ustanovení § 69 
odst. 1 písm. m) není uvedena povinnost ověřovat 
počet listů. 

NEAKCEPTOVÁNO 
 
Jde o vysoké stupně utajení, a 
administrativní zátěž odpovídá nutnosti 
zajištění dostatečné ochrany těchto 
dokumentů vysokého stupně utajení. 

40.   Nad rámec navrhovaných změn dáváme na zvážení VYSVĚTLENO 
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tyto úpravy: 

K § 3 odst. 4 

Stávající ustanovení § 3 odst. 4 vede k nadbytečné 
administrativní zátěži. Ustanovení je účelné realizovat 
pouze u jednacího protokolu tak, jak vyžaduje i národní 
standard (NSESSS). Navrhujeme ostatní 
administrativní pomůcky z tohoto ustanovení vyjmout. 
Považujeme za zcela dostačující, pokud kontrolní list, 
manipulační knihu atd. je možné v případě nutnosti 
(kontrola, atp.) znázornit v systému elektronické 
spisové služby a případně exportovat do listinné nebo 
elektronické podoby. Formalizování administrativních 
pomůcek do podoby dokumentu se všemi náležitosti 
včetně podpisu se tak jeví nadbytečným a neúčelným. 
Rozpor lze spatřovat rovněž v souvislosti s §3 odst. 5, 
který nedefinuje kontrolní list jako dokument. 

Je nezbytné, aby  byly administrativní 
pomůcky exportovatelné do listinné 
nebo jiné čitelné podoby, a to z důvodu 
kontroly. Další požadavky, které jsou 
v připomínce obsaženy jsou relevantní 
pouze pro jednací protokol, což 
připomínkové místo nerozporuje. 

41.   Nad rámec navrhovaných změn dáváme na zvážení 
tyto úpravy: 

K § 7 odst. 4 a § 12 odst. 8 

Uvedené ustanovení by mělo zohledňovat skutečnost, 
že při vedení jednacího protokolu v rámci systému 
elektronické spisové služby jsou uvedené požadavky 
naplněny převedením dokumentu do formátu PDF/A a 
elektronickým podepsáním dokumentu. 

VYSVĚTLENO 
 Připomínka se vztahuje k dikci § 7 
odst. 5 a §12 odst. 9 , které se vztahují 
k elektronické podobě jednacích 
pomůcek a připomínaná skutečnost je 
v nich obsažena jako jedna z možností. 

42.  NÚKIB Doporučující připomínka: VYSVĚTLENO 
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Vzhledem k tomu, že způsob označování a postupy při 
manipulaci s kryptografickým materiálem stanoví 
vyhláška č. 432/2011 Sb., o zajištění kryptografické 
ochrany utajovaných informací, ve znění pozdějších 
předpisů, navrhujeme v rámci vyhlášky o administrativní 
bezpečnosti a o registrech utajovaných informací v § 8 
odst. 6 zrušit poslední větu a v § 20 na konci odstavce 
1 zrušit slova „nestanoví-li vyhláška o zajištění 
kryptografické ochrany utajovaných informací jinak“. 

S ohledem na provázanost obou 
právních předpisů nepovažujeme návrh 
za opodstatněný. 

43.  OKOM Doporučující připomínky:  

Z předkládaného materiálu není zřejmé, zda vzal 
předkladatel v potaz úpravu v čl. 9 a v příloze III 
rozhodnutí Rady 2013/488/EU, v konsolidovaném 
znění, zvanou „správa utajovaných informací“, která 
dopadá na vnitrostátní institut administrativní 
bezpečnosti. Navrhujeme uvážit, zda některé 
novelizační body nevykázat jako implementační 
k tomuto právnímu aktu EU.  

 

VYSVĚTLENO 
 
Novelizovaným zněním nedochází 
k implementaci úpravy uvedené v čl. 9 
a příloze III rozhodnutí Rady 
2013/488/EU, konsolidovaném znění. 
Neboť již stávající znění vyhlášky č. 
529/2005 Sb. je v souladu se zněním 
tohoto předpisu EU. Navrhovanou 
úpravou nedochází k zásahu do 
věcného obsahu, pouze dochází 
k dílčím úpravám a vylepšení. 
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