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Teze prováděcích právních předpisů k navrhované právní úpravě 

 

Nařízení vlády, které nahradí nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam 

utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů, bude reagovat na změnu definice 

utajované informace, podle níž musí být každá utajovaná informace mimo jiné uvedena 

v katalogu oblastí utajovaných informací, respektive musí do některé z oblastí spadat. 

Novela vyhlášky č. 363/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 363/2011 Sb., o personální 

bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, zohlední změny 

podle návrhu zákona, zejména pak přesun osobnostní způsobilosti do dotazníku fyzické 

osoby, samostatné zdůvodnění nutnosti přístupu k utajované informaci a k výkonu citlivé 

činnosti ze strany odpovědné osoby jakožto nová příloha k žádosti fyzické osoby o vydání 

osvědčení nebo dokladu. Současně se ve vyhlášce zohlední vypuštění tzv. opakované žádosti, 

kdy se v případě potřeby dalšího přístupu k utajované informaci po skončení platnosti 

dosavadního osvědčení fyzické osoby bude podávat žádost totožná jako při prvotní žádosti o 

vydání osvědčení. Zásadní změnou je rovněž změna položek dotazníku fyzické osoby, která 

zahrnuje zejména zdravotní a jinou odbornou péči související se zdravotním stavem fyzické 

osoby. 

Novela vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 405/2011 Sb., o průmyslové bezpečnosti, ve 

znění vyhlášky č. 416/2013 Sb., bude rovněž zohledňovat zejména úpravy položek dotazníku 

podnikatele, které jsou uvedeny v návrhu zákona. 

S ohledem na zohlednění utajovaného dokumentu v digitální podobě v zákonné úpravě bude 

nutné učinit příslušné změny ve vyhlášce č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o 

registrech utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů, a to pokud jde o 

vyznačování náležitostí na takové utajované dokumenty. 

Vyhláška č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, ve 

znění pozdějších předpisů, bude podrobena revizi zejména s ohledem na zákonné změny 

v terminologii podle evropských technických norem. 

S ohledem na nové zákonné zmocňovací ustanovení vydá Národní bezpečnostní úřad novou 

vyhláškou vzor služebních průkazů zaměstnanců Národního bezpečnostního úřadu. 
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VYHLÁŠKA 

 

ze dne      2021, 

 

o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti  

 

 

 Národní bezpečnostní úřad stanoví podle § 7 odst. 3, § 9 odst. 8, § 64, § 85 odst. 7 

a § 135 písm. a) až e) a g) až j) zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací 

a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“):  

   

§ 1  

Vzory v oblasti personální bezpečnosti  

 

(1) Vzor prohlášení fyzické osoby o svéprávnosti podle § 7 zákona je uveden v příloze 

č. 1 k této vyhlášce. 

  

(2) Vzor oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně 

utajení Vyhrazené podle § 6 zákona je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.  

  

 (3) Vzor poučení podle § 9 odst. 1 a § 11 odst. 2 zákona je uveden v příloze č. 3 k této 

vyhlášce.  

  

 (4) Vzor žádosti fyzické osoby podle § 94 odst. 1 zákona je uveden v příloze č. 4 k 

této vyhlášce.  

 

(5) Vzor prohlášení o zproštění povinnosti mlčenlivosti podle § 94 odst. 2 písm. e) 

zákona je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce. 

 

 (6) Vzor zdůvodnění nutnosti přístupu k utajované informaci podle § 94 odst. 2 písm. 

f) je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce.  

 

 (7) Vzor dotazníku fyzické osoby podle § 95 zákona je uveden v příloze č. 7 k této 

vyhlášce.  

  

 (8) Vzor osvědčení fyzické osoby podle § 54 odst. 2 zákona je uveden v příloze č. 8 k 

této vyhlášce.  

  

 (9) Vzor žádosti o vydání osvědčení fyzické osoby pro cizí moc podle § 57 odst. 2 

zákona je uveden v příloze č. 9 k této vyhlášce.  

  

 (10) Vzor žádosti o uznání bezpečnostního oprávnění fyzické osoby podle § 62 odst. 2 

zákona je uveden v příloze č. 10 k této vyhlášce.  

  

 (11) Vzor poučení podle § 58 odst. 5 zákona je uveden v příloze č. 11 k této vyhlášce. 
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§ 2  

Vzory v oblasti bezpečnostní způsobilosti  

 

(1) Vzor žádosti o doklad podle § 99 odst. 1 zákona je uveden v příloze č. 12 k této 

vyhlášce.  

 

(2) Vzor prohlášení o zproštění povinnosti mlčenlivosti podle § 99 odst. 2 písm. c) 

zákona je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce.  

 

(3) Vzor zdůvodnění výkonu citlivé činnosti podle § 99 odst. 2 písm. f) zákona je 

uveden v příloze č. 13 k této vyhlášce.  

 

(4) Vzor dotazníku podle § 100 zákona je uveden v příloze č. 7 k této vyhlášce.  

  

(5) Vzor dokladu o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby podle § 85 zákona je 

uveden v příloze č. 14 k této vyhlášce.  

  

§ 3  

Zdůvodnění žádosti fyzické osoby podle § 94 odst. 1 zákona  

 

 Zdůvodnění žádosti fyzické osoby obsahuje uvedení  

  

a) funkce nebo činnosti v rámci služebního poměru nebo pracovněprávního, členského či 

obdobného vztahu, na jehož základě má být osvědčení fyzické osoby vydáno,  

  

b) nejvyššího stupně utajení utajované informace, k níž bude mít fyzická osoba přístup.  

  

 

§ 4 

Zdůvodnění nutnosti přístupu k utajované informaci podle § 94 odst. 2 písm. f) zákona 

 

Zdůvodnění nutnosti přístupu k utajované informaci obsahuje 

 

a) jméno, příjmení a datum narození fyzické osoby, 

 

b) potvrzení odpovědné osoby nebo toho, kdo bude fyzické osobě utajovanou informaci 

poskytovat, o nutnosti přístupu fyzické osoby k utajované informaci, včetně označení 

konkrétního místa nebo funkce stanovené podle § 69 odst. 1 písm. b) zákona a zařazení tohoto 

místa nebo funkce v tomto přehledu,  

  

c) specifikace utajovaných informací, které na daném místě nebo funkci již byly poskytnuty 

nebo vznikaly, a utajovaných informací, které zde budou poskytnuty nebo zde mohou vznikat.  

 

 

§ 5 

Zdůvodnění žádosti o doklad podle § 99 odst. 1 zákona  

 

 Zdůvodnění žádosti o doklad obsahuje uvedení  
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a) citlivé činnosti, kterou má fyzická osoba na základě vydaného dokladu vykonávat,  

  

b) ustanovení jiného právního předpisu, podle kterého bude vykonávána citlivá činnost.  

  

 

§ 6 

Zdůvodnění výkonu citlivé činnosti podle § 99 odst. 2 písm. f) zákona 

 

Zdůvodnění výkonu citlivé činnosti obsahuje 

 

a) jméno, příjmení a datum narození fyzické osoby, 

 

b) popis konkrétní pozice nebo funkce vztahující se k výkonu citlivé činnosti fyzickou osobou 

potvrzený odpovědnou osobou nebo jí pověřenou osobou a potvrzení důvodnosti žádosti o 

doklad.  

 

 

§ 7 

Písemnosti podle § 94 odst. 2 písm. b) zákona přikládané k žádosti fyzické osoby 

a písemnosti podle § 99 odst. 2 písm. b) zákona přikládané k žádosti o doklad  

 

 (1) Fyzická osoba k žádosti fyzické osoby nebo k žádosti o doklad přiloží  

  

a) rodný nebo křestní list, popřípadě další obdobné doklady,  

  

b) potvrzení zaměstnavatele o příjmech s uvedením jejich výše po odečtení povinných 

zákonných odvodů, v případě jiného druhu příjmu daňové přiznání nebo jiný doklad 

potvrzující tento příjem, za posledních 5 let, 

 

c) jednu fotografii svým provedením odpovídající požadavkům zákona o občanských 

průkazech.  

  

 (2) Písemnosti uvedené v odstavci 1 písm. a) a b) může fyzická osoba předložit i v 

kopii.  

  

 (3) Způsob a forma podání písemností uvedených v odstavci 1 písm. a) a b) jsou 

stanoveny v § 8 odst. 3.  

 

 (4) Fotografii podle odstavce 1 písm. c) lze předložit v listinné i digitální podobě. 

  

 

§ 8 

Způsob a forma podání žádostí a oznamování změn  

 

 (1) Žádost fyzické osoby, žádost o doklad a prohlášení o zproštění povinnosti 

mlčenlivosti se podávají v listinné podobě, dodáním do datové schránky Národního 

bezpečnostního úřadu (dále jen „Úřad“), prostřednictvím rozhraní na internetových stránkách 

Úřadu anebo v elektronické podobě1).  
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 (2) Dotazník fyzické osoby a dotazník se podávají dodáním do datové schránky 

Úřadu, prostřednictvím rozhraní na internetových stránkách Úřadu nebo v elektronické 

podobě ve formátu stanoveném na internetových stránkách Úřadu. Podání v elektronické 

podobě lze učinit i na technickém nosiči dat.  

  

 (3) Písemnosti uvedené v § 7 a oznámení změn podle § 9 odst. 1 lze podat v listinné 

podobě, dodáním do datové schránky Úřadu, prostřednictvím rozhraní na internetových 

stránkách Úřadu anebo v jiné elektronické podobě1).  

  

 (4) Elektronické šablony vzorů uvedených v přílohách č. 1 až 7 a 9 až 13 k této 

vyhlášce zveřejňuje Úřad na svých internetových stránkách.  

  

   

§ 9  

Omezení rozsahu hlášení změn údajů v dotazníku fyzické osoby nebo v dotazníku  

 

 (1) Fyzická osoba, která podala žádost fyzické osoby, fyzická osoba, která podala 

žádost o doklad, nebo fyzická osoba, která je držitelem vydaného osvědčení fyzické osoby 

nebo dokladu, oznamuje v rozsahu položek dotazníku fyzické osoby uvedeného v příloze č. 7 

k této vyhlášce Úřadu  

  

a) změnu adresy pro účely doručování,  

  

b) změnu zaměstnavatele,  

  

c) nabytí nemovitého majetku nacházejícího se mimo území České republiky,  

   

d) vznik závazků, jejichž nominální hodnota jednotlivě nebo v souhrnu přesahuje 100 000 Kč 

nebo pětinásobek jejího průměrného měsíčního příjmu po odečtení povinných zákonných 

odvodů, podle toho, která částka je vyšší, a to pouze v případě, že závazek vznikl mezi 

fyzickými osobami,  

  

e) změnu údajů k osobě manžela nebo partnera a osob starších 18 let žijících s ní v 

domácnosti; fyzická osoba, jež podala žádost o doklad nebo je jeho držitelem, změnu těchto 

údajů neuvádí, 

 

f) změnu údajů o zdravotní a jiné odborné péči, 

 

g) léčbu v souvislosti s konzumací alkoholu, s užíváním omamných nebo psychotropních 

látek nebo s hazardním hráčstvím.  

  

  (2) Fyzická osoba uvedená v § 140 odst. 1 písm. a) zákona mimo údajů uvedených v 

odstavci 1 oznamuje zpravodajské službě  

  

a) změnu v příslušnosti ke spolkům, nadacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem,  

  

b) nabytí či pozbytí movité věci, jejíž hodnota přesahuje 100 000 Kč nebo pětinásobek jejího 

průměrného měsíčního příjmu po odečtení povinných zákonných odvodů, podle toho, která 

 
1) § 89 odst. 8 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění 

zákona č. 255/2011 Sb. 
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částka je vyšší,  

  

c) nabytí či pozbytí nemovitého majetku, pokud nebylo oznámeno podle odstavce 1 písm. c),  

  

d) vznik závazků, jejichž nominální hodnota jednotlivě nebo v souhrnu přesahuje 100 000 Kč 

nebo pětinásobek jejího průměrného měsíčního příjmu po odečtení povinných zákonných 

odvodů, podle toho, která částka je vyšší, pokud nebylo oznámeno podle odstavce 1 písm. d),  

  

e) vznik pohledávek, jejichž nominální hodnota jednotlivě nebo v souhrnu přesahuje 100 000 

Kč nebo pětinásobek jejího průměrného měsíčního příjmu po odečtení povinných zákonných 

odvodů, podle toho, která částka je vyšší,  

  

f) mimořádnou splátku závazku, přesáhla-li její hodnota 100 000 Kč nebo pětinásobek jejího 

průměrného měsíčního příjmu po odečtení povinných zákonných odvodů, podle toho, která 

částka je vyšší,  

  

g) nařízení výkonu rozhodnutí a 

 

h) zahájení trestního řízení včetně uvedení, kdy a kým bylo zahájeno a z jakého důvodu.  

 

  

§ 11  

Zrušovací ustanovení 

 

Zrušuje se: 

 

1. Vyhláška č. 363/2011 Sb., o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti. 

 

2. Vyhláška 415/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 363/2011 Sb., o personální bezpečnosti 

a o bezpečnostní způsobilosti. 

 

3. Vyhláška 400/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 363/2011 Sb., o personální bezpečnosti 

a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění vyhlášky č. 415/2013 Sb. 

 

 

§ 12 

Účinnost 

  

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2021. 

 

Ředitel: 

 

v. r.  
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. /2021 Sb. 

Vzor 

PROHLÁŠENÍ FYZICKÉ OSOBY O SVÉPRÁVNOSTI 

(§ 7 zákona č. 412/2005 Sb.) 

Jméno a příjmení: 

Datum narození: 

Adresa místa trvalého pobytu:  

1. Prohlašuji, že jsem – nejsem* plně svéprávný/á. 

2. Prohlašuji, že jsem v minulosti byl/a – nebyl/a* omezen/a ve svéprávnosti. 

3. V případě, že jste se v bodě 1 vyjádřil/a záporně nebo v bodě 2 kladně, uveďte: 

a) Název soudu, který příslušné rozhodnutí vydal: 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

b) Číslo jednací rozhodnutí soudu: 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

c) Časové období, po které jste byl/a omezen/a ve svéprávnosti: 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

V ………………… dne …………..... 

…………………………… 

  Podpis 

_______________ 
*Nehodící se škrtněte 
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. /2021 Sb.  

Vzor 
 

Označení subjektu 

 (uvede se název a sídlo orgánu státu, právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby) 

 

O Z N Á M E N Í 

 

o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení 

Vyhrazené (§ 6 zákona č. 412/2005 Sb.) 

 
NOTICE 

of compliance with conditions for access to RESTRICTED classified 

information (§ 6 of the Act N. 412/2005 Coll.) 

 

Jméno a příjmení 
Name and surname 

 

Rodné příjmení 
Maiden name 

 

Datum narození 
Date of birth 

 

Místo narození 
Place of birth 

 

Státní občanství 
Citizenship 

 

V(In)………………….   Dne (Date) ………………. 

 

Splnění podmínek uvedených podle § 6 odst. 2 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně 

utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, ověřil a 

oznámení vydal: 
Compliance with conditions according to § 6 par. 2 of the Act N. 412/2005 Coll., on the protection of 

classified information and security eligibility, has been verified by and the Notice has been issued by: 

 

Jméno a příjmení 
Name and surname 

 

Podpis 
Signature 

 

Otisk razítka 
Stamp                                                                           
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Příloha č. 3 k vyhlášce č. /2021 Sb. 

Vzor 

Označení subjektu 

(uvede se název a sídlo orgánu státu, právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby) 

 

P O U Č E N Í  

 

Podle § 9 odst. 1 /§ 11 odst. 2* zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných 

informací a o bezpečnostní způsobilosti 

 
BRIEFING 

According to § 9 par. 1 /§ 11 par. 2* of the Act N. 412/2005 Coll., on the 

protection of classified information and security eligibility 

 

 

Níže uvedená osoba byla seznámena s jejími právy a povinnostmi v oblasti ochrany 

utajovaných informací. Byla seznámena s obsahem zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně 

utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon“), a s obsahem prováděcích právních předpisů. Byla seznámena s povinnostmi, které 

jsou stanoveny v § 65 a § 66 odst. 1 zákona, zejména s povinností: 

 
The person named below has been briefed on his/her rights and duties in the area of protection of classified 

information. He/she has been acquainted with the content of the Act N. 412/2005 Coll., on the protection of 

classified information and security eligibility (hereinafter “the Act“), and with the content of implementing legal 

regulations. He/she has been acquainted with duties laid down in § 65 and § 66 par. 1 of the Act, in particular 
with the following: 

 

a) dodržovat stanovené povinnosti při ochraně utajovaných informací, 
a)     to comply with imposed obligations in protecting classified information; 

 

b) zachovávat mlčenlivost o utajované informaci, k níž má nebo měla přístup, pokud není 

této povinnosti oprávněným orgánem zproštěna, 
b)    to hold classified information in confidence, to which he/she has or had access, unless he/she has been  

released from this duty by the responsible authority; 

 

c) neumožnit přístup k utajované informaci neoprávněné osobě. 
c)    to prevent access by unauthorized persons to classified information. 

 

Dále byla seznámena se všemi následky porušení povinností stanovených zákonem, zejména 

s nebezpečím trestního stíhání nebo uložení sankce za spáchání přestupku. 

 
Further he/she has been briefed on all consequences arising from the breach of duties imposed by the Act, in 

particular on the danger of a criminal prosecution or imposing sanction for committing an administrative 

infraction. 

 

Níže uvedená osoba byla – nebyla  seznámena s předpisy NATO 

                                 byla – nebyla  seznámena s předpisy EU  
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The person named below: 

has been – has not been* briefed on the regulations of the NATO 

has been – has not been* briefed on the regulations of the EU 

 

 

  

V(In)………………  dne (Date)……………. 

 

Poučení provedl                                                                  Poučená osoba 
The briefing made by                                                                           The briefed person 

 

Jméno a příjmení                                                               Jméno a příjmení 
Name and surname                                                                              Name and surname 

 

 

Podpis                                                                                   Datum narození 
   Signature                                                                                                 Date of birth 

 

Otisk razítka                                                                        Číslo osvědčení fyzické osoby/* 
Stamp         Number of Certificate of Security                                           

         Clearance/* 
 Datum vydání oznámení 

                                                                                                                  Issuance date of notice 

 

                                                                                             Podpis  
            Signature      

________________ 

*Nehodící se škrtněte 
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Příloha č. 4 k vyhlášce č. /2021 Sb.  

Vzor 
 

ŽÁDOST FYZICKÉ OSOBY 

(§ 94 odst. 1 zákona č. 412/2005 Sb.) 

 

Žádám o vydání osvědčení fyzické osoby  

 

Jméno a příjmení: 

Datum narození: 

Místo narození: 

Pro stupeň utajení: 

 

Zdůvodnění nutnosti přístupu k utajované informaci  

(včetně uvedení funkce nebo činnosti v rámci služebního poměru nebo pracovněprávního, 

členského či obdobného vztahu, na jehož základě má být osvědčení fyzické osoby vydáno): 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Prohlašuji, že údaje uvedené v žádosti a jejích přílohách jsou pravdivé a úplné, seznámil/a  

jsem se s podmínkami bezpečnostního řízení a souhlasím s jeho provedením. 

 

V …………………..dne……………                      

  ……………………….. 

Podpis fyzické osoby 
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Příloha č. 5 k vyhlášce č. /2021 Sb. 

Vzor 
 

PROHLÁŠENÍ O ZPROŠTĚNÍ POVINNOSTI MLČENLIVOSTI 

podle § 52 odst. 2 daňového řádu 

 

 

Údaje k fyzické osobě vyžaduje Národní bezpečnostní úřad v rámci provádění úkonů 

bezpečnostního řízení podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací            

a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

Daňový subjekt 

 

Jméno a příjmení: 

Rodné příjmení: 

Rodné číslo: 

Datum narození: 

 

 

 

Já, níže podepsaný(á), zprošťuji správce daně a jiné osoby zúčastněné na správě daní 

povinnosti mlčenlivosti ohledně údajů, které se mne týkají, a údajů, které byly využity při 

dokazování povinností při správě daní, v rozsahu nezbytném pro provedení úkonů 

bezpečnostního řízení podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací            

a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

Souhlasím, aby správci daně nebo jiné osobě zúčastněné na správě daní bylo toto zproštění 

mlčenlivosti poskytnuto v kopii potvrzené Národním bezpečnostním úřadem.  

 

 

 

 

V …………………. dne …………….. 

 

 

 

 

       ……………………………. 

                        Podpis 
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Příloha č. 6 k vyhlášce č. /2021 Sb. 

Vzor 
 

ZDŮVODNĚNÍ NUTNOSTI PŘÍSTUPU K UTAJOVANÉ INFORMACI 

(§ 94 odst. 2 písm. f) zákona č. 412/2005 Sb.) 

 

 

Označení podnikatele, právnické osoby nebo orgánu státu: 

 

Označení odpovědné osoby nebo toho, kdo bude utajovanou informaci poskytovat 

 

Jméno a příjmení: 

Datum narození: 

 

potvrzuje, že žádost níže uvedené osoby o vydání osvědčení ze dne ………….. 

 

Jméno a příjmení: 

Datum narození: 

Místo narození: 

Pro stupeň utajení: 

 

  

je důvodná, a že její přístup k utajované informaci je nutný z důvodu výkonu funkce, pracovní 

nebo jiné činnosti  

 

označení konkrétního místa nebo funkce ve smyslu § 69 odst. 1. písm. b) zákona): 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

a že na daném místě nebo funkci již byly poskytnuty nebo vznikaly, nebo že utajované 

informace, zde budou v budoucnu poskytnuty nebo mohou vznikat: 

 

označení oblasti podle katalogu utajovaných informací  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

V …………………..dne……………     

         ………………………. 

              Podpis 

 

         Otisk razítka 

________________ 

*Nehodící se škrtněte 
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Příloha č. 7 k vyhlášce č. /2021 Sb. 

Vzor 

DOTAZNÍK FYZICKÉ OSOBY/DOTAZNÍK 

(§ 95 a § 100 zákona č. 412/2005 Sb.) 

 

1. Základní identifikační údaje 

 

1.1 Jméno  

1.2 Příjmení 

1.3 Rodné příjmení 

1.4 Dříve užívaná příjmení 

1.5 Akademický titul  

1.6 Datum narození                                                        

1.7 Rodné číslo 

1.8 Místo narození 

   1.8.1 Okres narození 

1.9 Stát narození (pokud není Česká republika) 

1.10 Státní občanství současná 

1.11 Státní občanství předchozí 

 

2. Adresa pro účely doručování a další kontakty 

2.1 Ulice 

2.2 Číslo popisné                                           

2.3 Číslo orientační/evidenční 

2.4 Obec 

2.5 PSČ                                                         

2.6 Stát      

2.7 Elektronické doručovací kontakty 

   2.7.1. ID datové schránky 

   2.7.1. e-mail 

   2.7.1. telefonní číslo  

                                                 

 

3. Adresy míst, kde se zdržujete nebo jste se zdržoval(a) nepřetržitě déle než 90 dní 

v posledních deseti letech 

3.1 Ulice  

3.2 Číslo popisné                                           

3.3 Číslo orientační/evidenční 

3.4 Obec 

3.5 PSČ 

3.6 Stát 

3.7 Od                                                               

3.8 Do  
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4. Údaje o dokladu totožnosti  

(pouze u cizích státních příslušníků) 

4.1 Druh dokladu  

(pas, občanský průkaz apod.) 

4.2 Číslo  

4.3 Stát vydání 

4.4 Datum vydání                                          

4.5 Platnost do 

 

5. Zaměstnavatel 

5.1 Zaměstnavatel 

5.2 Identifikační číslo  

5.3 Ulice 

5.4 Číslo popisné                                          

5.5 Číslo orientační 

5.6 Obec 

5.7 PSČ                                                         

5.8 Telefon 

5.9 Stát 

5.10 Popis zastávaného pracovního místa/funkce a vykonávané činnosti   

5.11 Zaměstnán od 

 

6. Příslušnost k nadacím, spolkům, ústavům a obecně prospěšným společnostem 

v posledních 5 letech 

 

6.1 Název 

6.2 Identifikační číslo  

6.3 Od  

6.4 Do  

6.5 Funkce 

 

7. Majetkové poměry 

 

7.1 Osoby finančně na Vás závislé 

7.1.1 Jméno 

7.1.2 Příjmení 

7.1.3 Rodné číslo/Datum narození, pokud nebylo rodné číslo přiděleno                                            

7.1.4 Vztah k Vaší osobě     

  

7.2 Společné jmění manželů 

 

7.3 Úprava majetkových poměrů (v případě kladné odpovědi podrobně rozveďte) 

 

7.4 Finance (bankovní účty, účty vedené u spořitelních a úvěrových družstev, životní 

pojištění, penzijní pojištění, spoření a jiné peněžní produkty a dispoziční práva k účtu jiných 

osob s výjimkou položky 7.4.4) 

7.4.1 Druh 

7.4.2 Číslo 

7.4.3 Veden u 

7.4.4 Aktuální zůstatek            
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7.4.5 Měna 

7.4.6 Případné další vyjádření         

7.4.7 Výše pravidelného vkladu fyzické osoby 

 

7.5 Investiční nástroje (podle § 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, 

ve znění pozdějších předpisů) 

7.5.1 Druh 

7.5.2 ISIN 

7.5.3 Jiná identifikace investičního nástroje 

7.5.4 Pořizovací cena    

7.5.5 Měna 

7.5.6 Způsob a datum nabytí 

7.5.7 Případné další vyjádření 

 

7.6 Roční příjmy ze závislé činnosti po odečtení povinných zákonných odvodů za 

posledních 5 let  

 

7.6.1 Rok  7.6.2 Výše  7.6.3 Měna   

 

7.7 Jiný příjem po odečtení povinných zákonných odvodů za posledních 5 let (výsluhový 

příspěvek, příjem z podnikání, příjem z pronájmu, příjem z prodeje nemovitého majetku, 

příjem za pobyt v zahraniční misi, sociální dávky, podpora v nezaměstnanosti, mateřský 

příspěvek, výživné, dary, dědictví apod.)  

7.7.1 Rok                   7.7.2 Druh                  7.7.3 Výše                   7.7.4 Měna 

 

7.8 Movitý majetek 

(podle druhů, jejichž hodnota v případě jednoho druhu převyšuje 100 000 Kč, sbírka, osobní 

automobil, starožitnosti, technika, elektronika, kryptoměny apod.) 

7.8.1 Druh 

7.8.2 Počet kusů 

7.8.3 Celková hodnota 

 

7.9 Nemovitý majetek 

7.9.1 Vedeno u katastrálního úřadu (v případě nemovitosti mimo Českou republiku uveďte 

adresu)   

7.9.2 Popis nemovitosti a způsob jejího využití 

7.9.3 Způsob nabytí 

7.9.4 Vlastní odhad ceny                                            

7.9.5 Nabývací cena 

7.9.6 Měna 

 

7.10 Vztah k objektu bydlení 

7.10.1  

Vlastník/spoluvlastník člen bytového družstva plátce nájemného  

 

ubytován bezplatně  ostatní 

7.10.2 Průměrné měsíční náklady spojené s bydlením (nájemné, platby za služby spojené 

s provozem objektu bydlení) 

 

7.11 Finanční pohledávky 
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7.11.1 Právní důvod 

7.11.2 Výše 

7.11.3 Měna 

7.11.4 Dlužník 

7.11.5 Případné další vyjádření 

 

7.12 Finanční závazky 

7.12.1 Právní důvod  

7.12.2 Výše 

7.12.3 Měna 

7.12.4 Věřitel 

7.12.5 Průměrné měsíční splátky 

7.12.6 Případné další vyjádření 

 

8. Nařízené výkony rozhodnutí  

(exekuce, srážky ze mzdy, vydání věci apod.) 

8.1 Orgán, který výkon rozhodnutí nařídil 

8.2 Druh 

8.3 Rok nařízení výkonu rozhodnutí 

8.4 Podrobné vyjádření 

 

9. Nepřetržité pobyty v zahraničí delší než 90 dnů 

9.1 Stát 

9.2 Místo pobytu 

9.3 Podrobné vyjádření k pobytu (důvod, kdo vyslal, prostředky k hrazení nákladů pobytu 

apod.)  

9.4 Od Do 

 

10. Osobní kontakty s cizími státními příslušníky, nebo se státními občany České 

republiky žijícími  v nečlenských státech Evropské unie nebo Organizace 

Severoatlantické smlouvy s výjimkou kontaktů vyplývajících z pracovních nebo 

služebních povinností po roce 1990, pokud se lze oprávněně domnívat, že jde o kontakty 

významné 

10.1 Podrobné vyjádření  

 

11. Příslušnost, kontakty a vazby na bezpečnostní služby cizí moci nebo na její služby 

v oblasti zpravodajství, s výjimkou kontaktů vyplývajících z pracovních nebo služebních 

povinností po roce 1990 

11.1 Podrobné vyjádření  

 

12. Užívání omamné nebo psychotropní látky, uvedené v zákoně upravujícím 

oblast návykových látek a užívání alkoholu, účast na hazardních hrách nebo léčba 

závislostí na omamných nebo psychotropních látkách, alkoholu a léčba patologického 

hráčství 

 

12.1 Omamné nebo psychotropní látky 

12.1.1 Podrobné vyjádření (četnost a doba užívání, v minulosti i v současnosti, včetně 

jednorázové zkušenosti, užité/užívané druhy a množství omamných nebo psychotropních 

látek, okolnosti užití/užívání apod.)  
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12.2 Alkohol  

12.2.1 Podrobné vyjádření (četnost užívání, v minulosti i v současnosti, užívané druhy a 

množství, okolnosti užívání, případné pobyty na protialkoholní záchytné stanici apod.) 

 

12.3.  Účast na hazardních hrách podle zákona upravujícího hazardní hry 

12.3.1 Podrobné vyjádření (četnost, v minulosti i v současnosti, druh hry, 

vložené/vkládané/vsazené částky týdně/měsíčně, odhad celkové bilance apod.) 

 

12.4 Léčba v souvislosti s konzumací alkoholu, s užíváním omamných 

nebo psychotropních látek (problémové užívání, škodlivé užívání, závislost) nebo 

s hazardním hráčstvím, a to v minulosti i v současnosti 

12.4.1 Podrobné vyjádření (období a způsob léčby, jméno zařízení nebo odborníka, apod.) 

 

13. Zdravotní a jiná odborná péče 

Uveďte výskyt dotazovaných skutečností v minulosti i v současnosti 

 

13.1 Závažná onemocnění mozku nebo poškození mozku v důsledku úrazu spojená 

s hospitalizací nebo ambulantní léčbou 

13.1.1 Důvody lékařské péče 

13.1.2 Podrobný popis obtíží (druh, četnost a intenzita obtíží, doba trvání, okolnosti vzniku 

obtíží, vývoj obtíží/změny) 

13.1.3 Diagnóza 

13.1.4 Způsob a průběh léčby (časové období, forma ambulantní/hospitalizace, případná 

medikace) 

13.1.5 Název zařízení a jméno lékaře 

13.1.6 Zdravotní nezpůsobilost k výkonu činnosti, k níž je třeba zvláštního oprávnění (např. 

zbrojní průkaz, řidičský průkaz, včetně názvu orgánu a označení rozhodnutí ve věci zdravotní 

nezpůsobilosti) 

13.1.7 Další vyjádření a zhodnocení aktuálního zdravotního a psychického stavu (volnou 

formou) 

 

13.2 Psychiatrická péče 

13.2.1 Důvody lékařské péče 

13.2.2 Podrobný popis obtíží (druh, četnost a intenzita obtíží, doba trvání, okolnosti vzniku 

obtíží, vývoj obtíží/změny) 

13.2.3 Diagnóza 

13.2.4 Způsob a průběh léčby (časové období, forma ambulantní/hospitalizace, případná 

medikace, psychoterapie) 

13.2.5 Název zařízení a jméno lékaře 

13.2.6 Zdravotní nezpůsobilost k výkonu činnosti, k níž je třeba zvláštního oprávnění (např. 

zbrojní průkaz, řidičský průkaz, včetně názvu orgánu a označení rozhodnutí ve věci zdravotní 

nezpůsobilosti) 

13.2.7 Další vyjádření a zhodnocení aktuálního zdravotního a psychického stavu (volnou 

formou) 

 

13.3 Psychologická péče 

13.3.1 Důvody vyhledání odborné péče 

13.3.2 Podrobný popis obtíží (druh, četnost a intenzita obtíží, doba trvání, okolnosti vzniku 

obtíží, vývoj obtíží/změny) 
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13.3.3 Způsob a průběh péče (časové období, poradenství, podpůrná terapie, psychoterapie 

apod.) 

13.3.4 Název zařízení a jméno odborníka 

13.3.5 Zdravotní nezpůsobilost k výkonu činnosti, k níž je třeba zvláštního oprávnění (např. 

zbrojní průkaz, řidičský průkaz, včetně názvu orgánu a označení rozhodnutí ve věci zdravotní 

nezpůsobilosti)  

13.3.6 Další vyjádření a zhodnocení aktuálního zdravotního a psychického stavu (volnou 

formou) 

                           

14. Podrobný životopis 

Napište volnou formou. Doporučujeme Vám následující členění: rodina, škola a příprava na 

zaměstnání, existenční osamostatnění, partnerský a rodinný život, přehled zaměstnání, 

případná podnikatelská činnost, provozování živnosti, členství v orgánech právnických osob, 

způsob trávení volného času.  

 

15. Manžel(ka) nebo partner(ka) a osoby starší 18 let žijící v domácnosti s fyzickou 

osobou 

(nevyplňuje se u žádosti o doklad) 

15.1 Jméno 

15.2 Příjmení 

15.3 Rodné příjmení 

15.4 Dříve užívaná příjmení 

15.5 Datum narození                                                

15.6 Rodné číslo 

15.7 Místo narození 

15.8 Okres narození 

15.9 Stát narození (pokud není Česká republika)  

15.10 Státní občanství současná 

15.11 Státní občanství předchozí 

15.12 Vztah k vaší osobě 

15.13 Zaměstnavatel 

15.14 Identifikační číslo 

15.15 Podrobný popis zastávaného pracovního místa/funkce 

15.16 Zaměstnán od 
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Příloha č. 8 k vyhlášce č. /2021 Sb. 

Vzor 

Označení subjektu 

(uvede se název subjektu, který osvědčení vydal) 
 

O S V Ě D Č E N Í 

fyzické osoby 

Certificate of Security Clearance/Certificat d´habiliation personnelle 

ČÍSLO: 

Number/Numéro 

 

Jméno a příjmení 

Name and Surname 

Nom et prénom 

 

Rodné příjmení                                                                  

Maiden Name                                                                  

Nom de naissance                                                           

 

Datum narození     Rodné číslo 

Date of Birth      Personal No. 

Date de naissance     Numéro d´ identification personnele 

 

Místo narození 

Place of Birth 

Lieu de naissance 

 

Státní občanství 

Nationality 

Nationalité   

 

Stupeň utajení                                               

Classification Level                                        

Niveau de classification                                  

 

Datum vydání    Platnost od                       Platnost do 

Date of Issue     Valid from                         Date of Expiry 

Date de délivrance    Validité á partir de             Date d´expiration 

 

Podpis oprávněného zástupce                                              Otisk úředního razítka 

Signature of the Competent Representative                          Official Stamp/Cachet offciel 

Signature du représentant autorisé 
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Příloha č. 9 k vyhlášce č. /2021 Sb. 

Vzor 

 
ŽÁDOST O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ FYZICKÉ OSOBY PRO CIZÍ MOC 

(§ 57 odst. 2 zákona č. 412/2005 Sb.) 

 
Žádám o vydání osvědčení fyzické osoby pro cizí moc: 

 

A. Identifikační údaje:  

 

Jméno a příjmení:  

Datum narození: 

Místo narození: 

 

B. Stupeň utajení, pro který je osvědčení fyzické osoby pro cizí moc požadováno: ………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

C. Číslo platného osvědčení fyzické osoby a stupeň utajení, pro který je vydáno, nebo datum 

žádosti o vydání osvědčení fyzické osoby podané podle § 57 odst. 3 ve znění zákona 

č……)zákona č. 412/2005 Sb.: 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

D. Zdůvodnění nutnosti přístupu fyzické osoby k utajované informaci cizí moci (včetně 

uvedení zastávané funkce, druhu vykonávané činnosti, v jejímž rámci bude mít fyzická osoba 

přístup k utajované informaci cizí moci, identifikace subjektu, který bude fyzické osobě 

utajovanou informaci cizí moci poskytovat): …...………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………...    

 

E. Doba, na kterou fyzická osoba žádá vydat osvědčení pro cizí moc: …..…………….. 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

F. Adresa pro účely doručování: ……………………………………………………………….. 

 

 

 

 

V ……………………. dne ………… 

 

                                                                                 …………………………………. 

                                                                                                      Podpis 
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Příloha č. 10 k vyhlášce č. /2021 Sb. 

 

Vzor / Specimen 

 
ŽÁDOST O UZNÁNÍ BEZPEČNOSTNÍHO OPRÁVNĚNÍ FYZICKÉ OSOBY 

(§ 62 odst. 2 zákona č. 412/2005 Sb.) 

 

REQUEST FOR RECOGNITION OF PERSONNEL SECURITY CLEARANCE 

CERTIFICATE 

(Section 62 Par. 2 Act No. 412/2005) 

 

 

 

Žádám o uznání bezpečnostního oprávnění fyzické osoby vydaného pro: 

I request recognition of the Personnel Security Clearance Certificate issued to: 

 

Jméno, popřípadě jména, a příjmení: 

Full Name: 

  

 

Datum a místo narození: 

Date and Place of Birth: 

 

 

Státní občanství: 

Nationality: 

 

 

Na základě bezpečnostního oprávnění č. / In reference to the Personnel Security 

Clearance Certificate No. ........................…………….. vydaného / Issued 

...........................…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………... 
(Název   vydávající   instituce   a   státu) 

(Name of the Issuing Authority and the State) 

 

Dne / Date….........………………………………………………  

s platností do / Date of Expiry….......…… ……. ………………………… 

pro stupeň utajení / Classification Level………....……………………………… 

 

 

Důvod, proč má být uznání bezpečnostního oprávnění provedeno (včetně uvedení 

zastávané funkce, druhu vykonávané činnosti, v jejímž rámci bude mít fyzická osoba 

přístup k utajované informaci, identifikace toho, kdo bude fyzické osobě utajovanou 

informaci poskytovat): / Reason  for recognition of the Personnel Security Clearance 

Certificate, including the current job position, the performed activities that require 

access to classified information, and identification of the Classified Information 

provider. …...…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………... 
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…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

Doba, na kterou má být uznání provedeno / Validity Period of the 

Rcognition………………………………………………………………………………………… 

 

 

Adresa pro doručení uznání bezpečnostního oprávnění fyzické osoby / Mailing 

Address for Delivery of the Recognition of Personnel Security Clearance Certificate:  

….................................................................…………………………………...………...

………...............................................................…………………………………………

……………………………………………………………………………………........... 

 

Příloha: Úřední překlad bezpečnostního oprávnění vydaného cizí mocí nebo jeho ověřená 

kopie nebo potvrzení úřadu cizí moci, který má v působnosti ochranu utajovaných informací, 

že žadatel je držitelem příslušného bezpečnostního oprávnění.  

Annex: Official translation of the Personnel Security Clearance Certificate issued by foreign 

power, or its authenticated copy, or confirmation by the authority of foreign power, 

competent in classified information protection, that the applicant is holder of the submitted 

Certificate. 

 

V / In…………….. dne / Date …………. 

 

……………….…………………..……………… 

Podpis držitele bezpečnostního oprávnění nebo 

odpovědného pracovníka úřadu cizí moci, který 

má v působnosti ochranu utajovaných informací 

Signature of the holder of the Personnel Security 

Clearance Certificate or a responsible officer of 

the authority of foreign power competent in 

classified information protection. 
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Příloha č. 11 k vyhlášce č. /2021 Sb. 

Vzor 
 

Označení subjektu 

(uvede se název a sídlo subjektu, u kterého je řízení vedeno) 

 

P O U Č E N Í 

 
Podle § 58 odst. 5 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 

způsobilosti 

 

Níže uvedená osoba byla seznámena s jejími právy a povinnostmi v oblasti ochrany 

utajovaných informací. Byla seznámena s obsahem zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně 

utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon“), a s obsahem prováděcích právních předpisů. Byla seznámena s povinnostmi, které 

jsou stanoveny v § 65 a § 66 odst. 1 zákona, zejména s povinností 

 

a) dodržovat stanovené povinnosti při ochraně utajovaných informací, 

b) zachovávat mlčenlivost o utajované informaci, k níž má nebo měla přístup, pokud není této 

povinnosti oprávněným orgánem zproštěna, 

c) neumožnit přístup k utajované informaci neoprávněné osobě. 

 

Dále byla seznámena se všemi následky porušení povinností stanovených zákonem, 

zejména s následkem trestního stíhání nebo uložení sankce za spáchání přestupku. Byla 

rovněž poučena o tom, že údaje o ní jsou Národním bezpečnostním úřadem evidovány a 

mohou být využity způsobem stanoveným zákonem. 

 

Poučení je provedeno pro potřeby……………………………………………………… 

                                                                                      (uvede se název řízení)     

vedeného pod ……………………………… ……….. V tomto řízení bude mít poučená osoba   

                         (uvede se spisové označení věci)     

přístup k utajovaným informacím do stupně utajení ………………..…………………..včetně, 

a to z oblasti …………………………………………….. 

 

 

V …………………….. dne ………………….. 

 

 

Poučení provedl                                                              Poučená osoba 

 

Jméno a příjmení:                                                             Jméno a příjmení: 

 

Podpis:                                                                              Datum narození: 

 

Otisk razítka                                                                     

                                                                                          Podpis: 
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Příloha č. 12 k vyhlášce č. /2021 Sb.  

Vzor 
                                                                                                                        

ŽÁDOST O DOKLAD 

(§ 99 odst. 1 zákona č. 412/2005 Sb.) 

 

Žádám o vydání dokladu o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby:  

 

Jméno a příjmení: 

Datum narození: 

Místo narození: 

 

Citlivá činnost: ………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Ustanovení právního předpisu, podle kterého bude vykonávána citlivá činnost: 

………………………….………………………………………………………………………

…………………………............................................................................................................. 

 

 

Prohlašuji, že údaje uvedené v žádosti a jejích přílohách jsou pravdivé a úplné, seznámil/a 

jsem se s podmínkami bezpečnostního řízení a souhlasím s jeho provedením. 

 

 

V …………………..dne……………                      

 

………………………………………….. 

   Podpis fyzické osoby  
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Příloha č. 13 k vyhlášce č. /2021 Sb. 

Vzor 
 

ZDŮVODNĚNÍ VÝKONU CITLIVÉ ČINNOSTI 

(§ 99 odst. 2 písm. f) zákona č. 412/2005 Sb.) 

 

 

Označení podnikatele, právnické osoby nebo orgánu státu: 

 

 

Označení odpovědné osoby/osoby pověřené odpovědnou osobou 

 

Jméno a příjmení: 

Datum narození: 

 

potvrzuje, že žádost níže uvedené osoby o vydání dokladu o bezpečnostní způsobilosti ze dne 

………….. 

 

Jméno a příjmení: 

Datum narození: 

Místo narození: 

 

  

je důvodná, a že citlivá činnost se vztahuje k výkonu funkce/zastávané pozici: 

 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

v souladu s těmito ustanoveními zvláštního právního předpisu: 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

V …………………..dne……………     

         ………………………. 

              Podpis 

 

         Otisk razítka 

________________ 

*Nehodící se škrtněte 
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Příloha č. 14 k vyhlášce č. /2021 Sb. 

Vzor 
 

NÁRODNÍ  BEZPEČNOSTNÍ  ÚŘAD 

Pošt. přihr. 49 150 06 

Praha 56 

 

D O K L A D 
o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby 

 
ČÍSLO: 

 

 

 

Jméno a příjmení: 

 

Rodné příjmení: 

 

Datum narození:                                                      Rodné číslo: 

 

Místo a stát narození: 

 

Státní občanství: 

 

Datum vydání:                                Platnost od:                                  Platnost do: 

 

 

 

 

 

Podpis oprávněného zástupce                                           Otisk úředního razítka 

Národního bezpečnostního úřadu                                    Národního bezpečnostního úřadu          
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VYHLÁŠKA  

ze dne … 2021, 

o průmyslové bezpečnosti 

 

 

  

 Národní bezpečnostní úřad stanoví podle § 15a odst. 7, § 64, § 75a odst. 4, § 97 písm. j) 

a § 135 písm. b), d), f), h) až j) zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací 

a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“): 

 

§ 1 

Vzory v oblasti průmyslové bezpečnosti 

 

 (1) Vzor žádosti podnikatele podle § 96 odst. 1 a podle § 96 odst. 4 a 5 zákona je 

uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce. 

 

 (2) Vzor osvědčení podnikatele podle § 54 odst. 3 zákona je uveden v příloze č. 2 k této 

vyhlášce.  

 

 (3) Vzor žádosti o vydání osvědčení podnikatele pro cizí moc podle § 57 odst. 2 zákona 

je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.  

 

 (4) Vzor žádosti o uznání bezpečnostního oprávnění podnikatele podle § 62 odst. 2 

zákona je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.  

 

 (5) Vzor dotazníku podnikatele podle § 97 zákona je uveden v příloze č. 5 k této 

vyhlášce.  

 

 (6) Vzor prohlášení o zproštění povinnosti mlčenlivosti podle § 96 odst. 2 písm. d) 

zákona je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce.  

 

 (7) Vzor prohlášení podnikatele podle § 15a zákona je uveden v příloze č. 7 

k této vyhlášce.  

 

 (8) Elektronické šablony vzorů uvedených v přílohách č. 1 a 3 až 7 k této vyhlášce 

zveřejňuje Národní bezpečnostní úřad (dále jen „Úřad“) na svých internetových stránkách. 

  

§ 2 

Zdůvodnění žádosti podnikatele podle § 96 odst. 1 zákona 

 

 Zdůvodnění žádosti podnikatele obsahuje údaje o 

a) předmětu podnikání, v jehož rámci podnikatel požaduje přístup k utajované informaci, 

b) veřejné zakázce, v rámci které je požadován přístup k utajované informaci, jejím zadavateli 

a předpokládané době trvání zadávacího řízení, 

c) koncesní smlouvě, v rámci které je požadován přístup k utajované informaci, jejím veřejném 

zadavateli a předpokládané době trvání koncesního řízení, 

d) veřejné zakázce nebo koncesní smlouvě před zahájením zadávacího nebo koncesního řízení, 

o kterou se podnikatel hodlá ucházet a v rámci které se předpokládá přístup k utajované 
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informaci, zadavateli nebo veřejném zadavateli a předpokládaném termínu zahájení zadávacího 

nebo koncesního řízení, 

e) veřejné zakázce nebo koncesní smlouvě, v rámci které byl požadován přístup k utajované 

informaci, jejím zadavateli nebo veřejném zadavateli, pokud zadávací nebo koncesní řízení 

bylo zahájeno nejdéle pět let přede dnem podání žádosti podnikatele o vydání osvědčení 

podnikatele a předmět jejího plnění odpovídá předmětu podnikání podnikatele,  

f) smlouvě, případně jiné právní skutečnosti, na základě které je požadován přístup k utajované 

informaci, předmětu této smlouvy a poskytovateli utajované informace, 

g) skutečnosti, na základě které bude u podnikatele vznikat utajovaná informace, 

h) okolnostech, které odůvodňují požadovanou formu přístupu podle § 20 zákona. 

 

§ 3 

Písemnosti k ověření splnění podmínek pro vydání osvědčení podnikatele podle § 96 

odst. 2 písm. c) zákona 

 

 (1) Podnikatel, který je fyzickou osobou, k žádosti podnikatele přiloží 

  

a) smlouvu o tichém společenství, 

b) smlouvy o nájmu prostor, budov a pozemků uvedených v § 97 písm. e) zákona, 

c) řádné účetní závěrky, pokud vede účetnictví a není osobou zapsanou v obchodním rejstříku, 

nebo daňová přiznání, pokud vede daňovou evidenci nebo uplatňuje výdaje procentem z příjmu 

podle zákona o daních z příjmů, a to za posledních 5 let, 

d) písemné zprávy auditora o ověření řádných účetních závěrek za posledních 5 let v rozsahu 

výroku auditora, pokud tak stanoví jiný právní předpis2), není-li osobou zapsanou v obchodním 

rejstříku, 

e) přehled závazků z podnikatelské činnosti, které jsou po lhůtě splatnosti více než 180 dnů, s 

uvedením jednotlivých věřitelů a důvodu nezaplacení, 

f) výpis z účtu vlastníka v centrální evidenci investičních nástrojů, 

g) přehled všech účastí na akciových společnostech a majetkového podílu v procentech, 

h) přehled ostatních investičních cenných papírů3) za předpokladu, že nejsou v centrální 

evidenci, podílů a vkladů do základního kapitálu veřejné obchodní společnosti, komanditní 

společnosti a společnosti s ručením omezeným a členských vkladů v družstvech, 

i) přehled vkladů do základního kapitálu zahraniční obchodní společnosti. 

 

 (2) Ostatní podnikatelé k žádosti podnikatele přiloží 

 

a) doklady o rozhodnutích jeho orgánů o skutečnostech, které se zapisují do obchodního 

rejstříku a nejsou v něm dosud zapsány, 

b) smlouvu o tichém společenství u podnikatele, 

c) doklad o vydání dluhopisů s uvedením důvodu vydání a celkové výše vydaných dluhopisů, 

d) smlouvy o nájmu prostor, budov a pozemků uvedených v § 97 písm. e) zákona, 

e) přehled závazků z podnikatelské činnosti, které jsou po lhůtě splatnosti více než 180 dnů, s 

uvedením jednotlivých věřitelů a důvodu nezaplacení, 

f) výpis z účtu vlastníka v centrální evidenci investičních nástrojů, 

g) přehled všech účastí na akciových společnostech a majetkového podílu v procentech, 

h) přehled ostatních investičních cenných papírů1) za předpokladu, že nejsou v centrální 

evidenci, podílů a vkladů do základního kapitálu veřejné obchodní společnosti, komanditní 

společnosti a společnosti s ručením omezeným a členských vkladů v družstvech, 

 
1) Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  

Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. 
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i) přehled vkladů do základního kapitálu zahraniční obchodní společnosti. 

  

 (3) Písemnosti uvedené v odstavci 1 písm. e) až i) a v odstavci 2 písm. e) až i) nesmí být 

starší 60 dnů od data vystavení a podnikatel je předkládá v originále nebo v úředně ověřené 

kopii. 

  

 (4) Přehledy podle odstavce 1 písm. e), g) až i) a odstavce 2 písm. e), g) až i) musí být 

datovány a podepsány odpovědnou osobou. 

  

 (5) Písemnosti uvedené v odstavci 1 písm. a) až d) a v odstavci 2 písm. a) až d) 

podnikatel předkládá v prosté kopii. 

  

 (6) Způsob a forma podání písemností uvedených v odstavcích 1 a 2 jsou stanoveny 

v § 5 odst. 1 a 3. 

  

§ 4 

Žádost podnikatele podle § 96 odst. 4 a 5 zákona 

 

 K žádosti podnikatele podané podle § 96 odst. 4 a 5 zákona podnikatel přiloží dotazník 

podnikatele, ve kterém vyplní identifikační údaje v rozsahu název nebo obchodní firma nebo 

jméno a příjmení, nemá-li obchodní firmu, a identifikační číslo osoby, a uvede údaje, které se 

změnily a nebyly oznámeny podle § 68 písm. c) a d) zákona; údaje podnikatel dokládá 

písemnostmi uvedenými v § 3 a způsobem a formou stanovenými v § 5. 

  

§ 5 

Způsob a forma podání žádosti podnikatele 

 

(1) Dodáním do datové schránky Úřadu nebo v elektronické podobě2) se podávají  

a) žádost podnikatele, 

b) prohlášení o zproštění povinnosti mlčenlivosti, 

c) bezpečnostní dokumentace, 

d) písemnosti uvedené v § 3.  

  

(2) Dotazník podnikatele se podává dodáním do datové schránky Úřadu anebo v 

elektronické podobě2), ve formátu stanoveném na internetových stránkách Úřadu.  

 

(3) Podání podle odstavce 1 a 2 lze učinit též 

a) na technickém nosiči dat nebo 

b) prostřednictvím rozhraní na internetových stránkách Úřadu; podrobnosti jsou uvedeny na 

internetových stránkách Úřadu. 

 

 

§ 6 

Rozsah údajů podle § 97 písm. j) zákona 

 

(1) Podnikatel v dotazníku podnikatele podle § 97 písm. j) zákona uvádí údaje k českým 

obchodním partnerům a obchodním partnerům z členských států Evropské unie v posledních 5 

 
2) § 89 odst. 8 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění 

zákona č. 255/2011 Sb..  
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letech, pokud objem uskutečněných obchodů s takovýmto obchodním partnerem ve 

zdaňovacím období dosáhl alespoň 

a) 20% podílu na výnosech3) (příjmech)4) podnikatele,  

b) 20% podílu na nákladech5) (výdajích)6) podnikatele nebo 

c) 10% podílu na výnosech podnikatele a současně alespoň 10% podílu na nákladech 

podnikatele. 

 

 (2) Údaje podle odstavce 1 se uvádí na základě výsledků skončeného zdaňovacího 

období a člení se podle jednotlivých zdaňovacích období.  

 

(3) Seznam údajů podle odstavce 1 je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce (dotazník 

podnikatele). 

 

 

§ 7 

Rozsah oznamování změn v žádosti podnikatele 

 

(1) Podnikatel oznamuje změny, ke kterým došlo 

a) od okamžiku podání žádosti o vydání osvědčení podnikatele (§ 103 odst. 3 zákona), 

b) po vydání osvědčení podnikatele (§ 68 zákona).  

 

 (2) Pokud zákon stanoví, že podnikatel uvádí údaje za posledních 5 let, rozumí se těmito 

údaji pro účely oznamování změn podle § 103 odst. 3 zákona i změny údajů nastalé od 

okamžiku podání žádosti a pro účely oznamování změn podle § 68 písm. d) zákona změny 

údajů nastalé v časovém úseku 1 roku ode dne vydání osvědčení podnikatele nebo ode dne, 

který se svým označením shoduje se dnem vydání osvědčení podnikatele, do dne, který 

předchází dni, jenž se svým označením shoduje se dnem vydání osvědčení podnikatele.   

  

 (3) Rozsah a obsah změn oznamovaných podle § 68 písm. d) zákona je stanoven 

změnami údajů nastalými v časovém úseku podle odstavce 2.   

 

§ 8 

Změny údajů podle § 103 odst. 3 zákona 

 

 Změny údajů v žádosti podnikatele podle § 103 odst. 3 zákona podnikatel oznamuje ode 

dne podání žádosti. 

  

§ 9 

Změny údajů podle § 68 písm. c) zákona 

 

 (1) Změny údajů v žádosti podnikatele podle § 68 písm. c) zákona podnikatel oznamuje 

průběžně po dobu platnosti osvědčení podnikatele. 

 

 (2) V případě oznamování změn podle § 68 písm. c) zákona v bezpečnostní 

dokumentaci podnikatele v rozsahu § 98 písm. c) zákona oznamuje podnikatel změny pouze 

v tom druhu zajištění ochrany utajovaných informací, u kterého nastala změna. 

 

 
3) Zákon č. 563/1991, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
4) Zákon č. 586/1992, o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.  
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 (3) Oznámení o zřízení nebo zrušení zabezpečené oblasti kategorie Vyhrazené obsahuje 

adresu a popis umístění/dislokace zabezpečené oblasti a informaci o stanovení kategorie a třídy 

zabezpečené oblasti (§ 25 zákona). 

 

§ 10 

Změny údajů podle § 68 písm. d) zákona 

 

 (1) Změny údajů v žádosti podnikatele podle § 68 písm. d) zákona je podnikatel 

povinen oznamovat po dobu platnosti osvědčení podnikatele, vždy ke dni, který se svým 

označením shoduje se dnem vydání osvědčení podnikatele; k vydání osvědčení podnikatele 

podle § 54 odst. 4 zákona nebo podle § 56 odst. 4 zákona se nepřihlíží.   

 

 (2) Změny údajů v dotazníku podnikatele podle § 97 písm. a) až i) a o) až r) zákona 

oznamuje podnikatel v rozsahu změn nastalých v období stanoveném podle § 7 odst. 2. 

 

 (3) Změny údajů v dotazníku podnikatele podle § 97 písm. j) zákona oznamuje 

v rozsahu skutečností zjištěných na základě skončeného zdaňovacího období.   

 

(4) Podnikatel není povinen oznamovat změny údajů v dotazníku podnikatele podle 

§ 97 písm. k) až n) zákona. 

 

(5) V oznámení změn podle § 68 písm. d) zákona podnikatel neuvádí změny, které byly 

oznámeny podle § 68 písm. c) zákona. 

 

(6) Dojde-li k souběhu povinností oznámit změny údajů v dotazníku podnikatele podle 

§ 68 písm. c) a d) zákona, oznamuje podnikatel změny podle § 68 písm. d) zákona.  

 

  (7) V případě změn v bezpečnostní dokumentaci podnikatele oznamuje podnikatel 

změny pouze v té části, která je změnami dotčena.  

 

    

§ 11 

Způsob a forma podání oznámení změn 

 

 (1) Změny údajů v dotazníku podnikatele oznamuje podnikatel prostřednictvím 

dotazníku podnikatele a doloží je písemnostmi uvedenými v § 3; změnu v údaji podle § 97 

písm. f) zákona se oznamuje pouze prostřednictvím dotazníku podnikatele.  

 

(2) V případě oznamování změn podle § 68 písm. c) zákona doloží podnikatel, který je 

fyzickou osobou, změny písemnostmi v rozsahu § 3 odst. 1 písm. a) a ostatní podnikatelé 

písemnostmi v rozsahu § 3 odst. 2 písm. a) a b). 

 

(3) Zřízení nebo zrušení zabezpečené oblasti kategorie Vyhrazené oznamuje podnikatel 

písemným sdělením odpovědné osoby.  

 

(5) Pro oznámení změn podle § 7 až § 10 se použije ustanovení § 3 odst. 3 až 6 a § 5 

obdobně. 

  

 (6) Pokud je podnikatel držitelem více osvědčení podnikatele, oznámí změny pouze 

v jednom vyhotovení. V dotazníku podnikatele uvede všechny stupně utajení a formy přístupu. 
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Dnem určujícím časové období pro oznamování změn podle § 68 písm. d) zákona je den vydání 

prvního osvědčení.  

  

 

§ 12 

Bezpečnostní instrukce podle § 75a odst. 4 zákona 

 

 (1) Bezpečnostní instrukce obsahuje zejména 

  

a) označení ústředního správního úřadu, který schvaluje bezpečnostní instrukci, 

b) pravidla a způsob kontroly utajovaných informací,  

c) podmínky ochrany utajovaných informací a omezení přístupu k utajované informaci stupně 

utajení Přísně tajné, 

d) seznam poskytovaných utajovaných informací a specifikaci utajovaných informací, které 

budou vznikat v rámci plnění smlouvy, včetně jejich stupně utajení, 

e) pravidla styku smluvních stran, vyžadujících si přístup k utajované informaci, 

f) pravidla stanovení stupně utajení utajovaných informací vznikajících v rámci smlouvy, 

g) způsob a formu poskytování a přepravy utajované informace, 

h) pravidla oznamování případů vyzrazení, zneužití nebo ztráty utajované informace, nebo 

vyskytne-li se podezření z takového jednání, 

i) pravidla pro návštěvy vyžadující přístup k utajované informaci, 

j) pravidla nakládání s utajovanou informací po ukončení smlouvy a 

k) pravidla komunikace smluvních stran. 

  

 (2) Přílohou bezpečnostní instrukce je 

  

a) u hlavní smlouvy Směrnice pro přidělování stupňů utajení v rámci projektu, 

b) u subdodavatelských smluv Seznam stupňů utajení. 

  

§ 13 

Zrušovací ustanovení 

 

 

Zrušuje se:  

1. Vyhláška č. 405/2011 Sb., o průmyslové bezpečnosti. 

2. Vyhláška č. 416/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 405/2011 Sb., o průmyslové 

bezpečnosti. 

  

§ 14 

Účinnost 

  

 Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. července 2021.  

 

Ředitel: 

v. r. 
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. /2021 Sb. 

 

Vzor 
 

Žádost o vydání osvědčení podnikatele 
(§ 96 odst. 1* / odst. 4 a 5* zákona č. 412/2005 Sb.) 

 

Žádám o vydání osvědčení podnikatele pro: 

 

A. Identifikační údaje 

 

1. Podnikatel (fyzická osoba) 
  

Jméno a příjmení, případně obchodní firma: 

……………………………………………………………………………………………. 

Datum narození:………………………………………………………………………….. 

Místo trvalého pobytu /místo pobytu/ a místo podnikání, pokud je odlišné od místa  

trvalého pobytu (místa pobytu):………………………………………………………… 

 

Identifikační číslo osoby:…………………………………………………………………. 

Identifikátor datové schránky:……………………………………………………………. 

 

2. Podnikatel (ostatní) 
 

Obchodní firma nebo název:……………………………………………………………… 

 

Sídlo podnikatele:…………………………………………………………………………. 

 

Identifikační číslo:………………………………………………………………………… 

Identifikátor datové schránky:……………………………………………………………. 

 

B. Stupeň utajení a forma přístupu k utajované informaci 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

C. Zdůvodnění nutnosti přístupu podnikatele k utajované informaci 

(včetně uvedení veřejné zakázky, koncesní smlouvy, smlouvy nebo jiné skutečnosti, 

zadavatele nebo veřejného zadavatele, okolnosti odůvodňující formu přístupu podle § 20 

zákona apod.) 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

Prohlašuji, že údaje uvedené v žádosti a jejích přílohách jsou pravdivé a úplné. 

 

Datum        Podpis odpovědné osoby 
 
*) Nehodící se škrtněte 
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. /2021 Sb. 

 

Vzor 
 

NÁRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ ÚŘAD ČESKÉ REPUBLIKY 
(NATIONAL SECURITY AUTHORITY OF THE CZECH REPUBLIC/ 

AUTORITÉ NATIONALE DE LA SÉCURITÉ DE LA RÉPUBLIQUE TCHÉQUE) 

Pošt. přihr. 49 
150 06 Praha 56 

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

Národní bezpečnostní úřad vydává podle § 121 zákona č. 412/2005 Sb.,  

o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 
(The National Security Authority of the Czech Republic issues according to § 121 of Act   No. 412/2005 

Coll., on protection of classified information and security eligibility/ 

L'Aurorité Nationale de la Sécurité de la Republique tchéque délivre d'aprés § 121 de la Loi No. 

412/2005 Recueil des lois, sur la protection des informations classifiées et d'aptitude de sécurité) 
 

OSVĚDČENÍ 
podnikatele 

(CERTIFICATE of Facility Security Clearance/ 

CERTIFICAT d'habilitation d'entreprise) 
 

Číslo:   ..... 
(Number/Numéro) 

 

 Držitel osvědčení: 

 (Holder of certificate/Possesseur du certificat) 
 

Toto osvědčení umožňuje přístup k utajované informaci nejvýše stupně utajení 

(This certificate allows access to classified information up to the level/Ce certificat permets 

l'accés aux    informations classifiées jusqu'au niveau) 
.................. 

(stupeň   utajení) 

(Level   of   classification/Niveau   de   classfication) 
 
 Forma přístupu: 

 (Form of access/Forme d'accés) 

 

 Datum vydání: 

 (Date of issue/Date de délivrance) 

 

 Platnost do: 

 (Valid until/Validité jusqu'á) 

 

otisk   úředního   razítka 

(Official   stamp   of   issuing   authority/Cachet   officiel) 
 

podpis   oprávněného   zástupce 

(Signature   of   authorized   representative   of   NSA/ Signature   du   représentant de l´ ANS) 
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Příloha č. 3 k vyhlášce č. /2021 Sb. 

 

Vzor 

 
ŽÁDOST O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ PODNIKATELE PRO CIZÍ MOC 

(§ 57 odst. 2 zákona č. 412/2005 Sb.) 

  

Žádám o vydání osvědčení podnikatele pro cizí moc pro: 

 

A. Identifikační údaje  

 

1. Podnikatel (fyzická osoba) 

Jméno a příjmení, popřípadě dodatky používané v podnikání, případně obchodní firma 

…………………………………………………………………………………….……….. 

 

Datum narození……………………………………………………………………………. 

Místo trvalého pobytu (místo pobytu) a místo podnikání, pokud je odlišné od místa trvalého 

pobytu (místa pobytu)………………………………………………………… 

 

Identifikační číslo osoby…………………………………………………………………… 

Identifikátor datové schránky……………………………………………………………… 

 

2. Podnikatel (ostatní) 

Obchodní firma nebo název……………………………………………………………….. 

 

Sídlo…………..……………………………………………………………………………. 

 

Identifikační číslo osoby…………………………………………………………………… 

Identifikátor datové schránky………………………………………………………………  

 

B. Stupeň utajení utajovaných informací, pro který je osvědčení podnikatele pro cizí moc 

požadováno:.................………………………………………………………………… 

 

C. Forma přístupu k utajované informaci, pro kterou je osvědčení podnikatele pro cizí moc 

požadováno:……………………………………………………….……….……………………  

……………………………………......………………………………………………………… 

 

D. Zdůvodnění nutnosti přístupu podnikatele k utajované informaci (včetně uvedení veřejné 

zakázky, koncesní smlouvy, smlouvy nebo jiné skutečnosti, zadavatele nebo veřejného 

zadavatele, okolností odůvodňujících formu přístupu podle § 20 zákona 

apod.).............................................................................................................…………… 

……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 
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E. Název orgánu státu, podnikatele nebo zahraničního partnera, který bude utajovanou 

informaci cizí moci podnikateli poskytovat: ……………………………… 

 

F. Číslo platného osvědčení podnikatele a stupeň utajení, pro který je vydáno:….……………. 

 

G. Doba, na kterou podnikatel žádá vydat osvědčení pro cizí moc: ……………………. 

 

H. Seznam osob, které budou mít u podnikatele přístup k utajované informaci cizí moci, 

s uvedením jména, příjmení, data narození osoby, stupně utajení, ke kterému bude mít osoba 

přístup: ………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

 

V ……………………. dne ………… 

 

….………………………….. 

Podpis odpovědné osoby 
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Příloha č. 4 k vyhlášce č. /2021 Sb. 

 

Vzor 

 

ŽÁDOST O UZNÁNÍ BEZPEČNOSTNÍHO OPRÁVNĚNÍ PODNIKATELE 

(§ 62 odst. 2 zákona č. 412/2005 Sb.) 

 

REQUEST FOR RECOGNITION OF FACILITY SECURITY CLEARANCE CERTIFICATE 

(Section 62 par. 2 Act No. 412/2005) 

    

Žádám o uznání bezpečnostního oprávnění podnikatele vydaného pro: 

I request recognition of the Facility Security Clearance Certificate issued to: 

 

 

…........................................................................................................................……… 

(Firma/Název/Jméno a příjmení / Company/Company Name/Full Name) 

 

Identifikační číslo osoby / Registration Number…………………………………………………… 

 

Sídlo/místo podnikání/místo pobytu / Registered Office /Place of Business / Address of 

Residence…………………………………………………………………………………….. 

 

Stát/Country:……………………………………………………………………………………  

 

Pro přístup k utajované informaci stupně utajení / For Access to Classified Information of the 

Level: ……………………………………………………………………………………………………… 

 

Na základě bezpečnostního oprávnění podnikatele č. / In reference to the Facility Security 

Clearance Certificate No.:....................………..  

 

Vydaného / Issued  

........………………………………………………………………………………… 

(Název vydávající instituce a státu / Name of the Issuing Authority and the State) 

 

 

Dne / Date….........…..  s platností do / Date of Expiry….......……  pro stupeň utajení / 

Classification Level ………....…………… 

 

Doba, na kterou má být uznání provedeno / Period of Validity of the 

Recognition:……………………………………………… 

 

Požadovaná forma přístupu k utajované informaci / Required form of access to Classified 

Information:……………………………………… 
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Důvod žádosti (včetně uvedení veřejné zakázky, koncesní smlouvy, smlouvy nebo jiné 

skutečnosti, zadavatele nebo veřejného zadavatele, okolností odůvodňujících formu přístupu 

podle § 20 zákona apod.)  

Reason for the Request (including specification of public procurement, concession agreement, 

contract or other facts, of the ordering party or the contracting authority, of circumstances 

justifying the form of access pursuant to the Section 20 of the Act, 

etc.)………………………………………………………………………………………………

…... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Adresa pro doručení uznání bezpečnostního oprávnění podnikatele / Mailing Address for 

Delivery of the Recognition of Facility Security Clearance Certificate: 

...............................................................……………………………………………… 

...............................................................……………………………………………… 

 

Příloha: Úřední překlad bezpečnostního oprávnění vydaného cizí mocí a jeho ověřená 

kopie nebo potvrzení úřadu cizí moci, který má v působnosti ochranu utajovaných 

informací, že žadatel je držitelem příslušného bezpečnostního oprávnění.   

Annex: Official translation of the Facility Security Clearance Certificate issued by foreign 

power, or its authenticated copy, or confirmation by the authority of foreign power, competent 

in classified information protection, that the applicant is holder of the submitted Certificate. 
 

 

 

V/ In……………………. dne / Date ………… 

                                                    ……………….…………………..……………… 

Podpis držitele bezpečnostního oprávnění, nebo 

v případě podnikající právnické osoby podpis 

osoby jednající jejím jménem, anebo podpis 

odpovědného pracovníka úřadu cizí moci, který má 

v působnosti ochranu utajovaných informací  

Signature of the holder of the Facility Security 

Clearance Certificate, or of the person acting on 

behalf of a legal body, or a responsible officer of 

the authority of foreign power competent in 

classified information protection. 
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Příloha č. 5 k vyhlášce č. /2021 Sb. 

 

Vzor 
 

DOTAZNÍK PODNIKATELE 

(§ 97 zákona č. 412/2005 Sb.) 

 

 Podnikatel  

  

 * fyzická osoba, 

 * veřejná obchodní společnost, 

 * komanditní společnost, 

 * společnost s ručením omezeným, 

 * akciová společnost, 

 * družstvo, 

 * státní podnik, 

 * jiné právnické osoby. 

  

 a) Platné údaje, které se zapisují do obchodního, živnostenského nebo obdobného 

rejstříku či evidence 

  

 a1) Identifikační údaje podnikatele – fyzická osoba 

 

 a1.1 Název/obchodní firma 

 a1.2 Identifikační číslo osoby 

 a1.3 Jméno 

 a1.4 Příjmení 

 a1.5 Akademický titul 

 a1.6 Rodné číslo 

 a1.7 Datum narození 

 a1.8 Místo narození 

 a1.9 Okres narození 

 a1.10 Stát narození 

 a1.11 Místo trvalého pobytu (místo pobytu) - okres 

 a1.12 Obec 

 a1.13 PSČ 

 a1.14 Ulice 

 a1.15 Číslo popisné 

 a1.16 Číslo orientační/evidenční 

  

Tuto sekci vyplňují pouze níže uvedení podnikatelé: 

 * fyzická osoba. 

 

 

 a1) Identifikační údaje podnikatele zapsaného v obchodním rejstříku 

 

 a1.1 Obchodní firma 

 a1.2 Identifikační číslo osoby 

 a1.3 Sídlo - okres 

 a1.4 Obec 
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 a1.5 PSČ 

 a1.6 Ulice 

 a1.7 Číslo popisné 

 a1.8 Číslo orientační/evidenční 

  

Tuto sekci vyplňují pouze níže uvedení podnikatelé: 

 * veřejná obchodní společnost, 

 * komanditní společnost, 

 * společnost s ručením omezeným, 

 * akciová společnost, 

 * družstvo, 

  * státní podnik. 

  

 a1) Identifikační údaje právnické osoby 

 

 a1.1 Název 

 a1.2 Identifikační číslo osoby 

 a1.3 Sídlo 

 a1.4 Rejstřík, do kterého je zapsána 

 a1.5 Další skutečnosti 

 

Tuto sekci vyplňují pouze níže uvedení podnikatelé: 

 * ostatní právnické osoby. 

  

 a2) Místo podnikání 

 

 a2.1 Sídlo - okres 

 a2.2 Obec 

 a2.3 PSČ 

 a2.4 Ulice 

 a2.5 Číslo popisné 

 a2.6 Číslo orientační/evidenční 

Tuto sekci vyplňují pouze níže uvedení podnikatelé: 

 * fyzická osoba. 

  

 a3) Předmět podnikání, v rámci kterého bude přístup k utajované informaci 

 

Tuto sekci vyplňují všichni podnikatelé. 

  

 a4) Statutární orgány  

 

a4.1) Statutární orgán - fyzická osoba - státní občan České republiky 

 

 a4.1.1 Jméno 

 a4.1.2 Příjmení 

 a4.1.3 Akademický titul 

 a4.1.4 Rodné číslo 

 a4.1.5 Funkce od 

 a4.1.6 Funkce do 
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Tuto sekci vyplňují pouze níže uvedení podnikatelé: 

 * veřejná obchodní společnost, 

 * komanditní společnost, 

 * společnost s ručením omezeným, 

 * akciová společnost, 

 * družstvo, 

 * státní podnik, 

* jiné právnické osoby. 

  

 a4.2) Statutární orgán - fyzická osoba - cizinec 

 

 a4.2.1 Jméno 

 a4.2.2 Příjmení 

 a4.2.3 Akademický titul 

 a4.2.4 Datum narození 

 a4.2.5 Místo narození 

 a4.2.6 Okres narození 

 a4.2.7 Stát narození 

 a4.2.8 Bydliště v zahraničí 

 a4.2.9 Stát a doba pobytu 

 a4.2.10 Místo pobytu v České republice 

 a4.2.11 Funkce od 

 a4.2.12 Funkce do 

 a4.2.13 Státní občanství 

 

Tuto sekci vyplňují pouze níže uvedení podnikatelé: 

 

 * veřejná obchodní společnost, 

 * komanditní společnost, 

 * společnost s ručením omezeným, 

 * akciová společnost, 

 * družstvo, 

 * státní podnik, 

* jiné právnické osoby. 

  

 a4.3) Statutární orgán - právnická osoba České republiky 

 

 a4.3.1 Obchodní firma 

 a4.3.2 Identifikační číslo osoby 

a4.3.3 Funkce od 

 a4.3.4 Funkce do 

 

Tuto sekci vyplňují pouze níže uvedení podnikatelé: 

 * veřejná obchodní společnost, 

 * komanditní společnost, 

 * společnost s ručením omezeným, 

 * akciová společnost, 

 * družstvo, 

* jiné právnické osoby. 
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 a4.4) Statutární orgán - právnická osoba zahraniční 

 

 a4.4.1 Obchodní firma 

 a4.4.2 Identifikační údaj 

 a4.4.3 Rejstřík, do kterého je zapsána 

 a4.4.4 Číslo zápisu 

 a4.4.5 Sídlo 

 a4.4.6 Stát 

a4.4.7 Funkce od 

 a4.4.8 Funkce do 

 

Tuto sekci vyplňují pouze níže uvedení podnikatelé: 

 * veřejná obchodní společnost, 

 * komanditní společnost, 

 * společnost s ručením omezeným, 

 * akciová společnost, 

 * družstvo, 

* ostatní právnické osoby. 

  

 a5) Prokura 

 

 a5.1) Prokurista - státní občan České republiky 

 

 a5.1.1 Jméno 

 a5.1.2 Příjmení 

 a5.1.3 Akademický titul 

 a5.1.4 Rodné číslo 

 a5.1.5 Funkce od 

 a5.1.6 Funkce do 

 

Tuto sekci vyplňují pouze níže uvedení podnikatelé: 

 * fyzická osoba, 

 * veřejná obchodní společnost, 

 * komanditní společnost, 

 * společnost s ručením omezeným, 

 * akciová společnost, 

 * družstvo, 

 * státní podnik, 

* ostatní právnické osoby. 

  

 a5.2) Prokurista - cizinec 

 

 a5.2.1 Jméno 

 a5.2.2 Příjmení 

 a5.2.3 Akademický titul 

 a5.2.4 Datum narození 

 a5.2.5 Místo narození 

 a5.2.6 Okres narození 

 a5.2.7 Stát narození 

 a5.2.8 Bydliště v zahraničí 
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 a5.2.9 Stát a doba pobytu 

 a5.2.10 Místo pobytu v České republice 

 a5.2.11 Funkce od 

 a5.2.12 Funkce do 

 a5.2.13 Státní občanství 

 

Tuto sekci vyplňují pouze níže uvedení podnikatelé: 

 * fyzická osoba,  

 * veřejná obchodní společnost, 

 * komanditní společnost, 

 * společnost s ručením omezeným, 

 * akciová společnost, 

 * družstvo, 

 * státní podnik, 

* ostatní právnické osoby. 

  

  

 a6) Základní kapitál společnosti 

 

 a6.1 Základní kapitál 

 a6.2 Od 

 a6.3 Do 

 

Tuto sekci vyplňují pouze níže uvedení podnikatelé: 

 * společnost s ručením omezeným. 

  

 a6) Základní kapitál společnosti 

 

 a6.1 Základní kapitál 

 a6.2 Počet akcií 

 a6.3 Podoba akcie 

 a6.4 Jmenovitá hodnota 

 a6.5 Forma akcie 

 a6.6 Od 

 a6.7 Do 

 a6.8 Způsob evidence akcií 

 a6.9 Akcie podléhají centrální evidenci (Centrální depozitář cenných papírů) ANO/NE 

 

Tuto sekci vyplňují pouze níže uvedení podnikatelé: 

 * akciová společnost, 

  

 a6) Základní kapitál a výše základních členských vkladů 

 

 a6.1 Výše základního kapitálu 

 a6.2 Měna 

 a6.3 Výše základních členských vkladů 

 a6.4 Měna 

 

Tuto sekci vyplňují pouze níže uvedení podnikatelé: 

 * družstvo. 
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 a6) Zakladatel a výše kmenového jmění 

 

 a6.1 Zakladatel 

 a6.2 Kmenové jmění 

 

Tuto sekci vyplňují pouze níže uvedení podnikatelé: 

 * státní podnik. 

  

 a6) Základní kapitál právnické osoby 

 

 a6.1 Výše základního kapitálu 

 a6.2 Měna 

 a6.3 Výše členských vkladů 

 a6.4 Měna 

 

Tuto sekci vyplňují pouze níže uvedení podnikatelé 

* jiné právnické osoby. 

 

 a7) Kontrolní orgány 

  

a7.1) Dozorčí rada - státní občan České republiky 

 

 a7.1.1 Jméno 

 a7.1.2 Příjmení 

 a7.1.3 Akademický titul 

 a7.1.4 Rodné číslo 

 a7.1.5 Funkce od 

 a7.1.6 Funkce do 

 

Tuto sekci vyplňují pouze níže uvedení podnikatelé: 

 * společnost s ručením omezeným, 

 * akciová společnost, 

 * státní podnik, 

* ostatní právnické osoby. 

  

 a7.2) Dozorčí rada - cizinec 

 

 a7.2.1 Jméno 

 a7.2.2 Příjmení 

 a7.2.3 Akademický titul 

 a7.2.4 Datum narození 

 a7.2.5 Místo narození 

 a7.2.6 Okres narození 

 a7.2.7 Stát narození 

 a7.2.8 Bydliště v zahraničí 

 a7.2.9 Stát a doba pobytu 

 a7.2.10 Místo pobytu v České republice 

 a7.2.11 Státní občanství 

 a7.2.12 Funkce od 
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 a7.2.13 Funkce do 

 

Tuto sekci vyplňují pouze níže uvedení podnikatelé: 

 * společnost s ručením omezeným, 

 * akciová společnost, 

 * státní podnik, 

* ostatní právnické osoby. 

  

 a7.3) Dozorčí rada - právnická osoba České republiky 

 

 a7.3.1 Obchodní firma 

 a7.3.2 Identifikační číslo osoby 

 a7.3.3 Funkce od 

 a7.3.4 Funkce do 

 

Tuto sekci vyplňují pouze níže uvedení podnikatelé: 

 * společnost s ručením omezeným, 

 * akciová společnost, 

* ostatní právnické osoby. 

  

 a7.4) Dozorčí rada - právnická osoba zahraniční 

 

 a7.4.1 Obchodní firma 

 a7.4.2 Identifikační údaj 

 a7.4.3 Rejstřík, do kterého je zapsána 

 a7.4.4 Číslo zápisu 

 a7.4.5 Sídlo 

 a7.4.6 Stát 

 a7.4.7 Funkce od 

 a7.4.8 Funkce do 

 

Tuto sekci vyplňují pouze níže uvedení podnikatelé: 

 * společnost s ručením omezeným, 

 * akciová společnost, 

* ostatní právnické osoby. 

  

 a8.1) Správní rada - fyzická osoba - státní občan České republiky 

 

 a8.1.1 Jméno 

 a8.1.2 Příjmení 

 a8.1.3 Akademický titul 

 a8.1.4 Rodné číslo 

 a8.1.5 Funkce od 

 a8.1.6 Funkce do 

 

Tuto sekci vyplňují pouze níže uvedení podnikatelé: 

 * akciová společnost, 

* ostatní právnické osoby. 

  

 a8.2) Správní rada - fyzická osoba - cizinec 
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 a8.2.1 Jméno 

 a8.2.2 Příjmení 

 a8.2.3 Akademický titul 

 a8.2.4 Datum narození 

 a8.2.5 Místo narození 

 a8.2.6 Okres narození 

 a8.2.7 Stát narození 

 a8.2.8 Bydliště v zahraničí 

 a8.2.9 Stát a doba pobytu 

 a8.2.10 Místo pobytu v České republice 

 a8.2.11 Státní občanství 

 a8.2.12 Funkce od 

 a8.2.13 Funkce do 

 

Tuto sekci vyplňují pouze níže uvedení podnikatelé: 

 * akciová společnost, 

* ostatní právnické osoby. 

  

 a8.3) Správní rada - právnická osoba České republiky 

 

 a8.3.1 Obchodní firma 

 a8.3.2 Identifikační číslo osoby 

 a8.3.3 Funkce od 

 a8.3.4 Funkce do 

 

Tuto sekci vyplňují pouze níže uvedení podnikatelé: 

 * akciová společnost, 

* ostatní právnické osoby. 

  

 a8.4) Správní rada - právnická osoba zahraniční 

 

 a8.4.1 Obchodní firma 

 a8.4.2 Identifikační údaj 

 a8.4.3 Rejstřík, do kterého je zapsána 

 a8.4.4 Číslo zápisu 

 a8.4.5 Sídlo 

 a8.4.6 Stát 

 a8.4.7 Funkce od 

 a8.4.8 Funkce do 

 

Tuto sekci vyplňují pouze níže uvedení podnikatelé: 

 * akciová společnost, 

* ostatní právnické osoby. 

  

 a9.1) Osoba oprávněná jednat za právnickou osobu, která je členem orgánu podnikatele 

- státní občan České republiky 

 

 a9.1.1 Jméno 

 a9.1.2 Příjmení 
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 a9.1.3 Akademický titul 

 a9.1.4 Rodné číslo 

 a9.1.5 Funkce od 

 a9.1.6 Funkce do 

 

Tuto sekci vyplňují pouze níže uvedení podnikatelé: 

 * veřejná obchodní společnost, 

 * komanditní společnost, 

 * společnost s ručením omezeným, 

 * akciová společnost, 

 * družstvo, 

* ostatní právnické osoby. 

  

 a9.2) Osoba oprávněná jednat za právnickou osobu, která je členem orgánu podnikatele 

- cizinec 

 

 a9.2.1 Jméno 

 a9.2.2 Příjmení 

 a9.2.3 Akademický titul 

 a9.2.4 Datum narození 

 a9.2.5 Místo narození 

 a9.2.6 Okres narození 

 a9.2.7 Stát narození 

 a9.2.8 Bydliště v zahraničí 

 a9.2.9 Stát a doba pobytu 

 a9.2.10 Místo pobytu v České republice 

 a9.2.11 Státní občanství 

 a9.2.12 Funkce od 

 a9.2.13 Funkce do 

 

Tuto sekci vyplňují pouze níže uvedení podnikatelé: 

 * veřejná obchodní společnost, 

 * komanditní společnost, 

 * společnost s ručením omezeným, 

 * akciová společnost, 

 * družstvo, 

* ostatní právnické osoby. 

  

 a10.1) Osoba oprávněná jednat za právnickou osobu - státní občan České republiky 

 

 a10.1.1 Jméno 

 a10.1.2 Příjmení 

 a10.1.3 Akademický titul 

 a10.1.4 Rodné číslo 

 a10.1.5 Funkce od 

 a10.1.6 Funkce do 

 

Tuto sekci vyplňují pouze níže uvedení podnikatelé: 

 * ostatní právnické osoby. 
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 a10.2) Osoba oprávněná jednat za právnickou osobu - cizinec 

 

 a10.2.1 Jméno 

 a10.2.2 Příjmení 

 a10.2.3 Akademický titul 

 a10.2.4 Datum narození 

 a10.2.5 Místo narození 

 a10.2.6 Okres narození 

 a10.2.7 Stát narození 

 a10.2.8 Bydliště v zahraničí 

 a10.2.9 Stát a doba pobytu 

 a10.2.10 Místo pobytu v České republice 

 a10.2.11 Státní občanství 

 a10.2.12 Funkce od 

 a10.2.13 Funkce do 

 

Tuto sekci vyplňují pouze níže uvedení podnikatelé: 

 * ostatní právnické osoby. 

 

b) Údaje o vlastnické struktuře s uvedením osob s nejméně 10% podílem na základním 

kapitálu nebo na hlasovacích právech na podnikateli nebo osobách ve vlastnické struktuře 

podnikatele až po koncového vlastníka a údaje o osobách s rozhodujícím vlivem (§ 18 odst. 4 

zákona) na podnikatele, které nemají podíl na základním kapitálu podnikatele 

  

 

b1.1) Společník/člen - fyzická osoba - státní občan České republiky 

 

 b1.1.1 Jméno 

 b1.1.2 Příjmení 

 b1.1.3 Akademický titul 

 b1.1.4 Rodné číslo 

 b1.1.5 Výše vkladu 

 b1.1.6 Měna 

 b1.1.7 Podíl na základním kapitálu 

 b1.1.8 Podíl společníka představován kmenovým listem ANO/NE 

 b1.1.9 Vklad splacen ANO/NE 

 b1.1.10 Výše nesplaceného vkladu 

 b1.1.11 Podíl na hlasovacích právech  

b1.1.12 Společník/člen od 

 b1.1.13 Společník/člen do 

 

Tuto sekci vyplňují pouze níže uvedení podnikatelé: 

 * veřejná obchodní společnost, 

 * společnost s ručením omezeným, 

 * družstvo. 

  

 b1.2) Společník/člen - fyzická osoba - cizinec 

 

 b1.2.1 Jméno 

 b1.2.2 Příjmení 
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 b1.2.3 Akademický titul 

 b1.2.4 Datum narození 

 b1.2.5 Místo narození 

 b1.2.6 Okres narození 

 b1.2.7 Stát narození 

 b1.2.8 Bydliště v zahraničí 

 b1.2.9 Stát a doba pobytu 

 b1.2.10 Místo pobytu v České republice 

 b1.2.11 Státní občanství 

 b1.2.12 Výše vkladu 

 b1.2.13 Měna 

 b1.2.14 Podíl na základním kapitálu 

 b1.2.15 Podíl společníka představován kmenovým listem ANO/NE 

 b1.2.16 Vklad splacen ANO/NE 

 b1.2.17 Výše nesplaceného vkladu 

 b1.2.18 Podíl na hlasovacích právech  

 b1.2.19 Společník/člen od 

 b1.2.20 Společník/člen do 

 

Tuto sekci vyplňují pouze níže uvedení podnikatelé: 

 * veřejná obchodní společnost, 

 * společnost s ručením omezeným, 

 * družstvo. 

  

 b1.3) Společník/člen - právnická osoba České republiky 

 

 b1.3.1 Obchodní firma 

 b1.3.2 Identifikační číslo osoby 

 b1.3.3 Výše vkladu 

 b1.3.4 Měna 

 b1.3.5 Podíl na základním kapitálu 

 b1.3.6 Podíl společníka představován kmenovým listem ANO/NE 

 b1.3.7 Vklad splacen ANO/NE 

 b1.3.8 Výše nesplaceného vkladu 

 b1.3.9 Podíl na hlasovacích právech 

 b1.3.10 Společník/člen od 

 b1.3.11 Společník/člen do 

 

   

  b1.3.1.1) Údaje k vlastnické struktuře společníka 

 

b1.3.1.1) Společník/člen společníka - právnická osoba České republiky 

 

  b1.3.1.1.1 Identifikační číslo osoby, ke které se údaje vztahují 

b1.3.1.1.2 Obchodní firma nebo název osoby, ke které se údaje vztahují 

b1.3.1.1.3 Obchodní firma 

  b1.3.1.1.4 Identifikační číslo osoby 

  b1.3.1.1.5 Výše vkladu 

  b1.3.1.1.6 Měna 

  b1.3.1.1.7 Podíl na základním kapitálu 
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  b1.3.1.1.8 Podíl na hlasovacích právech 

  b1.3.1.1.9 Společník/člen od 

  b1.3.1.1.10 Společník/člen do 

 

  b1.3.1.1) Společník/člen společníka - právnická osoba zahraniční 

 

  b1.3.1.1.1 Identifikační číslo/údaj osoby, ke které se údaje vztahují 

b1.3.1.1.2 Obchodní firma nebo název osoby, ke které se údaje vztahují 

  b1.3.1.1.3 Obchodní firma 

  b1.3.1.1.4 Identifikační údaj 

  b1.3.1.1.5 Rejstřík, do kterého je zapsána 

  b1.3.1.1.6 Číslo zápisu 

  b1.3.1.1.7 Sídlo 

  b1.3.1.1.8 Stát 

  b1.3.1.1.9 Výše vkladu 

  b1.3.1.1.10 Měna 

  b1.3.1.1.11 Podíl na základním kapitálu 

  b1.3.1.1.12 Podíl na hlasovacích právech 

  b1.3.1.1.13 Společník/člen od 

  b1.3.1.1.14 Společník/člen do 

 

b1.3.1.1.1) Společník/člen společníka - fyzická osoba - státní občan České 

republiky 

 

  b1.3.1.1.1 Identifikační číslo osoby, ke které se údaje vztahují 

b1.3.1.1.2 Obchodní firma nebo název osoby, ke které se údaje vztahují 

b1.3.1.1.3 Jméno 

  b1.3.1.1.4 Příjmení 

  b1.3.1.1.5 Akademický titul 

  b1.3.1.1.6 Rodné číslo 

  b1.3.1.1.7 Výše vkladu 

  b1.3.1.1.8 Měna 

  b1.3.1.1.9 Podíl na základním kapitálu 

  b1.3.1.1.10 Podíl na hlasovacích právech  

b1.3.1.1.11 Společník/člen od 

  b1.3.1.1.12 Společník/člen do 

 

  b1.3.1.1) Společník/člen společníka - fyzická osoba - cizinec 

 

  b1.3.1.1.1 Identifikační číslo osoby, ke které se údaje vztahují 

b1.3.1.1.2 Obchodní firma nebo název osoby, ke které se údaje vztahují 

b1.3.1.1.3 Jméno 

  b1.3.1.1.4 Příjmení 

  b1.3.1.1.5 Akademický titul 

  b1.3.1.1.6 Datum narození 

  b1.3.1.1.7 Místo narození 

  b1.3.1.1.8 Okres narození 

  b1.3.1.1.9 Stát narození 

  b1.3.1.1.10 Bydliště v zahraničí 

  b1.3.1.1.11 Stát a doba pobytu 
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  b1.3.1.1.12 Místo pobytu v České republice 

  b1.3.1.1.13 Státní občanství 

  b1.3.1.1.14 Výše vkladu 

  b1.3.1.1.15 Měna 

  b1.3.1.1.16 Podíl na základním kapitálu 

  b1.3.1.1.17 Podíl na hlasovacích právech  

  b1.3.1.1.18 Společník/člen od 

  b1.3.1.1.19 Společník/člen do 

 

Tuto sekci vyplňují pouze níže uvedení podnikatelé: 

 * veřejná obchodní společnost, 

 * společnost s ručením omezeným, 

 * družstvo. 

  

 b1.4) Společník/člen - právnická osoba zahraniční 

 

 b1.4.1 Obchodní firma 

 b1.4.2 Identifikační údaj 

 b1.4.3 Rejstřík, do kterého je zapsána 

 b1.4.4 Číslo zápisu 

 b1.4.5 Sídlo 

 b1.4.6 Stát 

 b1.4.7 Výše vkladu 

 b1.4.8 Měna 

 b1.4.9 Podíl na základním kapitálu 

 b1.4.10 Podíl společníka představován kmenovým listem ANO/NE 

 b1.4.11 Vklad splacen ANO/NE 

 b1.4.12 Výše nesplaceného vkladu 

b1.4.13 Podíl na hlasovacích právech 

 b1.4.14 Společník/člen od 

 b1.4.15 Společník/člen do 

 

b1.4.1.1) Údaje k vlastnické struktuře společníka 

 

b1.4.1.1) Společník/člen společníka - právnická osoba České republiky 

 

  b1.4.1.1.1 Identifikační číslo osoby, ke které se údaje vztahují 

b1.4.1.1.2 Obchodní firma nebo název osoby, ke které se údaje vztahují 

b1.4.1.1.3 Obchodní firma 

  b1.4.1.1.4 Identifikační číslo osoby 

  b1.4.1.1.5 Výše vkladu 

  b1.4.1.1.6 Měna 

  b1.4.1.1.7 Podíl na základním kapitálu 

  b1.4.1.1.8 Podíl na hlasovacích právech 

  b1.4.1.1.9 Společník/člen od 

  b1.4.1.1.10 Společník/člen do 

 

  b1.4.1.1) Společník/člen společníka - právnická osoba zahraniční 

 

  b1.4.1.1.1 Identifikační číslo/údaj osoby, ke které se údaje vztahují 
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b1.4.1.1.2 Obchodní firma nebo název osoby, ke které se údaje vztahují 

  b1.4.1.1.3 Obchodní firma 

  b1.4.1.1.4 Identifikační údaj 

  b1.4.1.1.5 Rejstřík, do kterého je zapsána 

  b1.3.1.1.6 Číslo zápisu 

  b1.4.1.1.7 Sídlo 

  b1.4.1.1.8 Stát 

  b1.4.1.1.9 Výše vkladu 

  b1.4.1.1.10 Měna 

  b1.4.1.1.11 Podíl na základním kapitálu 

  b1.4.1.1.12 Podíl na hlasovacích právech 

  b1.4.1.1.13 Společník/člen od 

  b1.4.1.1.14 Společník/člen do 

 

b1.4.1.1.1) Společník/člen společníka - fyzická osoba - státní občan České 

republiky 

 

  b1.4.1.1.1 Identifikační číslo osoby, ke které se údaje vztahují 

b1.4.1.1.2 Obchodní firma nebo název osoby, ke které se údaje vztahují 

b1.4.1.1.3 Jméno 

  b1.4.1.1.4 Příjmení 

  b1.4.1.1.5 Akademický titul 

  b1.4.1.1.6 Rodné číslo 

  b1.4.1.1.7 Výše vkladu 

  b1.4.1.1.8 Měna 

  b1.4.1.1.9 Podíl na základním kapitálu 

  b1.4.1.1.10 Podíl na hlasovacích právech  

b1.4.1.1.11 Společník/člen od 

  b1.4.1.1.12 Společník/člen do 

 

  b1.4.1.1) Společník/člen společníka - fyzická osoba - cizinec 

 

  b1.4.1.1.1 Identifikační číslo osoby, ke které se údaje vztahují 

b1.4.1.1.2 Obchodní firma nebo název osoby, ke které se údaje vztahují 

b1.4.1.1.3 Jméno 

  b1.4.1.1.4 Příjmení 

  b1.4.1.1.5 Akademický titul 

  b1.4.1.1.6 Datum narození 

  b1.4.1.1.7 Místo narození 

  b1.4.1.1.8 Okres narození 

  b1.4.1.1.9 Stát narození 

  b1.4.1.1.10 Bydliště v zahraničí 

  b1.4.1.1.11 Stát a doba pobytu 

  b1.4.1.1.12 Místo pobytu v České republice 

  b1.4.1.1.13 Státní občanství 

  b1.4.1.1.14 Výše vkladu 

  b1.4.1.1.15 Měna 

  b1.4.1.1.16 Podíl na základním kapitálu 

  b1.4.1.1.17 Podíl na hlasovacích právech  

  b1.4.1.1.18 Společník/člen od 
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  b1.4.1.1.19 Společník/člen do 

 

 

Tuto sekci vyplňují pouze níže uvedení podnikatelé: 

 * veřejná obchodní společnost, 

 * společnost s ručením omezeným, 

 * družstvo. 

  

 b2.1) Komanditista - fyzická osoba - státní občan České republiky 

 

 b2.1.1 Jméno 

 b2.1.2 Příjmení 

 b2.1.3 Akademický titul 

 b2.1.4 Rodné číslo 

 b2.1.5 Výše vkladu 

 b2.1.6 Měna 

 b2.1.7 Podíl na základním kapitálu 

 b2.1.8 Vklad splacen ANO/NE 

 b2.1.9 Výše nesplaceného vkladu 

 b2.1.10 Podíl na hlasovacích právech 

 b2.1.11 Komanditista od 

 b2.1.12 Komanditista do 

 

Tuto sekci vyplňují pouze níže uvedení podnikatelé: 

 * komanditní společnost. 

  

 ab2.2) Komanditista - fyzická osoba - cizinec 

 

 b2.2.1 Jméno 

 b2.2.2 Příjmení 

 b2.2.3 Akademický titul 

 b2.2.4 Datum narození 

 b2.2.5 Místo narození 

 b2.2.6 Okres narození 

 b2.2.7 Stát narození 

 b2.2.8 Bydliště v zahraničí 

 b2.2.9 Stát a doba pobytu 

 b2.2.10 Místo pobytu v České republice 

 b2.2.11 Státní občanství 

 b2.2.12 Výše vkladu 

 b2.2.13 Měna 

 b2.2.14 Podíl na základním kapitálu 

 b2.2.15 Vklad splacen ANO/NE 

 b2.2.16 Výše nesplaceného vkladu 

 b2.2.17 Podíl na hlasovacích právech 

 b2.2.18 Komanditista od 

 b2.2.19 Komanditista do 

 

Tuto sekci vyplňují pouze níže uvedení podnikatelé: 

 * komanditní společnost. 
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 b2.3) Komanditista - právnická osoba České republiky 

 

 b2.3.1 Obchodní firma 

 b2.3.2 Identifikační číslo osoby 

 b2.3.3 Výše vkladu 

 b2.3.4 Měna 

 b2.3.5 Podíl na základním kapitálu 

 b2.3.6 Vklad splacen ANO/NE 

 b2.3.7 Výše nesplaceného vkladu 

 b2.3.8 Podíl na hlasovacích právech 

 b2.3.9 Komanditista od 

 b2.3.10 Komanditista do 

 

b2.3.1.1) Údaje k vlastnické struktuře společníka - komanditisty 

 

b2.3.1.1) Komanditista - Společník/člen společníka - právnická osoba České 

republiky 

  b2.3.1.1.1 Identifikační číslo osoby, ke které se údaje vztahují 

b2.3.1.1.2 Obchodní firma nebo název osoby, ke které se údaje vztahují 

b2.3.1.1.3 Obchodní firma 

  b2.3.1.1.4 Identifikační číslo osoby 

  b2.3.1.1.5 Výše vkladu 

  b2.3.1.1.6 Měna 

  b2.3.1.1.7 Podíl na základním kapitálu 

  b2.3.1.1.8 Podíl na hlasovacích právech 

  b2.3.1.1.9 Společník/člen od 

  b2.3.1.1.10 Společník/člen do 

 

  b2.3.1.1) Komanditista -  Společník/člen společníka - právnická osoba 

zahraniční 

  b2.3.1.1.1 Identifikační číslo/údaj osoby, ke které se údaje vztahují 

b2.3.1.1.2 Obchodní firma nebo název osoby, ke které se údaje vztahují 

  b2.3.1.1.3 Obchodní firma 

  b2.3.1.1.4 Identifikační údaj 

  b2.3.1.1.5 Rejstřík, do kterého je zapsána 

  b2.3.1.1.6 Číslo zápisu 

  b2.3.1.1.7 Sídlo 

  b2.3.1.1.8 Stát 

  b2.3.1.1.9 Výše vkladu 

  b2.3.1.1.10 Měna 

  b2.3.1.1.11 Podíl na základním kapitálu 

  b2.3.1.1.12 Podíl na hlasovacích právech 

  b2.3.1.1.13 Společník/člen od 

  b2.3.1.1.14 Společník/člen do 

 

b2.3.1.1.1) Komanditista - Společník/člen společníka - fyzická osoba - státní 

občan České republiky 

 

  b2.3.1.1.1 Identifikační číslo osoby, ke které se údaje vztahují 
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b2.3.1.1.2 Obchodní firma nebo název osoby, ke které se údaje vztahují 

b2.3.1.1.3 Jméno 

  b2.3.1.1.4 Příjmení 

  b2.3.1.1.5 Akademický titul 

  b2.3.1.1.6 Rodné číslo 

  b2.3.1.1.7 Výše vkladu 

  b2.3.1.1.8 Měna 

  b2.3.1.1.9 Podíl na základním kapitálu 

  b2.3.1.1.10 Podíl na hlasovacích právech  

b2.3.1.1.11 Společník/člen od 

  b2.3.1.1.12 Společník/člen do 

 

  b2.3.1.1) Komanditista - Společník/člen společníka - fyzická osoba - cizinec 

 

  b2.3.1.1.1 Identifikační číslo osoby, ke které se údaje vztahují 

b2.3.1.1.2 Obchodní firma nebo název osoby, ke které se údaje vztahují 

b2.3.1.1.3 Jméno 

  b2.3.1.1.4 Příjmení 

  b2.3.1.1.5 Akademický titul 

  b2.3.1.1.6 Datum narození 

  b2.3.1.1.7 Místo narození 

  b2.3.1.1.8 Okres narození 

  b2.3.1.1.9 Stát narození 

  b2.3.1.1.10 Bydliště v zahraničí 

  b2.3.1.1.11 Stát a doba pobytu 

  b2.3.1.1.12 Místo pobytu v České republice 

  b2.3.1.1.13 Státní občanství 

  b2.3.1.1.14 Výše vkladu 

  b2.3.1.1.15 Měna 

  b2.3.1.1.16 Podíl na základním kapitálu 

  b2.3.1.1.17 Podíl na hlasovacích právech  

  b2.3.1.1.18 Společník/člen od 

  b2.3.1.1.19 Společník/člen do 

 

 

 Tuto sekci vyplňují pouze níže uvedení podnikatelé: 

 * komanditní společnost. 

  

 b2.4) Komanditista - právnická osoba zahraniční 

 

 b2.4.1 Obchodní firma 

 b2.4.2 Identifikační údaj 

 b2.4.3 Rejstřík, do kterého je zapsána 

 b2.4.4 Číslo zápisu 

 b2.4.5 Sídlo 

 b2.4.6 Stát 

 b2.4.7 Výše vkladu 

 b2.4.8 Měna 

 b2.4.9 Podíl na základním kapitálu 

 b2.4.10 Vklad splacen ANO/NE 
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 b2.4.11 Výše nesplaceného vkladu 

 b2.4.12 Podíl na hlasovacích právech 

 b2.4.13 Komanditista od 

 b2.4.14 Komanditista do 

 

b2.4.1.1) Údaje k vlastnické struktuře společníka - komanditisty 

 

b2.4.1.1) Komanditista - společník/člen společníka - právnická osoba České 

republiky 

 

  b2.4.1.1.1 Identifikační číslo osoby, ke které se údaje vztahují 

b2.4.1.1.2 Obchodní firma nebo název osoby, ke které se údaje vztahují 

b2.4.1.1.3 Obchodní firma 

  b2.4.1.1.4 Identifikační číslo osoby 

  b2.4.1.1.5 Výše vkladu 

  b2.4.1.1.6 Měna 

  b2.4.1.1.7 Podíl na základním kapitálu 

  b2.4.1.1.8 Podíl na hlasovacích právech 

  b2.4.1.1.9 Společník/člen od 

  b2.4.1.1.10 Společník/člen do 

 

  b2.4.1.1) Komanditista -společník/člen společníka - právnická osoba zahraniční 

 

  b2.4.1.1.1 Identifikační číslo/údaj osoby, ke které se údaje vztahují 

b2.4.1.1.2 Obchodní firma nebo název osoby, ke které se údaje vztahují 

  b2.4.1.1.3 Obchodní firma 

  b2.4.1.1.4 Identifikační údaj 

  b2.4.1.1.5 Rejstřík, do kterého je zapsána 

  b2.4.1.1.6 Číslo zápisu 

  b2.4.1.1.7 Sídlo 

  b2.4.1.1.8 Stát 

  b2.4.1.1.9 Výše vkladu 

  b2.4.1.1.10 Měna 

  b2.4.1.1.11 Podíl na základním kapitálu 

  b2.4.1.1.12 Podíl na hlasovacích právech 

  b2.4.1.1.13 Společník/člen od 

  b2.4.1.1.14 Společník/člen do 

 

b2.4.1.1.1) Komanditista - společník/člen společníka - fyzická osoba - státní 

občan České republiky 

 

  b2.4.1.1.1 Identifikační číslo osoby, ke které se údaje vztahují 

b2.4.1.1.2 Obchodní firma nebo název osoby, ke které se údaje vztahují 

b2.4.1.1.3 Jméno 

  b2.4.1.1.4 Příjmení 

  b2.4.1.1.5 Akademický titul 

  b2.4.1.1.6 Rodné číslo 

  b2.4.1.1.7 Výše vkladu 

  b2.4.1.1.8 Měna 

  b2.4.1.1.9 Podíl na základním kapitálu 
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  b2.4.1.1.10 Podíl na hlasovacích právech  

b2.43.1.1.11 Společník/člen od 

  b2.4.1.1.12 Společník/člen do 

 

  b2.4.1.1) Komanditista - společník/člen společníka - fyzická osoba - cizinec 

 

  b2.4.1.1.1 Identifikační číslo osoby, ke které se údaje vztahují 

b2.4.1.1.2 Obchodní firma nebo název osoby, ke které se údaje vztahují 

b2.4.1.1.3 Jméno 

  b2.4.1.1.4 Příjmení 

  b2.4.1.1.5 Akademický titul 

  b2.4.1.1.6 Datum narození 

  b2.4.1.1.7 Místo narození 

  b2.4.1.1.8 Okres narození 

  b2.4.1.1.9 Stát narození 

  b2.4.1.1.10 Bydliště v zahraničí 

  b2.4.1.1.11 Stát a doba pobytu 

  b2.4.1.1.12 Místo pobytu v České republice 

  b2.4.1.1.13 Státní občanství 

  b2.4.1.1.14 Výše vkladu 

  b2.4.1.1.15 Měna 

  b2.4.1.1.16 Podíl na základním kapitálu 

  b2.4.1.1.17 Podíl na hlasovacích právech  

  b2.4.1.1.18 Společník/člen od 

  b2.4.1.1.19 Společník/člen do 

 

Tuto sekci vyplňují pouze níže uvedení podnikatelé: 

 * komanditní společnost. 

 

 b3.1) Komplementář - fyzická osoba - státní občan České republiky 

 

 b3.1.1 Jméno 

 b3.1.2 Příjmení 

 b3.1.3 Akademický titul 

 b3.1.4 Rodné číslo 

 b3.1.5 Podíl na hlasovacích právech 

 b3.1.6 Komplementář od 

 b3.1.7 Komplementář do 

 

Tuto sekci vyplňují pouze níže uvedení podnikatelé: 

 * komanditní společnost. 

  

 b3.2) Komplementář - fyzická osoba - cizinec 

 

 b3.2.1 Jméno 

 b3.2.2 Příjmení 

 b3.2.3 Akademický titul 

 b3.2.4 Datum narození 

 b3.2.5 Místo narození 

 b3.2.6 Okres narození 
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 b3.2.7 Stát narození 

 b3.2.8 Bydliště v zahraničí 

 b3.2.9 Stát a doba pobytu 

 b3.2.10 Místo pobytu v České republice 

 b3.2.11 Státní občanství 

 b3.3.12 Podíl na hlasovacích právech 

 b3.2.13 Komplementář od 

 b3.2.14 Komplementář do 

 

Tuto sekci vyplňují pouze níže uvedení podnikatelé: 

 * komanditní společnost. 

  

 b3.3) Komplementář - právnická osoba České republiky 

 

 b3.3.1 Obchodní firma 

 b3.3.2 Identifikační číslo osoby 

 b3.3.3 Podíl na hlasovacích právech 

 b3.3.4 Komplementář od 

 b3.3.5 Komplementář do 

 

b3.3.1.1) Údaje k vlastnické struktuře společníka - komplementáře 

 

b3.3.1.1) Komplementář - společník/člen společníka - právnická osoba České 

republiky 

 

  b3.3.1.1.1 Identifikační číslo osoby, ke které se údaje vztahují 

b3.3.1.1.2 Obchodní firma nebo název osoby, ke které se údaje vztahují 

b3.3.1.1.3 Obchodní firma 

  b3.3.1.1.4 Identifikační číslo osoby 

  b3.3.1.1.5 Výše vkladu 

  b3.3.1.1.6 Měna 

  b3.3.1.1.7 Podíl na základním kapitálu 

  b3.3.1.1.8 Podíl na hlasovacích právech 

  b3.3.1.1.9 Společník/člen od 

  b3.3.1.1.10 Společník/člen do 

 

  b3.3.1.1) Komplementář - společník/člen společníka - právnická osoba 

zahraniční 

 

  b3.3.1.1.1 Identifikační číslo/údaj osoby, ke které se údaje vztahují 

b3.3.1.1.2 Obchodní firma nebo název osoby, ke které se údaje vztahují 

  b3.3.1.1.3 Obchodní firma 

  b3.3.1.1.4 Identifikační údaj 

  b3.3.1.1.5 Rejstřík, do kterého je zapsána 

  b3.3.1.1.6 Číslo zápisu 

  b3.3.1.1.7 Sídlo 

  b3.3.1.1.8 Stát 

  b3.3.1.1.9 Výše vkladu 

  b3.3.1.1.10 Měna 

  b3.3.1.1.11 Podíl na základním kapitálu 
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  b3.3.1.1.12 Podíl na hlasovacích právech 

  b3.3.1.1.13 Společník/člen od 

  b3.3.1.1.14 Společník/člen do 

 

b3.3.1.1.1) Komplementář - společník/člen společníka - fyzická osoba - státní 

občan České republiky 

 

  b3.3.1.1.1 Identifikační číslo osoby, ke které se údaje vztahují 

b3.3.1.1.2 Obchodní firma nebo název osoby, ke které se údaje vztahují 

b3.3.1.1.3 Jméno 

  b3.3.1.1.4 Příjmení 

  b3.3.1.1.5 Akademický titul 

  b3.3.1.1.6 Rodné číslo 

  b3.3.1.1.7 Výše vkladu 

  b3.3.1.1.8 Měna 

  b3.3.1.1.9 Podíl na základním kapitálu 

  b3.3.1.1.10 Podíl na hlasovacích právech  

b3.3.1.1.11 Společník/člen od 

  b3.3.1.1.12 Společník/člen do 

 

  b3.3.1.1) Komplementář - společník/člen společníka - fyzická osoba - cizinec 

 

  b3.3.1.1.1 Identifikační číslo osoby, ke které se údaje vztahují 

b3.3.1.1.2 Obchodní firma nebo název osoby, ke které se údaje vztahují 

b3.3.1.1.3 Jméno 

  b3.3.1.1.4 Příjmení 

  b3.3.1.1.5 Akademický titul 

  b3.3.1.1.6 Datum narození 

  b3.3.1.1.7 Místo narození 

  b3.3.1.1.8 Okres narození 

  b3.3.1.1.9 Stát narození 

  b3.3.1.1.10 Bydliště v zahraničí 

  b3.3.1.1.11 Stát a doba pobytu 

  b3.3.1.1.12 Místo pobytu v České republice 

  b3.3.1.1.13 Státní občanství 

  b3.3.1.1.14 Výše vkladu 

  b3.3.1.1.15 Měna 

  b3.3.1.1.16 Podíl na základním kapitálu 

  b3.3.1.1.17 Podíl na hlasovacích právech  

  b3.3.1.1.18 Společník/člen od 

  b2.3.1.1.19 Společník/člen do 

 

Tuto sekci vyplňují pouze níže uvedení podnikatelé: 

 * komanditní společnost. 

  

 b3.4) Komplementář - právnická osoba zahraniční 

 

 b3.4.1 Obchodní firma 

 b3.4.2 Identifikační údaj 

 b3.4.3 Rejstřík, do kterého je zapsána 
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 b3.4.4 Číslo zápisu 

 b3.4.5 Sídlo 

 b3.4.6 Stát 

 b3.4.7 Podíl na hlasovacích právech 

 b3.4.8 Komplementář od 

 b3.4.9 Komplementář do 

 

b3.4.1.1) Údaje k vlastnické struktuře společníka - komplementáře 

 

b3.4.1.1) Komplementář - společník/člen společníka - právnická osoba České 

republiky 

 

  b3.4.1.1.1 Identifikační číslo osoby, ke které se údaje vztahují 

b3.4.1.1.2 Obchodní firma nebo název osoby, ke které se údaje vztahují 

b3.4.1.1.3 Obchodní firma 

  b3.4.1.1.4 Identifikační číslo osoby 

  b3.4.1.1.5 Výše vkladu 

  b3.4.1.1.6 Měna 

  b3.4.1.1.7 Podíl na základním kapitálu 

  b3.4.1.1.8 Podíl na hlasovacích právech 

  b3.4.1.1.9 Společník/člen od 

  b3.4.1.1.10 Společník/člen do 

 

  b3.4.1.1) Komplementář – společník/člen společníka - právnická osoba 

zahraniční 

 

  b3.4.1.1.1 Identifikační číslo/údaj osoby, ke které se údaje vztahují 

b3.4.1.1.2 Obchodní firma nebo název osoby, ke které se údaje vztahují 

  b3.4.1.1.3 Obchodní firma 

  b3.4.1.1.4 Identifikační údaj 

  b3.4.1.1.5 Rejstřík, do kterého je zapsána 

  b3.4.1.1.6 Číslo zápisu 

  b3.4.1.1.7 Sídlo 

  b3.4.1.1.8 Stát 

  b3.4.1.1.9 Výše vkladu 

  b3.4.1.1.10 Měna 

  b3.4.1.1.11 Podíl na základním kapitálu 

  b3.4.1.1.12 Podíl na hlasovacích právech 

  b3.4.1.1.13 Společník/člen od 

  b3.4.1.1.14 Společník/člen do 

 

b3.4.1.1.1) Komplementář – společník/člen společníka - fyzická osoba - státní 

občan České republiky 

 

  b3.4.1.1.1 Identifikační číslo osoby, ke které se údaje vztahují 

b3.4.1.1.2 Obchodní firma nebo název osoby, ke které se údaje vztahují 

b3.4.1.1.3 Jméno 

  b3.4.1.1.4 Příjmení 

  b3.4.1.1.5 Akademický titul 

  b3.4.1.1.6 Rodné číslo 
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  b3.4.1.1.7 Výše vkladu 

  b3.4.1.1.8 Měna 

  b3.4.1.1.9 Podíl na základním kapitálu 

  b3.4.1.1.10 Podíl na hlasovacích právech  

b3.4.1.1.11 Společník/člen od 

  b3.4.1.1.12 Společník/člen do 

 

  b3.4.1.1) Komplementář - společník/člen společníka - fyzická osoba - cizinec 

 

  b3.4.1.1.1 Identifikační číslo osoby, ke které se údaje vztahují 

b3.4.1.1.2 Obchodní firma nebo název osoby, ke které se údaje vztahují 

b3.4.1.1.3 Jméno 

  b3.4.1.1.4 Příjmení 

  b3.4.1.1.5 Akademický titul 

  b3.4.1.1.6 Datum narození 

  b3.4.1.1.7 Místo narození 

  b3.4.1.1.8 Okres narození 

  b3.4.1.1.9 Stát narození 

  b3.4.1.1.10 Bydliště v zahraničí 

  b3.4.1.1.11 Stát a doba pobytu 

  b3.4.1.1.12 Místo pobytu v České republice 

  b3.4.1.1.13 Státní občanství 

  b3.4.1.1.14 Výše vkladu 

  b3.4.1.1.15 Měna 

  b3.4.1.1.16 Podíl na základním kapitálu 

  b3.4.1.1.17 Podíl na hlasovacích právech  

  b3.4.1.1.18 Společník/člen od 

  b3.4.1.1.19 Společník/člen do 

 

Tuto sekci vyplňují pouze níže uvedení podnikatelé: 

* komanditní společnost.  

 

 b4.1) Akcionář (fyzická osoba - státní občan České republiky) 

 

 b4.1.1 Podíl na základním kapitálu v % 

 b4.1.2 Podoba akcie 

 b4.1.3 Forma akcie 

 b4.1.4 Jméno 

 b4.1.5 Příjmení 

 b4.1.6 Akademický titul 

 b4.1.7 Rodné číslo 

 b4.1.8 Podíl na hlasovacích právech 

 b4.1.9 Akcionář od 

 b4.1.10 Akcionář do 

 

Tuto sekci vyplňují pouze níže uvedení podnikatelé: 

 * akciová společnost. 

 

 b4.2) Akcionář (fyzická osoba - cizinec) 
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 b4.2.1 Podíl na základním kapitálu v % 

 b4.2.2 Podoba akcie 

 b4.2.3 Forma akcie 

 b4.2.4 Jméno 

 b4.2.5 Příjmení 

 b4.2.6 Akademický titul 

 b4.2.7 Datum narození 

 b4.2.8 Místo narození 

 b4.2.9 Okres narození 

 b4.2.10 Stát narození 

 b4.2.11 Bydliště v zahraničí 

 b4.2.12 Stát a doba pobytu 

 b4.2.13 Místo pobytu v České republice 

 b4.2.14 Státní občanství 

 b4.2.15 Podíl na hlasovacích právech 

 b4.2.16 Akcionář od 

 b4.2.17 Akcionář do 

 

Tuto sekci vyplňují pouze níže uvedení podnikatelé: 

 * akciová společnost. 

  

 b4.3) Akcionář (právnická osoba České republiky) 

 

 b4.3.1 Podíl na základním kapitálu v % 

 b4.3.2 Podoba akcie 

 b4.3.3 Forma akcie 

 b4.3.4 Obchodní firma 

 b4.3.5 Identifikační číslo osoby 

 b4.3.6 Podíl na hlasovacích právech 

 b4.3.7 Akcionář od 

 b4.3.8 Akcionář do 

 

b4.3.1.1) Údaje k vlastnické struktuře společníka - akcionáře 

 

b4.3.1.1) Akcionář - společník/člen společníka - právnická osoba České 

republiky 

 

  b4.3.1.1.1 Identifikační číslo osoby, ke které se údaje vztahují 

b4.3.1.1.2 Obchodní firma nebo název osoby, ke které se údaje vztahují 

b4.3.1.1.3 Obchodní firma 

  b4.3.1.1.4 Identifikační číslo osoby 

  b4.3.1.1.5 Výše vkladu 

  b4.3.1.1.6 Měna 

  b4.3.1.1.7 Podíl na základním kapitálu 

  b4.3.1.1.8 Podíl na hlasovacích právech 

  b4.3.1.1.9 Společník/člen od 

  b4.3.1.1.10 Společník/člen do 

 

  b4.3.1.1) Akcionář - společník/člen společníka - právnická osoba zahraniční 
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  b4.3.1.1.1 Identifikační číslo/údaj osoby, ke které se údaje vztahují 

b4.3.1.1.2 Obchodní firma nebo název osoby, ke které se údaje vztahují 

  b4.3.1.1.3 Obchodní firma 

  b4.3.1.1.4 Identifikační údaj 

  b4.3.1.1.5 Rejstřík, do kterého je zapsána 

  b4.3.1.1.6 Číslo zápisu 

  b4.3.1.1.7 Sídlo 

  b4.3.1.1.8 Stát 

  b4.3.1.1.9 Výše vkladu 

  b4.3.1.1.10 Měna 

  b4.3.1.1.11 Podíl na základním kapitálu 

  b4.3.1.1.12 Podíl na hlasovacích právech 

  b4.3.1.1.13 Společník/člen od 

  b4.3.1.1.14 Společník/člen do 

 

b4.3.1.1.1) Akcionář - společník/člen společníka - fyzická osoba - státní občan 

České republiky 

 

  b4.3.1.1.1 Identifikační číslo osoby, ke které se údaje vztahují 

b4.3.1.1.2 Obchodní firma nebo název osoby, ke které se údaje vztahují 

b4.3.1.1.3 Jméno 

  b4.3.1.1.4 Příjmení 

  b4.3.1.1.5 Akademický titul 

  b4.3.1.1.6 Rodné číslo 

  b4.3.1.1.7 Výše vkladu 

  b4.3.1.1.8 Měna 

  b4.3.1.1.9 Podíl na základním kapitálu 

  b4.3.1.1.10 Podíl na hlasovacích právech  

b4.3.1.1.11 Společník/člen od 

  b4.3.1.1.12 Společník/člen do 

 

  b4.3.1.1) Akcionář - společník/člen společníka - fyzická osoba - cizinec 

 

  b4.3.1.1.1 Identifikační číslo osoby, ke které se údaje vztahují 

b4.3.1.1.2 Obchodní firma nebo název osoby, ke které se údaje vztahují 

b4.3.1.1.3 Jméno 

  b4.3.1.1.4 Příjmení 

  b4.3.1.1.5 Akademický titul 

  b4.3.1.1.6 Datum narození 

  b4.3.1.1.7 Místo narození 

  b4.3.1.1.8 Okres narození 

  b4.3.1.1.9 Stát narození 

  b4.3.1.1.10 Bydliště v zahraničí 

  b4.3.1.1.11 Stát a doba pobytu 

  b4.3.1.1.12 Místo pobytu v České republice 

  b4.3.1.1.13 Státní občanství 

  b4.3.1.1.14 Výše vkladu 

  b4.3.1.1.15 Měna 

  b4.3.1.1.16 Podíl na základním kapitálu 

  b4.3.1.1.17 Podíl na hlasovacích právech  
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  b4.3.1.1.18 Společník/člen od 

  b4.3.1.1.19 Společník/člen do 

 

Tuto sekci vyplňují pouze níže uvedení podnikatelé: 

 * akciová společnost. 

  

 b4.4) Akcionář (právnická osoba zahraniční) 

 

 b4.4.1 Podíl na základním kapitálu v % 

 b4.4.2 Podoba akcie 

 b4.4.3 Forma akcie 

 b4.4.4 Obchodní firma 

 b4.4.5 Identifikační údaj 

 b4.4.6 Rejstřík, do kterého je zapsána 

 b4.4.7 Číslo zápisu 

 b4.4.8 Sídlo 

 b4.4.9 Stát 

 b4.4.10 Podíl na hlasovacích právech 

 b4.4.11 Akcionář od 

 b4.4.12 Akcionář do 

 

b4.4.1.1) Údaje k vlastnické struktuře společníka - akcionáře 

 

b4.4.1.1) Akcionář - společník/člen společníka - právnická osoba České 

republiky 

 

  b4.4.1.1.1 Identifikační číslo osoby, ke které se údaje vztahují 

b4.4.1.1.2 Obchodní firma nebo název osoby, ke které se údaje vztahují 

b4.4.1.1.3 Obchodní firma 

  b4.4.1.1.4 Identifikační číslo osoby 

  b4.4.1.1.5 Výše vkladu 

  b4.4.1.1.6 Měna 

  b4.4.1.1.7 Podíl na základním kapitálu 

  b4.4.1.1.8 Podíl na hlasovacích právech 

  b4.4.1.1.9 Společník/člen od 

  b4.4.1.1.10 Společník/člen do 

 

  b4.4.1.1) Akcionář - společník/člen společníka - právnická osoba zahraniční 

 

  b4.4.1.1.1 Identifikační číslo/údaj osoby, ke které se údaje vztahují 

b4.4.1.1.2 Obchodní firma nebo název osoby, ke které se údaje vztahují 

  b4.4.1.1.3 Obchodní firma 

  b4.4.1.1.4 Identifikační údaj 

  b4.4.1.1.5 Rejstřík, do kterého je zapsána 

  b4.4.1.1.6 Číslo zápisu 

  b4.4.1.1.7 Sídlo 

  b4.4.1.1.8 Stát 

  b4.4.1.1.9 Výše vkladu 

  b4.4.1.1.10 Měna 

  b4.4.1.1.11 Podíl na základním kapitálu 
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  b4.4.1.1.12 Podíl na hlasovacích právech 

  b4.4.1.1.13 Společník/člen od 

  b4.4.1.1.14 Společník/člen do 

 

b4.4.1.1.1) Akcionář - společník/člen společníka - fyzická osoba - státní občan 

České republiky 

 

  b4.4.1.1.1 Identifikační číslo osoby, ke které se údaje vztahují 

b4.4.1.1.2 Obchodní firma nebo název osoby, ke které se údaje vztahují 

b4.4.1.1.3 Jméno 

  b4.4.1.1.4 Příjmení 

  b4.4.1.1.5 Akademický titul 

  b4.4.1.1.6 Rodné číslo 

  b4.4.1.1.7 Výše vkladu 

  b4.4.1.1.8 Měna 

  b4.4.1.1.9 Podíl na základním kapitálu 

  b4.4.1.1.10 Podíl na hlasovacích právech  

b4.4.1.1.11 Společník/člen od 

  b4.4.1.1.12 Společník/člen do 

 

  b4.4.1.1) Akcionář - Společník/člen společníka - fyzická osoba - cizinec 

 

  b4.4.1.1.1 Identifikační číslo osoby, ke které se údaje vztahují 

b4.4.1.1.2 Obchodní firma nebo název osoby, ke které se údaje vztahují 

b4.4.1.1.3 Jméno 

  b4.4.1.1.4 Příjmení 

  b4.4.1.1.5 Akademický titul 

  b4.4.1.1.6 Datum narození 

  b4.4.1.1.7 Místo narození 

  b4.4.1.1.8 Okres narození 

  b4.4.1.1.9 Stát narození 

  b4.4.1.1.10 Bydliště v zahraničí 

  b4.4.1.1.11 Stát a doba pobytu 

  b4.4.1.1.12 Místo pobytu v České republice 

  b4.4.1.1.13 Státní občanství 

  b4.4.1.1.14 Výše vkladu 

  b4.4.1.1.15 Měna 

  b4.4.1.1.16 Podíl na základním kapitálu 

  b4.4.1.1.17 Podíl na hlasovacích právech  

  b4.4.1.1.18 Společník/člen od 

  b4.4.1.1.19 Společník/člen do 

 

Tuto sekci vyplňují pouze níže uvedení podnikatelé: 

 * akciová společnost. 

 

 

 b5) Osoby s rozhodujícím vlivem (§ 18 odst. 4 zákona) na podnikatele, které nemají 

podíl na základním kapitálu podnikatele nebo na hlasovacích právech podnikatele  

 

b5.1) Osoba s rozhodujícím vlivem - fyzická osoba – státní občan České republiky 
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b5.1.1 Jméno 

 b5.1.2 Příjmení 

 b5.1.3 Akademický titul 

 b5.1.4 Rodné číslo 

 b5.1.5 Skutečnosti zakládající vliv 

 b5.1.6 Osobou s rozhodujícím vlivem od 

 b5.1.7 Osobou s rozhodujícím vlivem do 

 

Tuto sekci vyplňují všichni podnikatelé. 

  

 b5.2) Osoba s rozhodujícím vlivem - fyzická osoba - cizinec 

 

 b5.2.1 Jméno 

 b5.2.2 Příjmení 

 b5.2.3 Akademický titul 

 b5.2.4 Datum narození 

 b5.2.5 Místo narození 

 b5.2.6 Okres narození 

 b5.2.7 Stát narození 

 b5.2.8 Bydliště v zahraničí 

 b5.2.9 Stát a doba pobytu 

 b5.2.10 Místo pobytu v České republice 

 b5.2.11 Státní občanství 

 b5.2.12 Skutečnosti zakládající vliv 

 b5.2.18 Osobou s vlivem od 

 b5.2.19 Osobou s vlivem do 

 

Tuto sekci vyplňují všichni podnikatelé. 

 

b5.3) Osoba s rozhodujícím vlivem (právnická osoba České republika) 

 

b5.3.1 Obchodní firma 

 b5.3.2 Identifikační číslo osoby 

 b5.3.3 Skutečnosti zakládající vliv 

 b5.3.4 Osobou s vlivem od 

 b5.3.5 Osobou s vlivem do  

 

b5.4) Osoba s rozhodujícím vlivem (právnická osoba zahraniční) 

 

 b5.4.1 Obchodní firma 

 b5.4.2 Identifikační údaj 

 b5.4.3 Rejstřík, do kterého je zapsána 

 b5.4.4 Číslo zápisu 

 b5.4.5 Sídlo 

 b5.4.6 Stát 

 b5.4.7 Skutečnosti zakládající vliv 

 b5.4.8 Osobou s rozhodujícím vlivem od 

 b5.4.9 Osobou s rozhodujícím vlivem do  

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNBQNFE7FL)



41 
 

Tuto sekci vyplňují všichni podnikatelé.  

 

 

c) Tichý společník 

  

 c1) Tichý společník - fyzická osoba - státní občan České republiky 

 

 c1.1 Jméno 

 c1.2 Příjmení 

 c1.3 Akademický titul 

 c1.4 Rodné číslo 

 c1.9 Výše vkladu 

 c1.10 Měna 

 c1.11 Společník od 

 c1.12 Společník do 

 

Tuto sekci vyplňují pouze níže uvedení podnikatelé: 

 * fyzická osoba, 

* veřejná obchodní společnost, 

 * akciová společnost, 

 * společnost s ručením omezeným, 

 * družstvo, 

 * ostatní právnické osoby. 

  

 

 c2) Tichý společník - fyzická osoba - cizinec 

 

 c2.1 Jméno 

 c2.2 Příjmení 

 c2.3 Akademický titul 

 c2.4 Datum narození 

 c2.5 Místo narození 

 c2.6 Okres narození 

 c2.7 Stát narození 

 c2.8 Bydliště v zahraničí 

 c2.9 Stát a doba pobytu 

 c2.10 Místo pobytu v České republice 

 c2.11 Státní občanství 

 c2.12 Výše vkladu 

 c2.13 Měna 

 c2.14 Společník od 

 c2.15 Společník do 

 

Tuto sekci vyplňují pouze níže uvedení podnikatelé: 

 * fyzická osoba, 

* veřejná obchodní společnost, 

 * akciová společnost, 

 * společnost s ručením omezeným, 

 * družstvo, 

 * ostatní právnické osoby. 
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 c3) Tichý společník - právnická osoba České republiky 

 

 c3.1 Obchodní firma 

 c3.2 Identifikační číslo osoby 

 c3.3 Výše vkladu 

 c3.4 Měna 

 c3.5 Společník od 

 c3.6 Společník do 

 

Tuto sekci vyplňují pouze níže uvedení podnikatelé: 

 * fyzická osoba, 

* veřejná obchodní společnost, 

 * akciová společnost, 

 * společnost s ručením omezeným, 

 * družstvo, 

 * ostatní právnické osoby. 

  

 c4) Tichý společník - právnická osoba zahraniční 

 

 c4.1 Obchodní firma 

 c4.2 Identifikační údaj 

 c4.3 Rejstřík, do kterého je zapsána 

 c4.4 Číslo zápisu 

 c4.5 Sídlo 

 c4.6 Stát 

 c4.7 Výše vkladu 

 c4.8 Měna 

 c4.9 Společník od 

 c4.10 Společník do 

 

Tuto sekci vyplňují pouze níže uvedení podnikatelé: 

 * fyzická osoba, 

* veřejná obchodní společnost, 

 * akciová společnost, 

 * společnost s ručením omezeným, 

 * družstvo, 

 * ostatní právnické osoby. 

  

 d) Názvy nebankovních poskytovatelů platebních služeb, včetně zahraničních,  a čísla 

nebo jiné jedinečné identifikátory účtů vedených u těchto osob v České republice i v zahraničí 

a dále názvy bank, zahraničních bank a spořitelních a úvěrních družstev a čísla nebo jiné 

jedinečné identifikátory účtů vedených u těchto osob v zahraničí 

  

 d1) Poskytovatel platební služby (osoba České republiky) 

  

d1.1 Název poskytovatele platební služby  

d1.2 Kód, byl-li přidělen 

 d1.3 Identifikační číslo nebo identifikační údaj 

d1.4 Adresa sídla v České republice 
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d1.5 Stát, ve kterém je účet veden 

 d1.6 Číslo účtu nebo jedinečný identifikátor účtu  

 d1.7 Typ účtu 

 d1.8 Datum založení účtu 

 

d2) Poskytovatel platební služby (zahraniční osoba) 

 

 d2.1 Název poskytovatele platební služby 

d2.2 Kód, byl-li přidělen 

d2.3 Identifikační číslo nebo identifikační údaj 

d2.4 Adresa sídla  

 d2.5 Stát 

 d2.6 Stát, ve kterém je účet veden 

 d2.7 Číslo účtu nebo jedinečný identifikátor 

 d2.8 Typ účtu 

 d2.9 Datum založení účtu 

 

d3) Banky 

 

d3.1 Název peněžního ústavu 

 d3.2 Kód peněžního ústavu 

 d3.3 Stát 

 d3.4 Stát, ve kterém je účet veden 

 d3.5 Číslo účtu nebo jedinečný identifikátor 

 d3.6 Typ účtu 

 d3.7 Datum založení účtu 

 

 d4) Spořitelní a úvěrní družstva 

 

d4.1 Název peněžního ústavu 

 d4.2 Kód peněžního ústavu 

 d4.3 Stát 

 d4.4 Stát, ve kterém je účet veden 

 d4.5 Číslo účtu nebo jedinečný identifikátor 

 d4.6 Typ účtu 

 d4.7 Datum založení účtu 

  

 e) Vlastní i pronajaté nemovitosti a nebytové prostory podnikatele, ve kterých se 

vyskytuje zabezpečená oblast podle § 25 zákona 

  

 e1 Vztah k nemovitosti 

 e2 Okres 

 e3 Obec 

 e4 Katastrální území 

 e5 Číslo listu vlastnictví (LV) 

 e6 Číslo parcely 

 e7 Číslo budovy 

 e8 Vlastnictví pozemku 

 e9 Vlastnictví pozemku a stavby 

 e10 Omezení vlastnického práva ANO/NE 
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 e11 Důvod omezení vlastnického práva 

  

 f) Údaje k provedeným řádným účetním závěrkám5), vede-li podnikatel účetnictví, nebo 

údaje k daňovým přiznáním, vede-li podnikatel daňovou evidenci, nebo uplatňuje-li výdaje 

procentem z příjmu podle jiného právního předpisu6), a údaje k řádným účetním závěrkám 

ověřeným auditorem, stanoví-li tak jiný právní předpis, a to za posledních 5 let 

  

 f1 Rok 

 f2 Daňový poradce ANO/NE 

 f3 Zpráva auditora ANO/NE 

 f4 Zpráva o vztazích ANO/NE 

  

 g) Závazky ze smluv o zápůjčce nebo z úvěrových smluv uzavřených se subjekty 

s licencí, povolením nebo registrací vydanými Českou národní bankou, závazky z takovýchto 

smluv uzavřených se subjekty podnikajícími na základě jednotné evropské licence, závazky 

z takovýchto smluv uzavřených u zahraničních bank, u kterých je podnikatel v prodlení se 

splátkami, a přijaté zápůjčky a úvěry od ostatních právnických nebo fyzických osob a zápůjčky 

a úvěry poskytnuté fyzickým nebo právnickým osobám, a to v posledních 5 letech 

  

 g1) Zápůjčka přijatá (věřitel banka) 

 

 g1.1 Název peněžního ústavu 

 g1.2 Kód peněžního ústavu 

 g1.3 Stát 

 g1.4 Výše zápůjčky 

 g1.5 Měna 

 g1.6 Účel 

 g1.7 Čerpání zahájeno 

 g1.8 Zůstatek k doplacení 

 g1.9 Splácení zahájeno 

 g1.10 Splatnost zápůjčky do 

 g1.11 Způsob zajištění 

 g1.12 Výše částky v prodlení 

 g1.13 Doba, po kterou je podnikatel v prodlení (nesplácení)  

  

 g2) Zápůjčka přijatá – nebankovní subjekty  

  

g2.1) Zápůjčka přijatá (věřitel právnická osoba České republiky) 

 

g2.1.1 Obchodní firma 

 g2.1.2 Identifikační číslo osoby 

 g2.1.3 Výše zápůjčky 

 g2.1.4 Měna 

 g2.1.5 Čerpání zahájeno 

 g2.1.6 Zůstatek k doplacení 

 g2.1.7 Splácení zahájeno 

 g2.1.8 Splatnost zápůjčky do 

 
5) § 18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 
179/2005 Sb., zákona č. 304/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 410/2010 Sb. 
6) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
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g3.1.9 Způsob zajištění 

g2.1.10 Výše částky v prodlení 

g2.1.11 Doba, po kterou je podnikatel v prodlení (nesplácení) 

 

g2.2) Zápůjčka přijatá (věřitel právnická osoba zahraniční) 

 

g2.2.1 Obchodní firma 

 g2.2.2 Identifikační údaj 

 g2.2.3 Rejstřík, do kterého je zapsána 

 g2.2.4 Číslo zápisu 

 g2.2.5 Sídlo 

 g2.2.6 Stát 

 g2.2.7 Výše zápůjčky 

 g2.2.8 Měna 

 g2.2.9 Čerpání zahájeno 

 g2.2.10 Zůstatek k doplacení 

 g2.2.11 Splácení zahájeno 

 g2.2.12 Splatnost zápůjčky do 

g2.2.13 Způsob zajištění 

g2.2.14 Výše částky v prodlení 

g2.2.15 Doba, po kterou je podnikatel v prodlení (nesplácení) 

 

g2.3) Zápůjčka přijatá (věřitel fyzická osoba – státní občan České republiky)  

 

g2.3.1 Jméno 

 g2.3.2 Příjmení 

 g2.3.3 Akademický titul 

 g2.3.4 Datum narození 

 g2.3.5 Výše zápůjčky 

 g2.3.6 Měna 

 g2.3.7 Čerpání zahájeno 

 g2.3.8 Zůstatek k doplacení 

 g2.3.9 Splácení zahájeno 

 g2.3.10 Splatnost zápůjčky do 

 g2.3.11 Způsob zajištění 

g2.3.12 Výše částky v prodlení 

 g2.3.13 Doba, po kterou je podnikatel v prodlení (nesplácení) 

  

 g2.4) Zápůjčka přijatá (věřitel fyzická osoba - cizinec) 

 

 g2.4.1 Jméno 

 g2.4.2 Příjmení 

 g2.4.3 Akademický titul 

 g2.4.4 Datum narození 

 g2.4.5 Bydliště v zahraničí 

 g2.4.6 Stát a doba pobytu 

 g2.4.7 Místo pobytu v České republice 

 g2.4.8 Státní občanství 

 g2.4.9 Výše zápůjčky 

 g2.4.10 Měna 
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 g2.4.11 Čerpání zahájeno 

 g2.4.12 Zůstatek k doplacení 

 g2.4.13 Splácení zahájeno 

 g2.4.14 Splatnost zápůjčky do 

g2.4.15 Způsob zajištění  

g2.4.16 Výše částky v prodlení 

g2.4.17 Doba, po kterou je podnikatel v prodlení (nesplácení) 

  

 g3) Úvěr přijatý (věřitel banka) 

 

 g3.1 Název peněžního ústavu 

 g3.2 Kód peněžního ústavu 

 g3.3 Stát 

 g3.4 Výše úvěru 

 g3.5 Měna 

 g3.6 Účel 

 g3.7 Čerpání zahájeno 

 g3.8 Zůstatek k doplacení 

 g3.9 Splácení zahájeno 

 g3.10 Splatnost úvěru do 

 g3.11 Způsob zajištění 

 g3.12 Výše částky v prodlení 

g3.13 Doba, po kterou je podnikatel v prodlení (nesplácení) 

 

g4) Úvěr přijatý – nebankovní subjekty 

 

g4.1) Úvěr přijatý (věřitel právnická osoba České republiky) 

 

 g4.1.2 Obchodní firma 

 g4.1.3 Identifikační číslo osoby 

 g4.1.4 Výše úvěru 

 g4.1.5 Měna 

 g4.1.6 Čerpání zahájeno 

 g4.1.7 Zůstatek k doplacení 

 g4.1.8 Splácení zahájeno 

 g4.1.9 Splatnost úvěru do 

 g4.1.10 Způsob zajištění 

 g4.1.11 Výše částky v prodlení 

g4.1.12 Doba, po kterou je podnikatel v prodlení (nesplácení) 

  

g4.2) Úvěr přijatý (věřitel právnická osoba zahraniční) 

 

 g4.2.1 Obchodní firma 

 g4.2.2 Identifikační údaj 

 g4.2.3 Rejstřík, do kterého je zapsána 

 g4.2.4 Číslo zápisu 

 g4.2.5 Sídlo 

 g4.2.6 Stát 

 g4.2.7 Výše úvěru 

 g4.2.8 Měna 
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 g4.2.9 Čerpání zahájeno 

 g4.2.10 Zůstatek k doplacení 

 g4.2.11 Splácení zahájeno 

 g4.2.12 Splatnost úvěru do 

 g4.2.13 Způsob zajištění 

 g4.2.14 Výše částky v prodlení 

g4.2.15 Doba, po kterou je podnikatel v prodlení (nesplácení) 

  

 g4.3) Úvěr přijatý (věřitel fyzická osoba - státní občan České republiky) 

 

 g4.3.1 Jméno 

 g4.3.2 Příjmení 

 g4.3.3 Akademický titul 

 g4.3.4 Datum narození 

 g4.3.5 Výše úvěru 

 g4.3.6 Měna 

 g4.3.7 Čerpání zahájeno 

 g4.3.8 Zůstatek k doplacení 

 g4.3.9 Splácení zahájeno 

 g4.3.10 Splatnost úvěru do 

 g4.3.11 Způsob zajištění 

 g4.3.12 Výše částky v prodlení 

g4.3.13 Doba, po kterou je podnikatel v prodlení (nesplácení) 

  

 g4.4) Úvěr přijatý (věřitel fyzická osoba - cizinec) 

 

 g4.4.1 Jméno 

 g4.4.2 Příjmení 

 g4.4.3 Akademický titul 

 g4.4.4 Datum narození 

 g4.4.5 Bydliště v zahraničí 

 g4.4.6 Stát a doba pobytu 

 g4.4.7 Místo pobytu v České republice 

 g4.4.8 Státní občanství 

 g4.4.9 Výše úvěru 

 g4.4.10 Měna 

 g4.4.11 Čerpání zahájeno 

 g4.4.12 Zůstatek k doplacení 

 g4.4.13 Splácení zahájeno 

 g4.4.14 Splatnost úvěru do 

 g4.4.15 Způsob zajištění 

 g4.4.16 Výše částky v prodlení 

g4.4.17 Doba, po kterou je podnikatel v prodlení (nesplácení) 

  

 g5) Úvěr poskytnutý  

 

g5.1) Úvěr poskytnutý (dlužník právnická osoba České republiky) 

 

 g5.1.1 Obchodní firma 

 g5.1.2 Identifikační číslo osoby 
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 g5.1.3 Výše úvěru 

 g5.1.4 Měna 

 g5.1.5 Čerpání zahájeno 

 g5.1.6 Zůstatek k doplacení 

 g5.1.7 Splácení zahájeno 

 g5.1.8 Splatnost úvěru do 

 g5.1.9 Způsob zajištění 

 

 g5.2) Úvěr poskytnutý (dlužník právnická osoba zahraniční) 

 

 g5.2.1 Obchodní firma 

 g5.2.2 Identifikační údaj 

 g5.2.3 Rejstřík, do kterého je zapsána 

 g5.2.4 Číslo zápisu 

 g5.2.5 Sídlo 

 g5.2.6 Stát 

 g5.2.7 Výše úvěru 

 g5.2.8 Měna 

 g5.2.9 Čerpání zahájeno 

 g5.2.10 Zůstatek k doplacení 

 g5.2.11 Splácení zahájeno 

 g5.2.12 Splatnost úvěru do 

 g5.2.13 Způsob zajištění 

  

 g5.3) Úvěr poskytnutý (dlužník fyzická osoba - státní občan České republiky) 

 

 g5.3.1 Jméno 

 g5.3.2 Příjmení 

 g5.3.3 Akademický titul 

 g5.3.4 Datum narození 

 g5.3.5 Výše úvěru 

 g5.3.6 Měna 

 g5.3.7 Čerpání zahájeno 

 g5.3.8 Zůstatek k doplacení 

 g5.3.9 Splácení zahájeno 

 g5.3.10 Splatnost úvěru do 

 g5.3.11 Způsob zajištění 

  

 g5.4) Úvěr poskytnutý (dlužník fyzická osoba - cizinec) 

 

 g5.4.1 Jméno 

 g5.4.2 Příjmení 

 g5.4.3 Akademický titul 

 g5.4.4 Datum narození 

 g5.4.5 Bydliště v zahraničí 

  g5.4.6 Stát a doba pobytu 

 g5.4.7 Místo pobytu v České republice 

 g5.4.8 Státní občanství 

 g5.4.9 Výše úvěru 

 g5.4.10 Měna 
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 g5.4.11 Čerpání zahájeno 

 g5.4.12 Zůstatek k doplacení 

 g5.4.13 Splácení zahájeno 

 g5.4.14 Splatnost úvěru do 

 g5.4.15 Způsob zajištění 

 

 g6) Zápůjčka poskytnutá 

 

g6.1) Zápůjčka poskytnutá (dlužník právnická osoba České republiky) 

 

 g6.1.1 Obchodní firma 

 g6.1.2 Identifikační číslo osoby 

 g6.1.3 Výše zápůjčky 

  g6.1.4 Měna 

 g6.1.5 Čerpání zahájeno 

 g6.1.6 Zůstatek k doplacení 

 g6.1.7 Splácení zahájeno 

 g6.1.8 Splatnost zápůjčky do 

 g6.1.9 Způsob zajištění 

  

 g6.2) Zápůjčka poskytnutá (dlužník právnická osoba zahraniční) 

 

 g6.2.1 Obchodní firma 

 g6.2.2 Identifikační údaj 

 g6.2.3 Rejstřík, do kterého je zapsána 

 g6.2.4 Číslo zápisu 

 g6.2.5 Sídlo 

 g6.2.6 Stát 

 g6.2.7 Výše zápůjčky 

 g6.2.8 Měna 

 g6.2.9 Čerpání zahájeno 

 g6.2.10 Zůstatek k doplacení 

 g6.2.11 Splácení zahájeno 

 g6.2.12 Splatnost zápůjčky do 

 g6.2.13 Způsob zajištění 

  

 g6.3) Zápůjčka poskytnutá (dlužník fyzická osoba - státní občan České republiky) 

 

 g6.3.1 Jméno 

 g6.3.2 Příjmení 

 g6.3.3 Akademický titul 

 g6.3.4 Datum narození 

 g6.3.5 Výše zápůjčky 

 g6.3.6 Měna 

 g6.3.7 Čerpání zahájeno 

 g6.3.8 Zůstatek k doplacení 

 g6.3.9 Splácení zahájeno 

 g6.3.10 Splatnost zápůjčky do 

 g6.3.11 Způsob zajištění 

  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNBQNFE7FL)



50 
 

 g6.4) Zápůjčka poskytnutá (dlužník fyzická osoba - cizinec) 

 

 g6.4.1 Jméno 

 g6.4.2 Příjmení 

 g6.4.3 Akademický titul 

 g6.4.4 Datum narození 

 g6.4.5 Bydliště v zahraničí 

 g6.4.6 Stát a doba pobytu 

 g6.4.7 Místo pobytu v České republice 

 g6.4.8 Státní občanství 

 g6.4.9 Výše zápůjčky 

 g6.4.10 Měna 

 g6.4.11 Čerpání zahájeno 

 g6.4.12 Zůstatek k doplacení 

 g6.4.13 Splácení zahájeno 

 g6.4.14 Splatnost zápůjčky do 

 g6.4.15 Způsob zajištění 

  

 h) Smlouvy nebo jejich návrhy, jejichž předmět plnění vyžaduje přístup k utajované 

informaci, včetně výčtu těchto utajovaných informací s uvedením jejich původce nebo 

poskytovatele, stupně utajení a specifikace zakázky, včetně utajovaných informací cizí moci, ke 

kterým má podnikatel přístup, a uvedení počtu utajovaných informací uložených u podnikatele 

  

 h1) Podrobnosti o uzavřené smlouvě 

 

 h1.1 Datum uzavření 

 h1.2 Číslo smlouvy 

 h1.3 Předmět smlouvy 

 h1.4 Účastníci smluvního vztahu 

 h1.5 Finanční objem smlouvy/měna 

  

 h2) Druh utajované informace související s plněním smlouvy 

 

 h2.1 Utajovaná informace národní (Česká republika) ANO/NE 

 h2.2 Stupeň utajení 

 h2.4 Utajovaná informace EU ANO/NE 

 h2.5 Stupeň utajení 

 h2.7 Utajovaná informace NATO ANO/NE 

 h2.8 Stupeň utajení 

  

 h3) Počet utajovaných informací uložených u podnikatele 

 

 h3.1 Uložené utajované informace národní (Česká republika) ANO/NE 

 h3.2 Stupeň utajení 

 h3.3 Počet 

 h3.4 Uložené utajované informace EU ANO/NE 

h3.5 Stupeň utajení 

h3.6 Počet 

h3.7 Uložené utajované informace NATO ANO/NE 

h3.8 Stupeň utajení 
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h3.9 Počet 

h3.10 Uložené utajované informace – OSCM ANO/NE 

 h3.11 Původce / Poskytovatel 

 h3.12 Stát 

 h3.13 Stupeň utajení 

 h3.14 Počet 

  

 i) Zahraniční obchodní partneři s výjimkou obchodních partnerů z členských států 

Evropské unie, s celkovým finančním objemem uskutečněných obchodů nad 2 000 000 Kč v 

posledních 5 letech 

  

 i1 Název zahraničního partnera 

 i2 Identifikační údaj 

 i3 Rejstřík, do kterého je zapsán 

 i4 Číslo zápisu 

 i5 Sídlo partnera 

 i6 Stát 

 i7 Předměty uskutečněných obchodů 

 i8 Objem obchodů 

 i9 Měna 

  

 j) Čeští obchodní partneři a obchodní partneři z členských států Evropské unie v 

posledních 5 letech 

  

 j1 Obchodní firma/Název zahraničního partnera 

 j2 Identifikační číslo osoby/Identifikační údaj zahraničního partnera 

 j3 Rejstřík, do kterého je zahraniční partner zapsán 

 j4 Číslo zápisu 

 j5 Sídlo zahraničního partnera 

 j6 Stát 

 j7 Rok (zdaňovací období) 

 j8 Roční plnění obchodů - celková výše 

 j9 Měna 

 j10 Předměty uskutečněných obchodů 

j11 Pozice podnikatele (dodavatel nebo odběratel) 

j12 Celková výše procentního podílu na výnosech (příjmech) 

j13 Celková výše procentního podílu na nákladech (výdajů) 

 

  

 k) Údaje o podání insolvenčního návrhu 

  

 k1 Datum podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení 

 k2 Ocenění majetkové podstaty 

 k3 Podání návrhu na moratorium 

  k3.1 Datum podání návrhu na moratorium 

 k4 Rozhodnutí o návrhu na moratorium 

  k4.1 Datum rozhodnutí 

  k4.2 Datum nabytí právní moci rozhodnutí 

  k4.3 Číslo jednací pravomocného rozhodnutí 

  k4.4 Účinnost od 
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  k4.5 Účinnost do 

  k4.6 Prodloužení o 30 dnů - ANO/NE 

  k4.7 Označení soudu, který rozhodl 

  

 l) Údaje o rozhodnutí o insolvenčním návrhu 

  

 l1 Datum rozhodnutí 

  l2 Datum nabytí právní moci rozhodnutí 

  l3 Číslo jednací pravomocného rozhodnutí 

  l4 Označení soudu, který rozhodl 

  l5 Správce 

  l6 Fyzická osoba 

l6.1 Jméno 

   l6.2 Příjmení 

   l6.3 Datum narození 

  l7 Právnická osoba 

  l7.1 Obchodní firma 

   l7.2 Identifikační číslo osoby 

  

 m) Údaje o způsobu řešení úpadku 

  

 m1 Datum rozhodnutí 

 m2 Datum nabytí právní moci rozhodnutí 

 m3 Číslo jednací pravomocného rozhodnutí 

 m4 Označení soudu, který rozhodl 

 m5 Způsob řešení úpadku 

  

 n) Údaje o zrušení podnikatele 

  

 n1) O zrušení rozhodl soud - ANO/NE 

n1.1 Označení soudu, který rozhodl 

   n1.2 Datum návrhu na rozhodnutí o zrušení 

   n1.3 Datum zahájení řízení 

   n1.4 Číslo rozhodnutí 

   n1.5 Datum rozhodnutí o zrušení 

   n1.6 Datum nabytí právní moci 

  

 n2) O zrušení rozhodl podnikatel - ANO/NE 

  n2.1 Datum rozhodnutí o zrušení 

   n2.2 Datum nabytí účinnosti 

   n2.3 Datum zrušení 

   

n3) Datum zrušení návrhu o zrušení podnikatele 

  

 o) Plnění závazků vůči státu 

  

 o1) Plnění závazků vůči státu podle § 17 odst. 2 písm. a) zákona 

 

 o1.1) Splatný nedoplatek na pojistném na sociální zabezpečení a na příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti včetně penále ANO/NE 
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 o1.1.1 Dlužná částka na pojistném 

 o1.1.2 Penále 

 o1.1.3 Měna 

 o1.1.4 Datum splatnosti 

 o1.1.5 Věřitel 

 o1.1.6 Rozhodnutí o povolení splátkového kalendáře ANO/NE 

  

o1.2) Splatný nedoplatek na pojistném na veřejné zdravotní pojištění včetně penále 

ANO/NE 

 

 o1.2.1 Dlužná částka na pojistném 

 o1.2.2 Penále 

 o1.2.3 Měna 

 o1.2.4 Datum splatnosti 

 o1.2.5 Věřitel 

 o1.2.6 Rozhodnutí o povolení splátkového kalendáře ANO/NE 

  

 o2) Plnění závazků vůči státu podle § 17 odst. 2 písm. b) zákona 

 

 o2.1) Splatný nedoplatek na dani z příjmu, na dani z přidané hodnoty či na jiných 

daních včetně příslušného penále z dlužné částky, popřípadě na vyměřeném clu, včetně 

případných úroků ANO/NE 

  o2.2 Druh daně/cla 

 o2.3 Dlužná částka na dani/clu 

 o2.4 Penále 

 o2.5 Úroky 

 o2.6 Měna 

 o2.7 Datum splatnosti 

 o2.8 Věřitel 

 o2.9 Rozhodnutí o povolení splátkového kalendáře ANO/NE 

  

 p) Údaje odpovědné osoby podnikatele 

  

 p1 Jméno 

 p2 Příjmení 

 p3 Rodné číslo 

 p4 Datum narození 

 p5 Funkce u podnikatele 

  

 q) Trestní řízení 

  

 q1 Zákonné označení trestného činu 

 q2 Datum zahájení trestního stíhání 

 q3 Datum ukončení trestního stíhání 

 q4 Trestní stíhání vedl 

 q5 Způsob ukončení 

 q6 Uložený trest 

 q7 Uložené ochranné opatření 

 q8 Podrobné vyjádření 
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 q9 Trestní odpovědnost přešla na podnikatele při přeměně obchodní společnosti nebo 

družstva jako na právního nástupce ANO/NE 

  q9.1 Obchodní firma, ze které přešla trestní odpovědnost 

   q9.2 Identifikační číslo osoby, ze které přešla trestní odpovědnost 

   q9.3 Podrobné vyjádření 

 q10 Zánik trestní odpovědnosti ANO/NE 

q10.1 Důvody zániku trestní odpovědnosti 

  

r) seznam funkcí a osob, u kterých se předpokládá přístup k utajovaným informacím, s 

uvedením jejich rodného čísla a stupně utajení utajované informace, ke které bude mít přístup, 

a u oznámení (§ 6 zákona) vydaných podnikatelem datum jejich vydání 

   

 r.1 Jméno 

r.2 Příjmení 

r.3 Rodné číslo 

r.4 Datum narození 

r.5 Funkce u podnikatele 

r.6 Stupeň utajení   

r.7 Oznámení ANO / NE 

r.8 Datum vydání oznámení 
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Příloha č. 6 k vyhlášce č. /2021 Sb. 

 

Vzor 

 
PROHLÁŠENÍ O ZPROŠTĚNÍ POVINNOSTI MLČENLIVOSTI 

podle § 52 odst. 2 daňového řádu 

  

  

Údaje k podnikateli vyžaduje Národní bezpečnostní úřad v rámci provádění úkonů 

bezpečnostního řízení podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o 

bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Daňový subjekt 

Obchodní firma/název: 

 

Identifikační číslo osoby: 

 

Daňové identifikační číslo: 

 

Sídlo/místo podnikání: 

 

Jednající: 

 

Akademický titul, jméno a příjmení: 

 

Datum narození: 

 

Funkce: 

 

Já níže podepsaný(á) zprošťuji správce daně a jiné osoby zúčastněné na správě daní povinnosti 

mlčenlivosti ohledně údajů, které se daňového subjektu týkají, a údajů, které byly využity při 

dokazování jeho povinností při správě daní, v rozsahu nezbytném pro provedení úkonů 

bezpečnostního řízení podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o 

bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Daňový subjekt souhlasí, aby správci daně nebo jiné osobě zúčastněné na správě daní bylo toto 

zproštění mlčenlivosti poskytnuto v kopii potvrzené Národním bezpečnostním úřadem. 

 

 

V …………………. dne …………….. 

                                          …………………….. 

                                                                        Podpis 

 

         otisk razítka podnikatele 
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Příloha č. 7 k vyhlášce č. /2021 Sb. 

 

Vzor 
 

PROHLÁŠENÍ PODNIKATELE 

(§ 15a odst. 7 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 

způsobilosti, ve znění zákona č. 255/2011 Sb.) 

 

 

Podnikatel 

 

Obchodní firma/název: 

 

Identifikační číslo osoby: 

 

Sídlo/místo podnikání: 

 

Odpovědná osoba podnikatele: 

 

Akademický titul, jméno a příjmení: 

 

Datum narození: 

 

Funkce: 

 

 

vědom si všech povinností stanovených mu zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných 

informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vůči 

poskytovateli vyhrazené informace/Národnímu bezpečnostnímu úřadu*, tímto podle § 15 písm. 

a) bodu 1 zákona prohlašuje, že má vytvořeny podmínky pro ochranu utajované informace 

stupně utajení Vyhrazené odpovídající formě přístupu podle  

- § 20 odst. 1 písm. a) a b) zákona* 

- § 20 odst. 1 písm. b) zákona* 

a příslušnému druhu zajištění jeho ochrany a jeho odpovědná osoba je držitelem  

- oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení 

Vyhrazené* 

- osvědčení fyzické osoby* 

- dokladu o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby*. 

 

 

V ………………… dne ………………. 

 

           ………………………………………………. 

                 Podpis odpovědné osoby  

 

                otisk razítka podnikatele 

 

________________ 

*Nehodící se škrtněte 
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Vyhláška  

 

ze dne           2021,  

o služebním průkazu zaměstnance Národního bezpečnostního úřadu 

 

Národní bezpečnostní úřad stanoví podle § 138 odst. 3 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně 

utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění zákona č.    /2020 Sb.: 

 

§ 1 

Vzor služebního průkazu zaměstnance Národního bezpečnostního úřadu (dále jen „služební 

průkaz“) je uveden v příloze k této vyhlášce. 

 

§ 2 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. července 2021. 

 

 

 

 

 

 

Ředitel: 
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Příloha 

1. Slovní popis 

a) Služební průkaz je plastová karta rozměrů 85,60 x 53,98 mm se zakulacenými rohy s 

poloměrem 2,88 až 3,48 mm. 

 

b) Na lícové straně služebního průkazu je na prvním až druhém řádku uvedeno „Služební 

průkaz zaměstnance Národního bezpečnostního úřadu“. Na třetím řádku je uveden text 

"PŘÍJMENÍ". Na čtvrtém řádku je uveden text "JMÉNO". Na pátém řádku je uveden text 

"TITUL" Na šestém řádku je uveden text “DATUM VYSTAVENÍ“ Na sedmém řádku je 

uveden text „PLATNOST DO“ Na osmém řádku je uveden text „VÝROBNÍ ČÍSLO 

SLUŽEBNÍHO PRŮKAZU“. V levé části je digitální zpracování fotografie zaměstnance o 

rozměrech … x … mm, pod ním je na sedmém řádku uveden text "ČÍSLO SLUŽEBNÍHO 

PRŮKAZU". Vpravo nahoře je velký státní znak. V pravém dolním rohu je vložen 

digitalizovaný podpis ředitele Národního bezpečnostního úřadu a pod ním text kurzívou 

„ředitel Národního bezpečnostního úřadu“.  Pod textem na třetím až osmém řádku je umístěno 

pole sloužící k zapsání příslušného údaje. Příjmení se zapisujíe velkými písmeny. Datum 

vystavení a datum platnosti se uvádí ve formátu dd.mm.rrrr. Nebude-li platnost služebního 

průkazu omezena, zapíše se do příslušného bílého pole text "bez omezení". Všechny texty 

včetně zapisovaných údajů jsou vyhotoveny bezpatkovým písmem v černé barvě. Pozadí 

lícové strany tvoří modrá barva plynule přecházející ve spodní části do červené barvy. 

Fotografie zaměstnance Národního bezpečnostního úřadu je černobílá. Požadavky na 

technické zpracování fotografie odpovídají technickým požadavkům kladeným na fotografie 

pro vydání občanského průkazu. 

  

c) Na rubové stran služebního průkazu je vpravo nahoře barevné logo Národního 

bezpečnostního úřadu. Na rubové straně služebního průkazu je vloženo zobrazení 

dvojocasého lva na šedém podkladu. Na rubové straně služebního průkazu je ve spodní části 

přes zobrazení dvojocasého lva uveden text „Služební průkaz zaměstnance Národního 

bezpečnostního úřadu je vystaven podle § 138 odst. 3 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně 

utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, a osvědčuje, že jeho držitel je 

zaměstnancem Národního bezpečnostního úřadu. Nalezený služební průkaz odevzdejte na 

nejbližší služebně Policie ČR nebo Národnímu bezpečnostnímu úřadu, Na Popelce 2/16, 

Praha 5.“. 

  

2. Vyobrazení lícové strany vzoru služebního průkazu  

 

3. Vyobrazení rubové strany vzoru služebního průkazu  
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Platné znění příslušných ustanovení vyhlášky č. 529/2005 Sb., o administrativní 

bezpečnosti a o registrech utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů, 

s vyznačením navrhovaných změn 

 

 

ČÁST PRVNÍ  

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ  

 

§ 1  

 

 (1) Tato vyhláška stanoví  

  

a) způsob vyznačování náležitostí na utajované informaci v listinné a nelistinné podobě (dále 

jen "utajovaný dokument") utajovaném dokumentu,  

  

b) druhy administrativních pomůcek, jejich náležitosti a organizační a technické požadavky na 

jejich vedení, a rozsah podkladových materiálů stupně utajení Vyhrazené k utajované informaci 

utajovanému dokumentu stupně utajení Vyhrazené,  

  

c) náležitosti souhlasu k pořizování opisu, kopie, výpisu a překladu utajovaného dokumentu, 

způsob vyznačování náležitostí na nich a způsob pořizování výpisu,  

  

d) podrobnosti k přepravě, přenášení, převzetí a zapůjčování utajované informace nebo 

utajovaného dokumentu a k další manipulaci s tím související, včetně organizačního zajištění 

těchto činností, požadavků na přenosné schránky a obaly a vyznačování příslušných náležitostí 

na nich, 

  

e) organizaci a činnost ústředního registru, registru, pomocného registru a činnost kontrolního 

bodu, obsah písemné žádosti o zřízení registru, podmínky zřízení, obsah a způsob vedení 

registru a registru, rozsah změn v registru, oznamovaných Národnímu bezpečnostnímu úřadu 

(dále jen "Úřad"), a postup při zrušení registru.  

  

 (2) Způsob označování a postupy při manipulaci s kryptografickým materiálem stanoví 

vyhláška o zajištění kryptografické ochrany utajovaných informací.  

  

§ 2  

 

Vymezení pojmů  

 

 Pro účely této vyhlášky se rozumí  

  

a) zásilkou utajovaný dokument vybavený k přepravě, přepravovaný nebo doručený na místo 

určení do ukončení její přepravy a jejího otevření,  

 

b) utajovaným dokumentem v nelistinné podobě utajovaný dokument v jiné hmotné 

podobě než v podobě listinné nebo utajovaný dokument v digitální podobě zaznamenaný 

na přenosném paměťovém médiu, 
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bc) přepravou zásilky její dopravení mimo objekt2) orgánu státu, právnické osoby nebo 

podnikající fyzické osoby podnikatele za účelem jejího doručení adresátovi,  

  

cd) přenášením utajovaného dokumentu v listinné nebo nelistinné podobě jeho dopravení 

mimo objekt2) orgánu státu, právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby podnikatele, 

jehož účelem není doručení,  

  

de) přenosnou schránkou jakýkoliv druh aktovky, kufříku, kufru, přenosné bezpečnostní 

schránky nebo kurýrního vaku, který je při přepravě nebo přenášení utajovaného dokumentu 

zajištěn proti neoprávněné manipulaci s jejím obsahem, například uzamčením mechanickým 

nebo kódovým zámkem nebo pečetěním, plombováním a opatřen na vhodném místě názvem a 

adresou orgánu státu, právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby 

anebo firmou, názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a sídlem nebo místem 

podnikání podnikatele a nápisem: "V případě nálezu neotevírejte a předejte neprodleně útvaru 

Policie ČR nebo Národnímu bezpečnostnímu úřadu!",  

  

ef) originálem utajovaného dokumentu výtisk utajovaného dokumentu doručeného nebo výtisk 

utajovaného dokumentu vzniklého, uvedený v rozdělovníku,  

  

fg) spisem spojení dokumentů týkajících se téže věci; spis může dále vzniknout spojením 

sběrného archu s dokumenty, kterým bylo přiděleno číslo jednací nebo evidenční označení ze 

samostatné evidence, nebo spojením sběrných archů.  

  

§ 3  

 

Administrativní pomůcky  

 

 (1) Za administrativní pomůcky se pro účely této vyhlášky považují  

  

a) jednací protokol, kterým je kniha nebo sešit pro evidování utajovaného dokumentu. Jednací 

protokol obsahuje evidenční položky podle vzoru stanoveného v příloze č. 1 k této vyhlášce,  

  

b) pomocný jednací protokol, kterým je kniha nebo sešit pro zaznamenávání pohybu 

utajovaného dokumentu v rámci orgánu státu, právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby 

podnikatele. Pomocný jednací protokol obsahuje položky podle vzoru stanoveného v příloze č. 

2 k této vyhlášce,  

  

c) manipulační kniha, kterou je kniha nebo sešit pro zaznamenávání utajovaného dokumentu 

při jeho vytváření, převzetí a předávání. Manipulační kniha obsahuje položky podle vzoru 

stanoveného v příloze č. 3 k této vyhlášce,  

  

d) doručovací kniha, kterou je kniha nebo sešit pro zaznamenávání předání utajovaného 

dokumentu. Doručovací kniha obsahuje položky podle vzoru stanoveného v příloze č. 4 k této 

vyhlášce,  

  

e) zápůjční kniha, kterou je kniha nebo sešit pro zaznamenávání zápůjček uloženého 

utajovaného dokumentu. Zápůjční kniha obsahuje položky podle vzoru stanoveného v příloze 

 
2) § 24 odst. 2 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.  
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č. 5 k této vyhlášce,  

  

f) kontrolní list utajovaného dokumentu stupně utajení Důvěrné, Tajné nebo Přísně tajné, nebo 

kontrolní list utajovaného dokumentu cizí moci stupně utajení Důvěrné, Tajné nebo Přísně 

tajné, nebo kontrolní list spisu obsahujícího utajované dokumenty stupně utajení Důvěrné, 

Tajné nebo Přísně tajné pro vedení přehledu osob, které se s obsahem utajovaného dokumentu 

nebo spisu u orgánu státu, právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby podnikatele 

seznámily (dále jen „kontrolní list“). Kontrolní list obsahuje položky podle vzoru stanoveného 

v příloze č. 6 k této vyhlášce,  

  

g) sběrný arch pro rozšíření evidenčního záznamu v jednacím protokolu nebo v další 

administrativní pomůcce určené k evidenci podle odstavce 2 věty druhé v případě evidování 

většího počtu utajovaných dokumentů k jedné věci. Sběrný arch obsahuje položky podle vzoru 

stanoveného v příloze č. 7 k této vyhlášce.  

  

 (2) Kromě administrativních pomůcek podle odstavce 1 je možné, v odůvodněných 

případech, použít další administrativní pomůcky. Další administrativní pomůcky sloužící k 

evidenci utajovaných dokumentů musí obsahovat podle účelu, pro který jsou používány, 

položky jako jednací protokol.  

  

 (3) Administrativní pomůcky podle odstavce 1 písm. a) až e) a administrativní pomůcky 

podle odstavce 2 věty druhé musí být před vzetím do užívání upraveny (autentizovány) tak, že 

se jejich listy průběžně očíslují a prošijí. Na vnitřní straně desek se přelepí konce prošití, 

otiskne razítko s názvem orgánu státu nebo právnické osoby anebo jménem a příjmením 

podnikající fyzické osoby firmou, názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a připojí 

se podpis odpovědné osoby nebo jí pověřené osoby nebo bezpečnostního ředitele nebo jím 

pověřené osoby, přesahující okraj přelepu. Dále se uvede doložka o počtu listů a podpis 

odpovědné osoby nebo jí pověřené osoby nebo bezpečnostního ředitele nebo jím pověřené 

osoby a datum přidělení administrativní pomůcky k užívání. K podpisu podle věty druhé a třetí 

nelze, v případě jednacího protokolu a administrativních pomůcek podle odstavce 2 věty druhé, 

pověřit osobu pověřenou vedením jednacího protokolu nebo osobu pověřenou vedením 

administrativních pomůcek sloužících k evidenci utajovaných dokumentů (dále jen "osoba 

pověřená vedením jednacího protokolu"); to neplatí, je-li osobou pověřenou vedením jednacího 

protokolu odpovědná osoba, pokud vykonává funkci bezpečnostního ředitele. Pověření musí 

být písemné a uchované až do vyřazení výše uvedených administrativních pomůcek.  

  

 (4) Jednotlivé administrativní pomůcky lze vést v elektronické podobě za předpokladu, 

že obsahují všechny předepsané položky podle odstavců 1 a 2, a systém, jehož prostřednictvím 

jsou vedeny, je zabezpečen proti neoprávněnému zásahu a proti přístupu osob, které k němu 

nejsou oprávněny, prokazatelným způsobem zaznamenává všechny prováděné změny nebo 

opravy a jeho používání je schváleno odpovědnou osobou. Vedení administrativní pomůcky 

podle odstavců 1 a 2 plní také elektronický systém spisové služby splňující požadavky zákona o 

archivnictví a spisové službě, který je vedený v informačním systému nakládajícím s 

utajovanými informacemi certifikovaném Úřadem a písemně schváleném do provozu9). Vedení 

administrativních pomůcek podle odstavců 1 a 2 v elektronické podobě nebo v elektronickém 

systému spisové služby musí umožňovat jejich převod do listinné podoby nebo jejich převedení 

do formátu PDF/A a znázornění jako samostatných dokumentů a podepsání uznávaným 

 
9) § 34 odst. 2 zákona č. 412/2005 Sb., ve znění zákona č. 255/2011 Sb. 
Vyhláška č. 523/2005 Sb., o bezpečnosti informačních a komunikačních systémů a dalších elektronických 
zařízení nakládajících s utajovanými informacemi a o certifikaci stínicích komor. 
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elektronickým podpisem nebo pečetění uznávanou elektronickou pečetí a následně opatření 

kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem, nebo nahrazení těchto prostředků zvláštním 

způsobem podle zákona o archivnictví a spisové službě.  

  

 (5) Kontrolní list vyhotovuje  

  

a) k utajovanému dokumentu osoba pověřená vedením jednacího protokolu při evidenci 

utajovaného dokumentu nebo osoba, která utajovaný dokument vyhotovuje a zapíše se do něj 

jako první,  

  

b) ke spisu obsahujícímu utajovaný dokument stupně utajení Důvěrné, Tajné nebo Přísně tajné 

osoba pověřená vedením jednacího protokolu při evidenci spisu.  

  

 (6) Kontrolní list není součástí utajovaného dokumentu nebo spisu, ale ukládá se 

společně s utajovaným dokumentem nebo spisem až do jeho vyřazení nebo odeslání. Po 

vyřazení či odeslání utajovaného dokumentu se kontrolní list uloží u jednacího protokolu nebo 

v další administrativní pomůcce určené k evidenci podle § 3 odst. 2 věty druhé, ve které je 

evidován, a jde-li o kontrolní list u spisu nebo o desky podle odstavce 7, se kontrolní list uloží u 

administrativní pomůcky, ve které je spis evidován, nejméně na dobu 5 let, není-li dále 

stanoveno jinak (§ 27 odst. 9). Po uplynutí této doby osoba pověřená vedením jednacího 

protokolu kontrolní list zničí.  

  

 (7) Zápis v kontrolním listu u spisu nahrazuje zápis v kontrolních listech utajovaných 

dokumentů ve spisu zařazených. Zápis v kontrolním listu lze nahradit zápisem na deskách spisu 

za předpokladu, že položky zápisu budou obsahovat minimálně údaje uvedené v kontrolním 

listu podle vzoru stanoveného v příloze č. 6 k této vyhlášce. Zpravodajské služby mohou 

nahradit zápis v kontrolním listu jiným vhodným způsobem za předpokladu, že zajistí uchování 

údajů ve stejném rozsahu jako údaje, které se uvádějí v kontrolním listu, je zaručena 

dohledatelnost změn utajovaného dokumentu nebo spisu a údaje jsou uchovávány nejméně po 

stejnou dobu, jako je uchováván kontrolní list; to neplatí pro kontrolní list k utajovanému 

dokumentu cizí moci.  

  

 (8) Administrativní pomůcky podle odstavce 1 písm. a) až e) a administrativní pomůcky 

podle odstavce 2 věty druhé se evidují. Evidenci vede bezpečnostní ředitel nebo jím pověřená 

osoba nebo osoba pověřená vedením jednacího protokolu.  

  

 (9) Do administrativních pomůcek se údaje zapisují prostředkem zaručujícím 

trvanlivost písma, nebo se pořizují otiskem razítka.  

  

 (10) Administrativní pomůcky, které slouží k evidenci utajovaných dokumentů, se 

ukládají způsobem zajišťujícím jejich ochranu proti ztrátě nebo zneužití.  

  

 (11) Jednací protokoly, pomocné jednací protokoly, doručovací knihy a další 

administrativní pomůcky sloužící k evidenci se mohou vyřadit teprve tehdy, jestliže byly 

vyřazeny všechny utajované dokumenty v nich evidované nebo zaznamenané.  

  

§ 4  

 

Číslo jednací a jiné evidenční označení utajovaného dokumentu  

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNBQNFE7FL)

aspi://module='ASPI'&link='529/2005%20Sb.%25233'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='529/2005%20Sb.%25233'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='529/2005%20Sb.%252327'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='529/2005%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='529/2005%20Sb.%25233'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='529/2005%20Sb.%25233'&ucin-k-dni='30.12.9999'


 (1) Číslo jednací utajovaného dokumentu tvoří  

  

a) zkratka stupně utajení, a to pro stupeň utajení  

1. Přísně tajné zkratka "PT",  

2. Tajné zkratka "T",  

3. Důvěrné zkratka "D",  

4. Vyhrazené zkratka "V",  

  

b) pořadové číslo z příslušného jednacího protokolu; v případě použití sběrného archu se za 

pořadovým číslem vyznačí spojovník a pořadové číslo ze sběrného archu,  

  

c) lomítko,  

  

d) rok, ve kterém bylo pořadové číslo podle písmene b) přiděleno.,  

 

e) spojovník, 

 

f) označení orgánu státu, právnické osoby nebo podnikatele, u kterého bylo číslo jednací 

přiděleno.  

  

 (2) Součástí čísla jednacího utajovaného dokumentu mohou být další údaje nebo znaky 

stanovené orgánem státu, právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou podnikatelem; 

v případě utajovaných dokumentů poskytovaných cizí mocí obsahuje číslo jednací příslušnou 

zkratku 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“. 

  

 (3) V případě evidence utajovaného dokumentu v administrativních pomůckách 

vedených v elektronické podobě nebo v elektronickém systému spisové služby musí číslo 

jednací v libovolném pořadí obsahovat údaje a znaky podle odstavců 1 a 2. Při převodu do 

listinné podoby administrativních pomůcek vedených v elektronické podobě, při převodu do 

listinné podoby výstupu z elektronického systému spisové služby, který umožňuje vedení 

administrativní pomůcky podle § 3 odst. 1 a 2, při převedení administrativních pomůcek 

vedených v elektronické podobě do formátu PDF/A a při převedení výstupu z elektronického 

systému spisové služby, který umožňuje vedení administrativní pomůcky podle § 3 odst. 1 a 2 

do formátu PDF/A, musí složení čísla jednacího odpovídat odstavcům 1 a 2.  

  

 (4) Jiné evidenční označení utajovaného dokumentu tvoří:  

  

a) zkratka stupně utajení podle odstavce 1 písm. a),  

  

b) pořadové číslo z příslušné další administrativní pomůcky určené k evidenci podle § 3 odst. 2 

věty druhé nebo jiné evidenční označení stanovené původcem utajované informace; v případě 

použití sběrného archu se za pořadovým číslem vyznačí spojovník a pořadové číslo ze sběrného 

archu,  

  

c) lomítko,  

  

d) rok, ve kterém bylo pořadové číslo podle písmene b) přiděleno,  
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e) lomítko,  

  

f) zkratka evidenčního označení („EO“).,  

 

g) spojovník, 

 

h) označení orgánu státu, právnické osoby nebo podnikatele, u kterého bylo evidenční 

označení přiděleno.  

 

 (5) Součástí jiného evidenčního označení utajovaného dokumentu mohou být další 

údaje nebo znaky stanovené orgánem státu, právnickou osobou nebo podnikající fyzickou 

osobou podnikatelem; tyto údaje nebo znaky se od údajů a znaků podle odstavce 4 oddělují 

spojovníkem.  

 

§ 5  

 

Vyznačení stupně utajení  

 

 (1) Na utajovaném dokumentu se stupeň utajení vyznačí takto  

  

a) "PŘÍSNĚ TAJNÉ",  

  

b) "TAJNÉ",  

  

c) "DŮVĚRNÉ", nebo  

  

d) "VYHRAZENÉ".  

  

 (2) Stupeň utajení se vyznačí psaným slovem podle odstavce 1 nebo otiskem razítka.  

  

 (3) Stupeň utajení se na utajovaném dokumentu v listinné podobě vyznačí v horní a 

dolní části uprostřed na každé straně utajovaného dokumentu obsahující informace. Stupeň 

utajení lze vyznačit i u jednotlivých odstavců nebo částí utajovaného dokumentu podle stupně 

utajení v nich obsažených utajovaných informací. Označení příslušného stupně utajení u 

odstavce se provede vyznačením příslušného stupně utajení podle odstavce 1, a to v závorce 

před text a za text příslušného odstavce. V případě označení stupně utajení u odstavce musí být 

na téže straně utajovaného dokumentu příslušným stupněm utajení vyznačeny všechny 

odstavce obsahující utajované informace. Jedná-li se o utajovaný dokument poskytnutý cizí 

mocí, vyznačí se stupeň utajení, včetně zkratky podle § 21 odst. 2 zákona pouze na první straně 

utajovaného dokumentu; umístění zkratky u stupně utajení se řídí příslušnou mezinárodní 

smlouvou. Není-li možné stupeň utajení vyznačit podle věty první, vyznačí se jiným vhodným 

způsobem.  

  

 (4) Není-li možné vyznačit stupeň utajení přímo na utajovaný dokument v nelistinné 

podobě, vyznačí se na popisném štítku nebo jiným vhodným způsobem.  

  

 (5) Stupeň utajení se vyznačí též na obálce nebo obalu, ve kterých jsou vloženy 

utajované dokumenty, není-li dále stanoveno jinak.  

  

 (6) Omezení platnosti stupně utajení podle § 22 odst. 3 zákona se vyznačí tak, že se na 
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přední stranu prvního listu utajovaného dokumentu v listinné podobě pod horní vyznačení 

stupně utajení a v případě utajovaného dokumentu v nelistinné podobě pod vyznačení stupně 

utajení uvedou slova "UTAJOVAT DO" a doba, po kterou bude utajovaný dokument utajován. 

Uvedené označení se uvede i na části nebo příloze utajovaného dokumentu. 

  

 (7) Pokud utajovaný dokument obsahuje utajovanou informaci podle § 21 odst. 3 

zákona, uvede se doplňující označení za vyznačený stupeň utajení. 

 

(8) Na utajovaném dokumentu v digitální podobě se v souladu s § 4 odst. 5 zákona 

vyznačí stupeň utajení tak, aby byl viditelný na zobrazované utajované informaci a 

v názvu souboru obsahujícího utajovanou informaci. 

  

ČÁST DRUHÁ  

 

MANIPULACE S UTAJOVANÝMI DOKUMENTY STUPNĚ UTAJENÍ VYHRAZENÉ  

 

§ 6a  

 

Příjem zásilky  

 

 (1) Zásilku přijímá osoba pověřená vedením jednacího protokolu nebo osoba určená 

odpovědnou osobou, bezpečnostním ředitelem nebo jimi pověřenou osobou. Přijme-li zásilku 

určená osoba, předá ji neprodleně k zaevidování.  

  

 (2) Vyskytne-li se u doručené zásilky závada, zejména nejsou-li na obálkách otisky 

razítka nebo jsou poškozeny, je-li roztržena obálka nebo je zřejmé, že se s obsahem 

utajovaného dokumentu mohla seznámit neoprávněná osoba6), nebo se po otevření zásilky 

zjistí, že nesouhlasí počet listů nebo příloh, nebo pokud dokument nesplňuje náležitosti 

utajovaného dokumentu, sepíše o tom určená osoba neprodleně záznam. Zásilka se zaeviduje 

podle skutečného stavu. Kopie záznamu se zašle odesílateli. O uvedené skutečnosti se 

neprodleně vyrozumí bezpečnostní ředitel adresáta nebo osoba jím pověřená.  

  

 (3) Zjistí-li se po otevření zásilky, že utajovaný dokument byl určen jinému adresátovi, 

příjemce jej zaeviduje a neprodleně zašle správnému adresátovi nebo vrátí zpět odesílateli. Na 

přední straně prvního listu utajovaného dokumentu se uvede „Doručeno omylem“, název a 

adresa orgánu státu nebo právnické osoby anebo jméno, příjmení a místo podnikání podnikající 

fyzické osoby firmu, název nebo jméno a příjmení podnikatele a sídlo nebo místo 

podnikání podnikatele, která utajovaný dokument omylem obdržela, a datum, příjmení a 

podpis osoby pověřené vedením jednacího protokolu.  

  

§ 8  

 

Vyhotovení utajovaného dokumentu a jeho náležitosti  

 

 (1) Na utajovaný dokument v listinné podobě se uvede název orgánu státu nebo 

právnické osoby anebo jméno a příjmení podnikající fyzické osoby, u které firmu, název nebo 

jméno a příjmení podnikatele, u kterého utajovaný dokument vznikl, číslo jednací nebo jiné 

evidenční označení utajovaného dokumentu, stupeň utajení, datum vzniku a místo, číslo 

 
6) § 2 písm. h) zákona č. 412/2005 Sb. 
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výtisku, počet listů, počet utajovaných a neutajovaných příloh v listinné podobě a počet jejich 

listů, případně počet a druh utajovaných a neutajovaných příloh v nelistinné podobě, a to 

způsobem podle § 15 odst. 2. Na utajovaném dokumentu se mohou vyznačit další údaje. Jsou-li 

k dokumentu připojeny přílohy, z nichž některé jsou utajované, vyznačí se stupeň utajení a další 

údaje podle věty první i v případě, kdy sám dokument neobsahuje utajované informace.  

  

 (2) Listy nebo stránky utajovaného dokumentu v listinné podobě musí být průběžně 

číslovány. Listy nebo stránky utajovaných příloh v listinné podobě se číslují samostatně. Listy 

utajovaného dokumentu a listy jednotlivých utajovaných příloh v listinné podobě musí být 

sešity nebo jinak pevně spojeny. Pro potřeby uvedení počtu listů utajovaného dokumentu a 

utajovaných příloh je každý list bez ohledu na jeho formát považován za jeden list.  

  

 (3) Příloha v listinné podobě k utajovanému dokumentu se označuje číslem jednacím 

utajovaného dokumentu nebo jiným evidenčním označením tak, že se na přední stranu prvního 

listu v pravé horní části uvede: „Příloha č. ... k č. j. ...“ nebo „Příloha č. ... k evid. ozn. ...“; 

neobsahuje-li příloha utajované informace, uvede se „Neutajovaná příloha č. ... k č. j. ...“ nebo 

„Neutajovaná příloha č. ... k evid. ozn. ...“. Na přední stranu prvního listu utajované přílohy v 

listinné podobě se uvede název orgánu státu nebo právnické osoby anebo jméno a příjmení 

podnikající fyzické osoby, u které firmu, název nebo jméno a příjmení podnikatele, u 

kterého utajovaný dokument vznikl, vlastní číslo výtisku a počet listů. Na utajované příloze v 

nelistinné podobě se uvede „Příloha č. ... k č. j. ...“ nebo „Příloha č. ... k evid. ozn. ...“ a další 

náležitosti podle § 17 odst. 1. Stupeň utajení každé utajované přílohy se vyznačuje stejným 

způsobem jako na utajovaném dokumentu. Nelze-li uvedené náležitosti vyznačit na přílohu, 

vyznačí se na popisném štítku nebo jiným vhodným způsobem. S odpojenou přílohou se 

manipuluje podle jejího stupně utajení.  

  

 (4) Na utajovaný dokument v nelistinné podobě se uvede název orgánu státu nebo 

právnické osoby anebo jméno a příjmení podnikající fyzické osoby, u které firmu, název nebo 

jméno a příjmení podnikatele, u kterého utajovaný dokument vznikl, stupeň utajení, datum 

vzniku, číslo jednací utajovaného dokumentu, nebo je-li utajovaný dokument evidován v 

administrativních pomůckách podle § 3 odst. 2 věty druhé, jiné evidenční označení, nebo je-li 

přílohou, označení „Příloha č. ... k č. j. ...“ nebo „Příloha č. ... k evid. ozn. ...“. Nelze-li tyto 

údaje vyznačit přímo na utajovaný dokument v nelistinné podobě, vyznačí se na popisném 

štítku nebo jiným vhodným způsobem.  

  

 (5) Odpojení přílohy a její nové zaevidování či přeevidování se vyznačí písemným 

záznamem na přední stranu prvního listu, v pravé horní části nebo u doručeného utajovaného 

dokumentu u evidenčního záznamu dle § 7 odst. 3 nebo jiným vhodným způsobem. Písemný 

záznam obsahuje, která příloha byla odpojena, datum odpojení, nové číslo jednací nebo jiné 

evidenční označení odpojené přílohy, příjmení a podpis osoby, která odpojení a písemný 

záznam provedla. Odpojená utajovaná příloha zaevidovaná pod novým číslem jednacím nebo 

jiným evidenčním označením musí splňovat požadavky podle odstavce 1, je-li přílohou tak 

označena „Příloha č. ... k č. j. ...“ nebo „Příloha č. ... k evid. ozn. ...“.  

  

 (6) V případě vyhotovení více než jednoho výtisku utajovaného dokumentu se 

vyhotovuje rozdělovník a záznam na utajovaném dokumentu. Ten, kdo vyhotovuje čistopis 

utajovaného dokumentu, neprodleně po jeho schválení, zničí vadné výtisky, výtisky, které 

nejsou uvedeny v rozdělovníku, a návrhy neschváleného čistopisu utajovaného dokumentu tak, 

aby byla znemožněna jejich rekonstrukce a identifikace utajované informace, kterou 

obsahovaly. Stejně tak se zničí podkladový materiál po jeho využití, pokud není evidován. 
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Podkladovým materiálem stupně utajení Vyhrazené k čistopisu utajovaného dokumentu stupně 

utajení Vyhrazené se rozumí materiál v listinné i nelistinné podobě obsahující utajovanou 

informaci stupně utajení Vyhrazené, který není originálem ani čistopisem utajovaného 

dokumentu a je určen pro jeho vyhotovení; například jde o materiál, který vzniká při jednání a 

je podkladem pro výsledný utajovaný dokument nebo oficiální závěr z jednání, nebo kopie 

utajovaného dokumentu. Podkladový materiál vyhotovuje zpracovatel pouze pro vlastní 

potřebu. Pokud se stane podkladový materiál součástí čistopisu utajovaného dokumentu, musí 

být evidován. Při vyhotovení kryptografického dokumentu2a) se podkladový materiál nesmí 

vytvářet.  

  

 (7) Na výtisku utajovaného dokumentu vytvořeném ve více výtiscích se rozdělovník a 

záznam podle vzoru stanoveného v příloze č. 9 k této vyhlášce vyhotovuje pouze na výtisku 

utajovaného dokumentu určenému k uložení. Rozdělovník a záznam se vždy uvede na 

samostatném listu, který bude k utajovanému dokumentu přiložen, v případě, že jej není možné 

v celém rozsahu uvést na utajovaný dokument. Rozdělovník a záznam se uvede též na 

samostatném listu, který bude k utajovanému dokumentu přiložen, v případě, že výčet všech 

adresátů není uveden v jednacím protokolu, sběrném archu nebo v další administrativní 

pomůcce určené k evidenci podle § 3 odst. 2 věty druhé. Pokud je rozdělovník a záznam uveden 

na samostatném listu, je součástí utajovaného dokumentu, ale nezapočítává se do počtu listů a 

na utajovaný dokument se uvede „Rozdělovník přiložen“. Při zničení utajovaného dokumentu 

obsahujícího rozdělovník a záznam na samostatném listu z důvodu neuvedení výčtu všech 

adresátů v jednacím protokolu nebo v další administrativní pomůcce určené k evidenci podle § 

3 odst. 2 věty druhé se vytvoří jeho kopie a uloží se u příslušného jednacího protokolu nebo u 

další administrativní pomůcky určené k evidenci podle § 3 odst. 2 věty druhé. Po písemném 

oznámení adresátům o zrušeném stupni utajení utajovaného dokumentu se kopie rozdělovníku 

a záznamu zničí.  

 

§ 9  

 

Příprava zásilky k přepravě, přeprava zásilky a přenášení utajovaného dokumentu 

 

 (1) Při přepravě zásilky držitelem poštovní licence3) se utajovaný dokument přepravuje 

ve dvou obálkách. Na vnitřní obálku se uvede odesílatel, název a úplná adresa adresáta, stupeň 

utajení a číslo jednací utajovaného dokumentu nebo jiné evidenční označení. Má-li být zásilka 

otevřena pouze adresátem, označí se obálka nápisem „OTEVŘE ADRESÁT“. Na vnější obálku 

se uvede odesílatel a adresát, neuvádí se stupeň utajení ani jeho zkratka v čísle jednacím nebo 

v jiném evidenčním označení utajovaného dokumentu. Když utajovaný dokument nelze vložit 

do obálky, vloží se do pevných obalů, které se opatří stejnými náležitostmi.  

  

 (2) V případě přepravy zásilky držitelem poštovní licence3) lze použít formu poštovní 

služby, při které  

  

a) držitel poštovní licence písemně potvrzuje odesílateli převzetí zásilky,  

  

b) adresát písemně potvrzuje držiteli poštovní licence převzetí zásilky,  

  

 
2a) § 37 odst. 1 zákona č. 412/2005 Sb., ve znění zákona č. 255/2011 Sb. 
3) Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve 
znění zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 225/2003 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 
413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 264/2006 Sb. a zákona č. 110/2007 Sb.  
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c) držitel poštovní licence odpovídá za ztrátu, poškození a úbytek obsahu zásilky.  

  

 (3) Při přepravě zásilky kurýrní službou se utajovaný dokument přepravuje v přenosné 

schránce, v obálce nebo pevném obalu. Na obálku nebo pevný obal se uvede odesílatel, název a 

úplná adresa adresáta, stupeň utajení a číslo jednací utajovaného dokumentu nebo jiné 

evidenční označení.  

  

 (4) Před přepravou zásilky kurýrní službou se kurýr odesílateli prokáže platným 

oznámením10) nebo osvědčením fyzické osoby11) nebo dokladem12).  

  

 (5) Při přepravě zásilky kurýrní službou kurýr učiní taková opatření, aby se zabránilo 

přístupu neoprávněné osoby6) k utajované informaci.  

  

 (6) Utajovaný dokument v nelistinné podobě se při přepravě opatří průvodním listem, 

který obsahuje náležitosti podle § 8 odst. 1. Při přepravě utajovaného dokumentu v nelistinné 

podobě poskytovaného v mezinárodním styku se průvodní list nevytváří. 

 

 (7) Utajovaný dokument nebo spis lze přenášet v obálce nebo pevném obalu, na kterém 

se uvede název orgánu státu nebo právnické osoby anebo jméno a příjmení podnikající fyzické 

osoby firmu, název nebo jméno a příjmení podnikatele a vyznačí se stupeň utajení, nebo 

v přenosné schránce. 

  

§ 10  

 

Vyřízení, ukládání a zapůjčování utajovaného dokumentu a spisu  

 

 (1) Vyřízením utajovaného dokumentu se zejména rozumí zpracování jeho návrhu, 

schválení, vyhotovení, podepsání a vypravení rozhodnutí nebo jiné formy vyřízení. U vyřízení 

spisu se postupuje obdobně jako u vyřízení dokumentu; jeho vyřízení je ukončeno až po 

vyřízení všech dokumentů v něm zařazených.  

  

 (2) Po vyřízení se utajovaný dokument nebo spis vrací osobě pověřené vedením 

jednacího protokolu k uložení. Na utajovaný dokument nebo spis uvede před uložením ten, kdo 

jej vyřizuje, spisový znak, skartační znak a rok, ve kterém bude provedeno skartační řízení; 

pokud jej vrací v zalepené obálce, obálku opatří podpisem a uvede na ni stupeň utajení, číslo 

jednací utajovaného dokumentu nebo jiné evidenční označení utajovaného dokumentu nebo 

spisu, způsob vyřízení, počet ukládaných listů, počet a druh příloh v nelistinné podobě, 

případně jejich evidenční označení, spisový znak, skartační znak a rok, ve kterém bude 

provedeno skartační řízení.  

  

 (3) Vyřízené utajované dokumenty a vyřízené a uzavřené spisy se ukládají podle 

věcných skupin, spisových znaků nebo čísel jednacích způsobem stanoveným odpovědnou 

osobou. Při vyřizování utajovaných dokumentů se všechny utajované dokumenty týkající se 

téže věci mohou spojit ve spis. Utajované dokumenty uložené ve spisu se vzájemně fyzicky 

spojí a ukládají se chronologicky zpravidla vzestupně nebo sestupně. Na spisu se viditelně 

vyznačí stupeň utajení. Utajované dokumenty ukládané do spisu se průběžně zapisují do 

seznamu uložených utajovaných dokumentů, který je jeho součástí a nezapočítává se do počtu 

 
10) § 6 odst. 2 zákona č. 412/2005 Sb. 
11) § 12 zákona č. 412/2005 Sb. 
12) § 85 zákona č. 412/2005 Sb. 
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uložených listů.  

  

 (4) Uložený utajovaný dokument nebo spis lze v rámci orgánu státu, právnické osoby 

nebo podnikající fyzické osoby podnikatele, nebo jejich organizační součásti, ve které je 

evidován, zapůjčit na dobu nezbytně nutnou fyzické osobě, která splňuje podmínky podle § 6 

odst. 1 zákona. Se souhlasem vedoucího pracovníka orgánu státu, právnické osoby nebo 

podnikající fyzické osoby podnikatele lze ve výjimečných odůvodněných případech předat 

uložený spis i jiné osobě, která splňuje podmínky podle § 6 odst. 1 zákona, na dobu nezbytně 

nutnou.  

  

 (5) Výtisk utajovaného dokumentu, který byl vrácen k jednacímu protokolu nebo k 

administrativní pomůcce podle § 3 odst. 2 věty druhé, ve které je evidován, a který není určen k 

uložení nebo k dalšímu využití (dále jen „nadpočetný výtisk“), lze komisionálně zničit. Zničení 

se provádí tak, aby byla znemožněna rekonstrukce utajovaného dokumentu a identifikace 

utajované informace, kterou obsahuje; o tomto zničení se pořídí písemný záznam.  

  

ČÁST TŘETÍ  

 

MANIPULACE S UTAJOVANÝMI DOKUMENTY STUPNĚ UTAJENÍ PŘÍSNĚ 

TAJNÉ, TAJNÉ A DŮVĚRNÉ  

 

§ 11  

 

Příjem zásilky  

 

 (1) Zásilku přijímá osoba pověřená vedením jednacího protokolu nebo osoba určená k 

přebírání zásilek, která převzetí zásilky doručiteli potvrdí. Přijme-li zásilku osoba určená k 

přebírání zásilek, předá ji neprodleně k zaevidování.  

  

 (2) Vyskytne-li se u doručené zásilky závada, zejména nejsou-li na obálkách otisky 

razítka nebo jsou poškozeny, je-li roztržena obálka nebo je zřejmé, že se s obsahem 

utajovaného dokumentu mohla seznámit neoprávněná osoba6), nebo se po otevření zásilky 

zjistí, že nesouhlasí počet listů nebo příloh, nebo pokud dokument nesplňuje náležitosti 

utajovaného dokumentu, sepíše o tom určená osoba neprodleně záznam; zásilka se zaeviduje 

podle skutečného stavu. Kopie záznamu se zašle odesílateli. O uvedené skutečnosti se 

neprodleně vyrozumí bezpečnostní ředitel adresáta nebo osoba jím pověřená.  

  

 (3) Zjistí-li se po otevření zásilky, že utajovaný dokument byl určen jinému adresátovi, 

příjemce jej zaeviduje a neprodleně zašle správnému adresátovi nebo vrátí zpět odesílateli. Na 

přední straně prvního listu utajovaného dokumentu se uvede "Doručeno omylem", název a 

adresa orgánu státu nebo právnické osoby anebo jméno, příjmení a místo podnikání podnikající 

fyzické osoby, která firmu, název nebo jméno a příjmení podnikatele a sídlo nebo místo 

podnikání podnikatele, který utajovaný dokument omylem obdržela, a datum a příjmení 

osoby pověřené vedením jednacího protokolu.  

  

§ 12  

 

Evidence utajovaného dokumentu  

 

 (1) Utajovaný dokument musí být prokazatelným způsobem zaevidován. Utajovaný 
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dokument v listinné podobě, doručený nebo vznikající v orgánu státu, u právnické osoby, 

podnikající fyzické osoby podnikatele, nebo v jejich organizačních součástech, které vedou 

evidenci utajovaných dokumentů, se eviduje v jednacím protokolu podle pokynů uvedených v 

příloze č. 1 k této vyhlášce nebo sběrném archu (§ 13 odst. 1). Utajovaný dokument v nelistinné 

podobě lze evidovat v jednacím protokolu, sběrném archu (§ 13 odst. 1) nebo v další 

administrativní pomůcce podle § 3 odst. 2 věty druhé. Evidenci provádí osoba pověřená 

vedením jednacího protokolu, evidenci ve sběrném archu může provádět i zpracovatel. 

Utajovaný dokument stupně utajení Přísně tajné se eviduje v samostatném jednacím protokolu. 

Utajované dokumenty stupně utajení Tajné a Důvěrné se mohou evidovat společně s 

utajovanými dokumenty stupně utajení Vyhrazené, není-li dále stanoveno jinak.  

  

 (2) Na doručený utajovaný dokument se vyznačí  

  

a) název příjemce,  

  

b) datum zaevidování,  

  

c) číslo jednací utajovaného dokumentu příjemce,  

  

d) počet listů,  

  

e) počet příloh a počet jejich listů; u příloh v nelistinné podobě jejich počet a druh, případně  

  

f) další údaje.  

  

 (3) Orgán státu, právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba podnikatel mohou, 

pro účely zaznamenávání pohybu utajovaného dokumentu z jednacích protokolů na 

organizační součásti, které jednací protokoly nevedou, zavést v těchto organizačních 

součástech pomocné jednací protokoly. Je-li v orgánu státu, u právnické osoby nebo 

podnikající fyzické osoby u podnikatele vedeno více jednacích protokolů, lze vést konkrétní 

pomocný jednací protokol pouze k jednomu z nich. V případě, že jsou jednací protokoly vedeny 

samostatně pro každý stupeň utajení, lze k nim vést společný pomocný jednací protokol.  

  

 (4) Do pomocného jednacího protokolu se utajovaný dokument zapisuje pod 

přiděleným pořadovým číslem z jednacího protokolu, podle pokynů uvedených v příloze č. 2 k 

této vyhlášce.  

  

 (5) Je-li utajovaný dokument převzat například při úředních jednáních, poradách nebo 

kontrolách, musí být neprodleně předán proti podpisu v manipulační nebo doručovací knize 

osobě pověřené vedením jednacího protokolu k zaevidování. Při přepravě nebo přenášení 

takového utajovaného dokumentu je nutné splnit podmínky § 22 odst. 3 a 4.  

  

 (6) Doručenou zásilku opatřenou na vnitřní obálce nebo obalu nápisem "OTEVŘE 

ADRESÁT" osoba pověřená vedením jednacího protokolu neotevírá; zásilka se eviduje 

neotevřená a předává se přímo adresátovi, a zjistí-li u zásilky závadu, postupuje obdobně podle 

§ 11 odst. 2. Adresát neprodleně sdělí osobě pověřené vedením jednacího protokolu další údaje 

potřebné k zaevidování utajovaného dokumentu v jednacím protokolu a zajistí vyznačení údajů 

podle odstavce 2 na utajovaný dokument.  

  

 (7) Ten, kdo utajovaný dokument vytváří nebo utajovaný dokument převzal, jej 
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zaznamenává ve své manipulační knize. Záznam provede neprodleně po převzetí utajovaného 

dokumentu nebo přidělení čísla jednacího pro vytvářený utajovaný dokument. Osoba, která se s 

utajovaným dokumentem pouze seznamuje, aniž by jej převzala, potvrdí toto seznámení 

podpisem v kontrolním listu, a to bez zápisu do manipulační knihy.  

  

 (8) Na konci kalendářního roku se jednací protokol nebo další administrativní pomůcka 

podle § 3 odst. 2 věty druhé uzavře tak, že se poslední zápis celý podtrhne, a tím se ukončí 

přidělování pořadových čísel nebo jiných evidenčních označení v tomto roce. Pod podtržením 

se uvede datum a záznam o počtu použitých čísel jednacích nebo jiných evidenčních 

označeních, který podepíše osoba pověřená vedením jednacího protokolu a dále bezpečnostní 

ředitel nebo osoba pověřená podle § 3 odst. 3 věty druhé.  

  

 (9) Jednací protokol, pomocný jednací protokol nebo další administrativní pomůcky 

podle § 3 odst. 2 věty druhé, které jsou vedeny v elektronické podobě, se převedou do listinné 

podoby nejpozději do konce následujícího kalendářního roku, při změně osoby pověřené jejich 

vedením nebo podle potřeby a upraví se způsobem podle § 3 odst. 3. Pokud vedení jednacího 

protokolu, pomocného jednacího protokolu nebo dalších administrativních pomůcek podle § 3 

odst. 2 věty druhé v elektronické podobě umožní jejich převedení do formátu PDF/A a 

znázornění jako samostatných dokumentů a podepsání uznávaným elektronickým podpisem 

nebo pečetění uznávanou elektronickou pečetí a následně opatření kvalifikovaným 

elektronickým časovým razítkem, nebo nahrazení těchto prostředků zvláštním způsobem podle 

zákona o archivnictví a spisové službě, není potřeba jednací protokol, pomocný jednací 

protokol nebo další administrativní pomůcky podle § 3 odst. 2 věty druhé převádět do listinné 

podoby. Takto vzniklý dokument se zařadí do spisového plánu a je mu přidělen skartační znak 

„A“. Odpovědná osoba je povinna zajistit, aby v jednacím protokolu, pomocném jednacím 

protokolu nebo v dalších administrativních pomůckách podle § 3 odst. 2 věty druhé byly 

zaznamenány všechny změny. Je-li jednací protokol veden v elektronickém systému spisové 

služby, provede se po vyřazení všech utajovaných dokumentů evidovaných v příslušném 

kalendářním roce převod do formátu PDF/A a další úkony podle věty druhé. 

  

 (10) U vyřazeného dokumentu se v příslušném jednacím protokolu proškrtne sloupec č. 

1 a ve sloupci č. 16 se uvede záznam o vyřazení podle pokynů stanovených v příloze č. 1 k této 

vyhlášce. Ztráta nebo neoprávněné zničení utajovaného dokumentu se zaznamená v jednacím 

protokolu, ve kterém je utajovaný dokument evidován, podle pokynů uvedených v příloze č. 1 k 

této vyhlášce.  

  

§ 15  

 

Náležitosti utajovaného dokumentu v listinné podobě  

 

 (1) Na utajovaný dokument v listinné podobě se uvede název orgánu státu nebo 

právnické osoby anebo jméno a příjmení podnikající fyzické osoby, u které firmu, název nebo 

jméno a příjmení podnikatele, u kterého utajovaný dokument vznikl, číslo jednací 

utajovaného dokumentu, stupeň utajení, datum vzniku a místo, číslo výtisku, počet listů, počet 

utajovaných a neutajovaných příloh v listinné podobě a počet jejich listů, případně počet a druh 

utajovaných a neutajovaných příloh v nelistinné podobě. Na utajovaném dokumentu se mohou 

vyznačit i další údaje.  

  

 (2) Číslo výtisku, počet listů, počet utajovaných a neutajovaných příloh a počet jejich 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNBQNFE7FL)

aspi://module='ASPI'&link='529/2005%20Sb.%25233'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='529/2005%20Sb.%25233'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='529/2005%20Sb.%25233'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='529/2005%20Sb.%25233'&ucin-k-dni='30.12.9999'


listů se uvede na přední stranu prvního listu v pravé horní části. Počet příloh v listinné podobě a 

počet jejich listů se vyjádří zlomkem, jehož čitatelem je počet příloh a jmenovatelem celkový 

počet listů příloh. U příloh v nelistinné podobě se uvede jejich počet a druh, případně i jejich 

evidenční označení. Vzor úpravy přední strany prvního listu utajovaného dokumentu v listinné 

podobě je stanoven v příloze č. 8 k této vyhlášce. Mají-li být k utajovanému dokumentu 

připojeny přílohy, z nichž alespoň jedna je vyššího stupně utajení než utajovaný dokument, 

uvede se na utajovaném dokumentu stupeň utajení podle přílohy s nejvyšším stupněm utajení. 

Skládá-li se utajovaný dokument z více částí, vyznačí se na průvodní části, která obsahuje číslo 

jednací, stupeň utajení podle části s nejvyšším stupněm utajení podle vzoru stanoveného v 

příloze č. 8a k této vyhlášce. Náležitosti uvedené v odstavci 1 a v tomto odstavci se vyznačí i na 

průvodní list, ke kterému jsou připojeny utajované přílohy, a to i v případě, že průvodní list 

neobsahuje utajovanou informaci. 

  

 (3) Příloha v listinné podobě k utajovanému dokumentu se označuje číslem jednacím 

utajovaného dokumentu tak, že se na přední stranu prvního listu v pravé horní části uvede: 

"Příloha č. . . . k č. j. . . . "; neobsahuje-li příloha utajované informace, uvede se "Neutajovaná 

příloha č. . . . k č. j. . . .". Na přední stranu prvního listu utajované přílohy v listinné podobě se 

uvede název orgánu státu nebo právnické osoby anebo jméno a příjmení podnikající fyzické 

osoby, u které firmu, název nebo jméno a příjmení podnikatele, u kterého utajovaný 

dokument vznikl, vlastní číslo výtisku a počet listů, počet listů a místo a datum vzniku. Na 

utajované příloze v nelistinné podobě se uvede "Příloha č. … k č. j. . . ." a další náležitosti podle 

§ 17 odst. 1. Stupeň utajení každé utajované přílohy se vyznačuje stejným způsobem jako na 

utajovaném dokumentu. Nelze-li uvedené náležitosti vyznačit na přílohu, vyznačí se na 

popisném štítku nebo jiným vhodným způsobem. S odpojenou přílohou se manipuluje podle 

jejího stupně utajení.  

  

 (4) Listy nebo stránky utajovaného dokumentu v listinné podobě musí být průběžně 

číslovány. Listy nebo stránky utajovaných příloh v listinné podobě se číslují samostatně. Listy 

utajovaného dokumentu a listy jednotlivých utajovaných příloh v listinné podobě musí být 

sešity nebo jinak pevně spojeny. Pro potřeby uvedení počtu listů utajovaného dokumentu a 

utajovaných příloh je každý list bez ohledu na jeho formát považován za jeden list.  

  

 (5) Odpojení přílohy a její nové zaevidování či přeevidování se vyznačí písemným 

záznamem na přední stranu prvního listu, v pravé horní části, nebo u doručeného utajovaného 

dokumentu u evidenčního záznamu podle § 12 odst. 2, nebo jiným vhodným způsobem. 

Písemný záznam obsahuje, která příloha byla odpojena, datum odpojení, nové evidenční 

označení odpojené přílohy, příjmení a podpis osoby, která odpojení a písemný záznam 

provedla.  

  

 (6) Odpojená příloha zaevidovaná pod novým číslem jednacím nebo jiným evidenčním 

označením musí splňovat požadavky podle odstavce 1, je-li v listinné podobě, nebo podle § 17 

odst. 1, je-li v nelistinné podobě, anebo podle § 8 odst. 1 a 4, je-li stupně utajení Vyhrazené. 

Je-li přílohou, uvede se nové označení „Příloha č. … k č. j. …“. 

  

§ 17  

 

Náležitosti utajovaného dokumentu v nelistinné podobě  
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 (1) Na utajovaný dokument v nelistinné podobě se uvede název orgánu státu nebo 

právnické osoby anebo jméno a příjmení podnikající fyzické osoby, u které firmu, název nebo 

jméno a příjmení podnikatele, u kterého utajovaný dokument vznikl, datum vzniku, číslo 

jednací utajovaného dokumentu nebo jiné evidenční označení, pod kterým je utajovaný 

dokument v nelistinné podobě zaevidován, a stupeň utajení, nebo je-li přílohou označení 

„Příloha č. ... k č. j. ...“.  

  

 (2) Nelze-li údaje podle odstavce 1 vyznačit přímo na utajovaný dokument v nelistinné 

podobě, vyznačí se na popisném štítku nebo jiným vhodným způsobem.  

  

 (3) Utajovaný dokument v nelistinné podobě se při přepravě opatří průvodním listem, 

který obsahuje náležitosti podle § 15 odst. 1 a 2. Při přepravě utajovaného dokumentu v 

nelistinné podobě poskytovaného v mezinárodním styku se průvodní list nevytváří. 

 

§ 20  

 

Předávání utajovaného dokumentu  

 

 (1) Utajovaný dokument se předává proti potvrzení podpisem. Podpis potvrzující 

převzetí utajovaného dokumentu se uvádí v jednacím protokolu, další administrativní pomůcce 

podle § 3 odst. 2 věty druhé, pomocném jednacím protokolu, zápůjční knize, doručovací knize, 

manipulační knize, na sběrném archu nebo na utajovaném dokumentu v rozdělovníku. Způsob 

potvrzení převzetí utajovaného dokumentu evidovaného v administrativních pomůckách 

vedených v elektronické podobě stanoví odpovědná osoba, nestanoví-li vyhláška o zajištění 

kryptografické ochrany utajovaných informací jinak.  

  

 (2) Předávání utajovaného dokumentu se v rámci orgánu státu, právnické osoby nebo 

podnikající fyzické osoby podnikatele uskutečňuje prostřednictvím doručovací knihy anebo  

  

a) mezi organizačními součástmi prostřednictvím jednacích protokolů, dalších 

administrativních pomůcek určených k evidenci podle § 3 odst. 2 věty druhé, nebo  

  

b) uvnitř organizační součásti prostřednictvím pomocného jednacího protokolu, není-li jej, 

prostřednictvím jednacího protokolu, další administrativní pomůcky určené k evidenci podle § 

3 odst. 2 věty druhé, nebo po schválení odpovědnou osobou nebo bezpečnostním ředitelem, i 

prostřednictvím manipulační knihy.  

  

§ 21  

 

Příprava zásilky k přepravě  

 

 (1) Utajovaný dokument se vkládá do dvou obálek tak, že  

  

a) na vnitřní obálce se v levé horní části uvede odesílatel, celé číslo jednací utajovaného 

dokumentu, v pravé horní části stupeň utajení a v dolní název a úplná adresa adresáta, a je-li 

zásilka adresována fyzické osobě, uvede se rovněž její jméno, příjmení a funkce. Obálka se 

zajistí tak, že se všechny spoje obálky po celé délce přelepí lepicí páskou a opatří otisky razítka 

orgánu státu, právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby podnikatele a podpisy osoby 

pověřené vedením jednacího protokolu, nebo osoby, která provedla zajištění obálky. Otisky 
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razítka a podpisy musí přesahovat mimo lepicí pásku. Při použití průhledné lepicí pásky se 

otisky razítka a podpisy touto páskou přelepí. Obálka s utajovaným dokumentem zasílaná 

kurýrní službou se označí nápisem "KURÝREM". Má-li být zásilka otevřena pouze adresátem, 

označí se obálka nápisem "OTEVŘE ADRESÁT",  

  

b) na vnější obálce se v případě přepravy utajovaného dokumentu držitelem poštovní licence 

uvede odesílatel, číslo jednací utajovaného dokumentu bez uvedení zkratky stupně utajení a 

název a úplná adresa adresáta. Vnější obálka musí být takové kvality, aby údaje na vnitřní 

obálce nebyly čitelné,  

  

c) v případě přepravy utajovaného dokumentu kurýrní službou je vnější obálkou vždy přenosná 

schránka.  

  

 (2) Do vnitřní obálky s utajovaným dokumentem stupně utajení Přísně tajné, Tajné nebo 

Důvěrné se vloží stvrzenka o převzetí utajovaného dokumentu, kterou adresát potvrdí 

podpisem a otiskem razítka, opatří datem a neprodleně vrátí odesílateli. Vzor stvrzenky o 

převzetí utajovaného dokumentu je stanoven v příloze č. 10 k této vyhlášce.  

  

 (3) V případě, že utajovaný dokument nelze vložit do obálky, vloží se do pevných 

obalů, které jsou zabezpečeny a označeny obdobným způsobem jako vnitřní, respektive vnější 

obálka.  

  

§ 22  

 

Přeprava zásilky  

 

 (1) Držitelem poštovní licence3) lze přepravovat zásilku stupně utajení Důvěrné, a to 

formou poštovní služby, při které  

  

a) je místo dodání zásilky v České republice,  

  

b) držitel poštovní licence písemně potvrzuje odesílateli převzetí zásilky,  

  

c) adresát písemně potvrzuje držiteli poštovní licence převzetí zásilky,  

  

d) držitel poštovní licence doručí odesílateli písemné potvrzení prokazující doručení zásilky,  

  

e) držitel poštovní licence odpovídá za ztrátu, poškození a úbytek obsahu zásilky.  

  

 (2) V případě přepravy zásilky kurýrní službou se kurýr, který bude přepravovat zásilku 

s utajovaným dokumentem stupně utajení Důvěrné, Tajné nebo Přísně tajné, prokáže platným 

osvědčením fyzické osoby5) pro příslušný stupeň utajení.  

  

 (3) Zásilku stupně utajení Přísně tajné nebo Tajné přepravuje vždy 1 kurýr v doprovodu 

nejméně 1 osoby. Tato zásilka je vyloučena z přepravy veřejnými dopravními prostředky, s 

výjimkou přepravy letecké, námořní a vnitrozemské vodní.  

  

 (4) Zásilku lze kurýrní službou přepravovat pouze v přenosné schránce, která se zajistí 

 
5) § 54 zákona č. 412/2005 Sb. 
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proti neoprávněné manipulaci s jejím obsahem.  

  

 (5) Pokud při přepravě zásilky kurýrní službou nastane mimořádná situace, například v 

důsledku nehody nebo havárie, kurýr nebo případně jeho doprovod učiní taková opatření, aby 

se zabránilo přístupu neoprávněné osoby6) k utajované informaci.  

  

 (6) Vrácená stvrzenka o převzetí utajovaného dokumentu podle § 21 odst. 2 a potvrzení 

prokazující doručení zásilky podle odstavce 1 se u odesílatele stává součástí výtisku 

utajovaného dokumentu určeného k uložení a nezapočítává se do počtu listů, není-li dále 

stanoveno jinak; v případě utajovaného dokumentu vyřízeného prvopisem se uloží u jednacího 

protokolu.  

 

(7) V případě přepravy zásilky s utajovanými dokumenty poskytovanými v 

mezinárodním styku kurýrní službou se postupuje obdobně podle odstavců 2 až 6, kurýr 

se odesílateli prokáže platným osvědčením fyzické osoby5) pro příslušný stupeň utajení a 

kurýrním listem podle § 137 písm. f) zákona, jehož vzor je stanoven v příloze č. 11 k této 

vyhlášce. Kurýrní list podle § 137 písm. f) zákona se nevystavuje v případě přepravy 

zásilky prostřednictvím diplomatické pošty přepravované diplomatickým kurýrem a v 

případě podle § 79 odst. 5 zákona. 

  

§ 23  

 

Přenášení utajovaného dokumentu nebo spisu  

 

 (1) Utajovaný dokument nebo spis lze přenášet v obálce nebo pevném obalu za splnění 

podmínek uvedených v § 22 odst. 3 a 4. Na obálce nebo pevném obalu se uvede název orgánu 

státu nebo právnické osoby anebo jméno a příjmení podnikající fyzické osoby firmu, název 

nebo jméno a příjmení podnikatele a vyznačí se stupeň utajení.  

  

 (2) Utajovaný dokument nebo spis stupně utajení Přísně tajné nebo Tajné lze přenášet 

pouze s písemným souhlasem odpovědné osoby, nebo bezpečnostního ředitele, nebo jimi 

pověřených osob. Písemný souhlas musí mít osoba přenášející utajovaný dokument u sebe; 

stává se součástí utajovaného dokumentu nebo spisu a nezapočítává se do počtu listů.  

  

 (3) Utajovaný dokument nebo spis stupně utajení Důvěrné lze přenášet pouze se 

souhlasem odpovědné osoby, nebo bezpečnostního ředitele, nebo jimi pověřených osob.  

  

§ 25  

 

Zapůjčování utajovaného dokumentu nebo spisu  

 

 (1) Uložený utajovaný dokument nebo spis lze, v rámci orgánu státu, právnické osoby 

nebo podnikající fyzické osoby podnikatele, nebo jejich organizační součásti, ve které je 

evidován, zapůjčit na dobu nezbytně nutnou fyzické osobě, která splňuje podmínky podle § 11 

odst. 1 zákona.  

  

 (2) Utajovaný dokument nebo spis stupně utajení Tajné nebo Přísně tajné lze zapůjčit 

pouze s písemným souhlasem odpovědné osoby nebo bezpečnostního ředitele nebo jimi 

pověřených osob. Písemný souhlas se ukládá u zápůjční knihy. Utajovaný dokument stupně 

utajení Důvěrné lze zapůjčit pouze se souhlasem odpovědné osoby nebo bezpečnostního 
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ředitele nebo jimi pověřených osob. Se souhlasem vedoucího pracovníka orgánu státu, 

právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby podnikatele lze ve výjimečných 

odůvodněných případech předat uložený spis i jiné osobě, která splňuje podmínky podle § 11 

odst. 1 zákona, na dobu nezbytně nutnou.  

  

 (3) Zapůjčení a vrácení utajovaného dokumentu nebo spisu zaznamenává v zápůjční 

knize osoba pověřená vedením jednacího protokolu nebo osoba pověřená odpovědnou osobou 

nebo bezpečnostním ředitelem.  

  

 (4) Vypůjčené utajované dokumenty nebo spisy se v měsíci lednu každého 

kalendářního roku vrací k zápůjční knize pro účely provedení fyzické kontroly.  

  

ČÁST ČTVRTÁ  

 

REGISTRY UTAJOVANÝCH INFORMACÍ  

 

§ 26  

 

Ústřední registr  

 

 (1) Ústřední registr se člení na centrální spisovny pro poskytování utajovaných 

dokumentů stupně utajení Přísně tajné, Tajné a Důvěrné v mezinárodním styku mezi Českou 

republikou a  

  

a) Organizací Severoatlantické smlouvy,  

  

b) Evropskou unií,  

  

c) ostatními subjekty cizí moci,  

 ve kterých se tyto utajované dokumenty evidují.  

  

 (2) Centrální spisovny ústředního registru jsou hlavním přijímacím a odbavovacím 

místem. Ústřední registr plní též funkci registru podle § 27.  

  

 (3) Utajované dokumenty poskytované v mezinárodním styku musí být fyzicky i 

evidenčně odděleny od ostatních utajovaných dokumentů.  

  

 (4) V ústředním registru se evidují odděleně utajované dokumenty Organizace 

Severoatlantické smlouvy, utajované dokumenty Evropské unie a utajované dokumenty 

ostatních subjektů cizí moci, a to v samostatných jednacích protokolech pro každý stupeň 

utajení, a utajované dokumenty poskytované cizí mocí. Utajované dokumenty Organizace 

Severoatlantické smlouvy, Evropské unie a ostatních subjektů cizí moci se ukládají odděleně. 

  

 (5) V ústředním registru je veden seznam všech registrů na území České republiky. 

Ústřední registr stanovuje podmínky pro ničení utajovaného dokumentu poskytovaného v 

mezinárodním styku podle požadavků cizí moci, která utajovaný dokument poskytla.  

  

 (6) Vedoucí ústředního registru odpovídá za ochranu všech utajovaných dokumentů 

poskytovaných v mezinárodním styku, které jsou v ústředním registru uloženy.  
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 (7) V ústředním registru jsou vedeny seznamy zaměstnanců Úřadu, kterým lze umožnit 

přístup k utajovaným informacím Organizace Severoatlantické smlouvy, Evropské unie nebo 

ostatních subjektů cizí moci. Seznamy obsahují zejména  

  

a) název Úřadu,  

  

b) evidenční nebo jiné označení,  

  

c) cizí moc, k jejíž utajované informaci má být umožněn přístup,  

  

d) datum,  

  

e) jména a příjmení osob, kterým lze umožnit přístup k utajovaným informacím,  

  

f) podpis odpovědné osoby, jí pověřené osoby nebo bezpečnostního ředitele.  

 Seznamy se aktualizují a po skončení jejich platnosti se ukládají v registru nejméně po 

dobu 5 let, poté se zničí.  

  

 (87) Při přepravě nebo přenášení utajovaného dokumentu poskytovaného v 

mezinárodním styku do zahraničí se na obálce uvede rovněž úplná adresa příjemce. V 

ústředním registru se za přítomnosti doručitele provede kontrola úplnosti odesílaného 

utajovaného dokumentu. Při zjištění závad se utajovaný dokument vrátí zpět odesílateli. Po 

provedení kontroly se utajovaný dokument zaeviduje v jednacím protokolu ústředního registru.  

  

 (98) V případě přepravy zásilky s utajovanými dokumenty poskytovanými v 

mezinárodním styku kurýrní službou se postupuje obdobně podle § 22, kurýr se odesílateli 

prokáže platným osvědčením fyzické osoby5) pro příslušný stupeň utajení a kurýrním listem 

podle § 137 písm. f) zákona, jehož vzor je stanoven v příloze č. 11 k této vyhlášce. Kurýrní list 

podle § 137 písm. f) zákona se nevystavuje v případě přepravy zásilky diplomatickou kurýrní 

poštou podle Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích prostřednictvím diplomatické 

pošty přepravované diplomatickým kurýrem.  

  

§ 27  

 

Registr 

 

 (1) Má-li mít orgán státu, právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba podnikatel 

přístup k utajované informaci cizí moci, zašle Úřadu písemnou žádost o souhlas ke zřízení 

registru, která obsahuje  

  

a) název a sídlo orgánu státu nebo právnické osoby anebo jméno, příjmení a místo podnikání 

podnikající fyzické osoby firmu, název nebo jméno a příjmení podnikatele a sídlo nebo 

místo podnikání podnikatele, která žádá o souhlas ke zřízení registru,  

  

b) zdůvodnění žádosti,  

  

c) adresa adresu objektu, v němž je umístěn registr,  

  

d) stupeň utajení utajovaných dokumentů, k jejichž evidenci a ukládání je registr zřízen,  
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e) popis organizační struktury registru, případně i s členěním na pomocné registry nebo 

kontrolní body,  

  

f) organizační začlenění registru v rámci orgánu státu, právnické osoby nebo podnikající 

fyzické osoby podnikatele,  

  

g) jména a příjmení vedoucího registru a jeho zástupce, kteří budou jmenováni po zřízení 

registru.  

  

 (2) V registru, pomocném registru nebo kontrolním bodu může být zařazena pouze 

fyzická osoba, která je držitelem platného osvědčení fyzické osoby pro stupeň utajení, pro který 

byl registr, pomocný registr nebo kontrolní bod zřízen a byl-li registr, pomocný registr nebo 

kontrolní bod zřízen i pro utajované informace Organizace Severoatlantické smlouvy, i 

držitelem příslušného osvědčení pro cizí moc.  

  

 (3) Orgán státu, právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba podnikatel zašle 

Úřadu do 15 dnů ode dne zřízení registru jeho vyplněný evidenční list, a to samostatně pro 

Organizaci Severoatlantické smlouvy, Evropskou unii nebo ostatní subjekty cizí moci. 

Evidenční list registru obsahuje položky podle vzoru stanoveného v příloze č. 12 k této 

vyhlášce.  

  

 (4) Pokud dojde ke změně údajů uvedených v žádosti podle odstavce 1, orgán státu, 

právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba podnikatel oznámí změny Úřadu do 24 hodin 

od okamžiku, kdy změna nastala; oznámení se provádí zasláním nového evidenčního listu 

podle odstavce 3. V případě zrušení registru se postupuje podle pokynů Úřadu.  

  

 (5) Utajované dokumenty poskytované v mezinárodním styku musí být fyzicky i 

evidenčně odděleny od ostatních utajovaných dokumentů.  

  

 (6) V registru se evidují odděleně utajované dokumenty Organizace Severoatlantické 

smlouvy, utajované dokumenty Evropské unie a utajované dokumenty ostatních subjektů cizí 

moci, a to v samostatných jednacích protokolech pro každý stupeň utajení, a utajované 

dokumenty poskytované cizí mocí. Utajované dokumenty Organizace Severoatlantické 

smlouvy, Evropské unie a ostatních subjektů cizí moci se ukládají odděleně. 

  

 (7) Vedoucí registru odpovídá za ochranu všech utajovaných dokumentů 

poskytovaných v mezinárodním styku, které jsou v registru uloženy.  

  

 (8) Utajovaný dokument cizí moci stupně utajení Přísně tajné může registr poskytnout 

jinému registru pouze prostřednictvím ústředního registru, nestanoví-li v konkrétním případě 

ústřední registr jinak.  

  

 (9) Kontrolní list podle § 3 odst. 1 písm. f) se po vyřazení či odeslání utajovaného 

dokumentu uloží v registru nejméně po dobu 10 let v případě utajovaného dokumentu stupně 

utajení Přísně tajné, nebo nejméně po dobu 5 let v případě utajovaného dokumentu nižšího 

stupně utajení. Po uplynutí této doby osoba pověřená vedením jednacího protokolu kontrolní 

list zničí.  

  

 (10) Stvrzenka podle § 21 odst. 2 o převzetí utajovaného dokumentu poskytovaného v 

mezinárodním styku není součástí utajovaného dokumentu, nezapočítává se do počtu listů a 
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ukládá se společně s utajovaným dokumentem až do jeho vyřazení nebo odeslání. Po vyřazení 

či odeslání utajovaného dokumentu se stvrzenka uloží v registru nejméně po dobu 10 let v 

případě utajovaného dokumentu stupně utajení Přísně tajné, nebo nejméně po dobu 5 let v 

případě utajovaného dokumentu nižšího stupně utajení. Po uplynutí této doby osoba pověřená 

vedením jednacího protokolu stvrzenku o převzetí utajovaného dokumentu zničí.  

  

 (11) V registru jsou vedeny v rámci orgánu státu, právnické osoby nebo podnikající 

fyzické osoby, u které podnikatele, u kterého je registr zřízen, seznamy osob, kterým lze v 

registru umožnit přístup k utajovaným informacím Organizace Severoatlantické smlouvy, 

Evropské unie nebo ostatním utajovaným informacím ostatních subjektů cizí moci. Seznamy se 

aktualizují, obsahují zejména název registru a dále údaje podle § 26 odst. 7 písm. b) až f) a po 

skončení jejich platnosti se ukládají v registru nejméně po dobu 5 let, poté se zničí. Seznamy se 

aktualizují, obsahují zejména 

 

a) název registru 

 

b) číslo jednací nebo jiné evidenční označení,  

 

c) cizí moc, k jejíž utajované informaci má být umožněn přístup,  

 

d) datum,  

 

e) jména a příjmení osob, kterým lze umožnit přístup k utajovaným informacím,  

 

f) podpis odpovědné osoby, jí pověřené osoby nebo bezpečnostního ředitele.  

a po skončení jejich platnosti se ukládají v registru po dobu 5 let. 

 

(12) V registru je veden seznam podřízených pomocných registrů a kontrolních bodů a 

jsou v něm ukládány jejich evidenční listy. 

 

 (13) Při plnění povinnosti podle § 69 odst. 1 písm. m) zákona se v případě utajovaných 

dokumentů stupně utajení Tajné a Přísně tajné ověří též počet jejich listů. Vzor zprávy o 

kontrole utajovaných informací vedených evidovaných v registru je stanoven v příloze č. 13 

k této vyhlášce. 

 

§ 27a  

 

Pomocný registr  

 

 (1) V pomocném registru se evidují a ukládají utajované dokumenty poskytované v 

mezinárodním styku; odesílají se jinému registru nebo jinému pomocnému registru pouze 

prostřednictvím registru, v jehož rámci byl pomocný registr zřízen, a v rámci registru též 

jinému pomocnému registru. Pomocný registr zašle registru, ke kterému byl zřízen, vyplněný 

evidenční list podle vzoru uvedeného v příloze č. 12 k této vyhlášce bezodkladně po jeho 

zřízení a při každé změně některé položky v evidenčním listu uvedené. 

 

 (2) Vedoucí pomocného registru odpovídá za ochranu všech utajovaných dokumentů 

poskytovaných v mezinárodním styku, které jsou v pomocném registru uloženy.  

  

 (3) Pro utajované dokumenty poskytované v mezinárodním styku pomocnému registru 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNBQNFE7FL)

aspi://module='ASPI'&link='529/2005%20Sb.%252326'&ucin-k-dni='30.12.9999'


platí obdobně § 27 odst. 5, 6, 9 a 10.  

  

 (4) V pomocném registru jsou vedeny v rámci orgánu státu, právnické osoby nebo 

podnikající fyzické osoby, u které podnikatele, u kterého je pomocný registr zřízen, seznamy 

osob, kterým lze v pomocném registru umožnit přístup k utajovaným informacím Organizace 

Severoatlantické smlouvy, Evropské unie nebo ostatním utajovaným informacím 

poskytovaným v mezinárodním styku. Seznamy se aktualizují, obsahují zejména název registru 

a dále údaje podle § 26 odst. 7 § 27 odst. 11 písm. b) až f) a po skončení jejich platnosti se 

ukládají v registru nejméně po dobu 5 let, poté se zničí.  

  

 (5) V pomocném registru je veden seznam podřízených kontrolních bodů a jsou v něm 

ukládány jejich evidenční listy.  

  

§ 27b  

 

Kontrolní bod  

 

 (1) V kontrolním bodu se utajované dokumenty poskytované v mezinárodním styku 

zaznamenávají v pomocných jednacích protokolech a předávají zpracovateli. Kontrolní bod 

zašle registru nebo pomocnému registru, ke kterému byl zřízen, vyplněný evidenční list podle 

vzoru uvedeného v příloze č. 12 k této vyhlášce bezodkladně po jeho zřízení a při každé změně 

některé položky v evidenčním listu uvedené. 

 

 (2) Vedoucí kontrolního bodu odpovídá za ochranu všech utajovaných dokumentů 

poskytovaných v mezinárodním styku, které jsou v rámci kontrolního bodu v pomocném 

jednacím protokolu zaznamenány a nebyly předány zpracovateli.  

  

 (3) Kontrolní bod může utajovaný dokument odeslat pouze prostřednictvím registru, 

popřípadě pomocného registru, v jehož rámci byl kontrolní bod zřízen.  

  

 (4) Pro utajované dokumenty poskytované v mezinárodním styku kontrolnímu bodu 

platí obdobně § 27 odst. 5. V kontrolním bodu se utajované dokumenty Organizace 

Severoatlantické smlouvy, Evropské unie a ostatních subjektů cizí moci zaznamenávají do 

pomocných jednacích protokolů a ukládají se odděleně. 

 

 (5) V kontrolním bodu jsou vedeny v rámci orgánu státu, právnické osoby nebo 

podnikající fyzické osoby, u které podnikatele, u kterého je kontrolní bod zřízen, seznamy 

osob, kterým lze v kontrolním bodu umožnit přístup k utajovaným informacím Organizace 

Severoatlantické smlouvy, Evropské unie nebo ostatním utajovaným informacím 

poskytovaným v mezinárodním styku. Seznamy se aktualizují, obsahují zejména název registru 

a dále údaje podle § 26 odst. 7 § 27 odst. 11 písm. b) až f) a po skončení jejich platnosti se 

ukládají v registru nejméně po dobu 5 let, poté se zničí.  

  

ČÁST PÁTÁ  

 

PERSONÁLNÍ ZMĚNY, ZÁNIK ORGÁNU STÁTU, PRÁVNICKÉ OSOBY NEBO 

PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE 

 

§ 28  
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Zajištění ochrany utajovaných informací při personálních změnách  

 

 (1) Při změně osoby pověřené vedením jednacího protokolu nebo další administrativní 

pomůcky podle § 3 odst. 2 věty druhé se provede komisionální předání všech utajovaných 

dokumentů stupně utajení Přísně tajné, Tajné a Důvěrné a příslušných administrativních 

pomůcek.  

  

 (2) Odpovědná osoba nebo jí pověřená osoba ustanoví v případě podle odstavce 1 

nejméně tříčlennou komisi, která provede  

  

a) kontrolu všech uložených utajovaných dokumentů, utajovaných dokumentů dosud 

nepředaných k vyřízení a utajovaných dokumentů předaných k odeslání,  

  

b) zpracování předávacího protokolu, který se zaeviduje; předávací protokol podepíší 

předávající, přebírající a všichni členové komise.  

  

 (3) Při předávání utajovaných dokumentů stupně utajení Vyhrazené v případě podle 

odstavce 1 zabezpečuje úkoly podle odstavce 2 předávající a přebírající.  

  

 (4) Při zániku platnosti oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci 

stupně utajení Vyhrazené4), nebo platnosti osvědčení fyzické osoby 5) nebo při skončení výkonu 

funkce, pracovní nebo jiné činnosti osoby, která má přístup k utajovaným informacím, předá 

tato osoba neprodleně utajované dokumenty osobě pověřené vedením administrativních 

pomůcek, ve kterých jsou evidovány, nebo bezpečnostnímu řediteli nebo osobě jím pověřené.  

  

§ 29  

 

Zajištění ochrany utajovaných informací při zániku orgánu státu, organizační složky 

zřízené orgánem státu, právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby podnikatele 

 

 (1) Orgán státu, organizační složka zřízená orgánem státu, právnická osoba nebo 

podnikající fyzická osoba podnikatel provede před nebo při svém zániku fyzickou kontrolu 

všech utajovaných dokumentů, které se u nich vyskytují.  

  

 (2) Kontrolu podle odstavce 1 provádí komise, kterou ustanoví odpovědná osoba. 

Členem komise musí být fyzická osoba, která je oprávněna k přístupu k utajované informaci 

nejméně takového stupně utajení, která má být kontrolována; u podnikající fyzické osoby 

podnikatele, který je podnikající fyzickou osobou, je členem komise vždy odpovědná osoba 

nebo bezpečnostní ředitel.  

  

 (3) V průběhu fyzické kontroly podle odstavce 1 se provede  

  

a) kontrola všech uložených utajovaných dokumentů, utajovaných dokumentů dosud 

nepředaných k vyřízení a utajovaných dokumentů předaných k odeslání a utajovaných 

dokumentů, které se nacházejí u zpracovatelů,  

  

b) zpracování protokolu, ve kterém se uvede adresát přebírající utajované dokumenty a způsob 

vypořádání jednotlivých utajovaných dokumentů; protokol, který se zaeviduje, podepíší 

 
4) § 6 odst. 1 zákona č. 412/2005 Sb. 
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všichni členové komise.  

  

 (4) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba podnikatel neprodleně zašle kopii 

protokolu o fyzické kontrole utajovaných dokumentů podle odstavce 3 Úřadu.  

  

 (5) Při zániku orgánu státu odpovědná osoba orgánu státu nebo bezpečnostní ředitel 

předá utajované dokumenty odpovědné osobě nebo bezpečnostnímu řediteli právního nástupce; 

není-li právní nástupce, předá je tomu orgánu státu, do jehož působnosti utajovaný dokument 

náleží, a není-li jej, Úřadu. V případě předávání utajovaných dokumentů Úřadu se Úřadu 

současně předá kopie protokolu o fyzické kontrole podle odstavce 3.  

  

 (6) Při zániku organizační složky zřízené orgánem státu odpovědná osoba nebo 

bezpečnostní ředitel organizační složky předá utajované dokumenty odpovědné osobě nebo 

bezpečnostnímu řediteli orgánu státu, který vůči ní vykonává zřizovatelskou funkci.  

  

 (7) Při zániku právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby podnikatele odpovědná 

osoba nebo bezpečnostní ředitel právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby podnikatele 

předá utajované dokumenty tomu, kdo mu je poskytl nebo do jehož působnosti náleží; nelze-li 

tak učinit, předá je Úřadu.  

  

 (8) Při zániku orgánu státu, organizační složky zřízené orgánem státu, právnické osoby 

nebo podnikající fyzické osoby podnikatele se utajované dokumenty poskytované v 

mezinárodním styku předají ústřednímu registru.  

  

 (9) Odpovědná osoba, které se utajované dokumenty předávají, zajistí  

  

a) provedení fyzické kontroly všech předávaných utajovaných dokumentů,  

  

b) zpracování předávacího protokolu, který se u přebírající strany zaeviduje; předávací protokol 

podepíší určení zástupci předávající a přebírající strany a  

  

c) neprodlené zaslání kopie předávacího protokolu Úřadu.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 529/2005 Sb. 
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Vzor jednacího protokolu a způsob jeho vedení 

 

 
JEDNACÍ PROTOKOL pro PŘÍSNĚ TAJNÉ dokumenty 

          TAJNÉ  
                DŮVĚRNÉ  

                     VYHRAZENÉ  

DATUM 

Označení orgánu státu  
nebo právnické osoby nebo 

podnikající fyzické osoby 
podnikatele 

ORGANIZAČNÍ 
CELEK 

   

   

   

   

   

 
 
Obsah štítku na titulní straně příslušného jednacího protokolu 
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Protokol obsahuje…………………………..listů                   Evidenční označení: 
 
a byl dán do používání………………….……………………………………………………. 
 
Podpis odpovědné osoby nebo jí pověřené osoby nebo bezpečnostního ředitele nebo jím 
pověřené osoby 
                             
……………………..............…………………………………………………………………… 
 

JEDNACÍ PROTOKOL VEDE OD  –  DO 
PODPISOVÝ 

VZOR 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

SLOŽENÍ SKARTAČNÍ KOMISE PRO ROK 
PODPISY 
ČLENŮ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

 

Označení na vnitřní straně desek jednacího protokolu  
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  Z a s l a l  

 
Poř. č. 

 
Dne 

 
kdo 

 
dne 

 
č. j. 

 
počet 
listů 

 
V ě c 

1 2 3 4 5 6 7 

       
1       
       

       
2       
       

       
3       
       

       
4       
       

       
5       
       

       
6       
       

       
7       
       

       
8       
       

       
9       
       

       
10       
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 Vyřízeno – odesláno Uloženo Spisový 

znak, 

skartační 

 

Přiděleno 
kdy/komu 

 
dne 

 
komu 

 
jak 

 
počet 
listů  

značka  

spisu 
 

počet 
listů 

znak a rok 
skartačního 

řízení 

Záznam 
o vyřazení 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 
 
 

        

 
 

 

         

 
 

 

        

 
 

 

        

 
 

 

        

 
 

 

        

 
 

 

        

 
 

 

        

 
 

 

        

 
 

 

        

 
Nad sloupce č. 1 – 2 do předtištěného rámečku se zapíše rozmezí pořadových čísel z prvního 

a posledního řádku stránky. 

 
Sloupec č. 1 

Uvede se zkratka příslušného stupně utajení. Po vyřazení utajovaného dokumentu z evidence 

v jednacím protokolu (skartace nebo přeevidování) se sloupec č. 1 proškrtne. 

   

Sloupec č. 2 

Uvede se den a měsíc, kdy byl utajovaný dokument doručen; u vlastního utajovaného 

dokumentu den a měsíc, kdy bylo číslo jednací utajovanému dokumentu přiděleno. V případě 

přeevidovaného dokumentu den a měsíc, kdy byl utajovaný dokument k novému číslu 

jednacímu přeevidován. 
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Sloupec č. 3 

Uvede se odesílatel utajovaného dokumentu, jde-li o vlastní utajovaný dokument, uvede se 

označení „vlastní“, v případě použití sběrného archu se uvede označení „SBĚRNÝ ARCH“. 

V případě přeevidovaného dokumentu se uvede „Přeevidováno“. 

 

Sloupec č. 4 

Uvede se datum uvedené na doručeném utajovaném dokumentu nebo přeevidovaném 

utajovaném dokumentu, u vlastního utajovaného dokumentu se položka proškrtne.  

 

Sloupec č. 5 

Uvede se číslo jednací utajovaného dokumentu odesílatele (evidenční označení), u vlastního 

utajovaného dokumentu se položka proškrtne. V případě přeevidovaného dokumentu se uvede 

jeho původní číslo jednací nebo jiné evidenční označení. 

 

Sloupec č. 6 

Uvede se počet listů doručeného, vlastního nebo přeevidovaného utajovaného dokumentu. 

Jsou-li k utajovanému dokumentu připojeny přílohy v listinné podobě, zapíše se jejich počet a 

celkový počet jejich listů zlomkem, kdy čitatelem je počet příloh a jmenovatelem celkový 

počet jejich listů. Zápis „3 + 3/15“ znamená, že utajovaný dokument má 3 listy a 3 připojené 

přílohy mající celkem 15 listů. Každý list bez ohledu na jeho formát je považován za jeden 

list. Jsou-li k utajovanému dokumentu připojeny přílohy v nelistinné podobě, zapíše se jejich 

počet a druh, případně jejich evidenční označení (disketa č. …, videokazeta, 2 CD evid. ozn. 

…). 

 
Sloupec č. 7 
Uvede se označení věci tak, aby byla vystižena podstata utajovaného dokumentu. 

 
Sloupec č. 8 
Uvede se, kdy a komu byl doručený utajovaný dokument předán (příjmení), ten potvrdí 

podpisem převzetí, pokud nebyl předán jiným způsobem. Tento způsob se zde uvede; pokud 

se jedná o vlastní utajovaný dokument, vyznačuje se, kdo jej vytvořil (příjmení). 
 
Sloupec č. 9 

Uvede se den a měsíc, kdy byl utajovaný dokument vyřízen, přeevidován, odeslán nebo kdy 

byl u něj změněn nebo zrušen stupeň utajení; pokud je utajovaný dokument vyřízen, odeslán, 

přeevidován nebo je u něj změněn nebo zrušen stupeň utajení v jiném roce, než vznikl nebo 

byl doručen, uvede se i rok. 

 
Sloupec č. 10 
Uvede se adresát, kterému je utajovaný dokument určen, je-li adresátů více a pokud není 

možné je všechny uvést, uvede se „podle rozdělovníku“. 
 

Sloupec č. 11 

Uvede se způsob vyřízení „dokumentem“, „postoupením“, „vzetím na vědomí“, „záznamem 

na dokumentu“ nebo jiným vhodným způsobem. Při změně nebo zrušení stupně utajení se 

uvede „stupeň utajení změněn na:“ nebo „stupeň utajení zrušen“. 
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Sloupec č. 12 

Uvede se celkový počet listů odesílaného nebo přeevidovaného utajovaného dokumentu a 

druh a počet příloh v nelistinné podobě, případně jejich evidenční označení.  

 

Sloupec č. 13 

Vyplňuje se spisová značka spisu v případě, že utajovaný dokument nebo soubor dokumentů 

je uložen ve spisu. 

 

Sloupec č. 14 

Uvede se celkový počet listů ukládaného utajovaného dokumentu a druh a počet příloh 

v nelistinné podobě, případně jejich evidenční označení. V případě použití sběrného archu se 

uvede celkový počet uložených listů a druh a počet příloh v nelistinné podobě až při uložení 

souboru utajovaných dokumentů. 

 

Sloupec č. 15 

Uvede se spisový znak, skartační znak a rok, ve kterém bude provedeno skartační řízení. 

 

Sloupec č. 16 

Uvede se záznam o vyřazení utajovaného dokumentu, „ARCHIV“ nebo „ZNIČENO“, č. j. 

nebo jiné evidenční označení záznamu o vyřazení, datum provedení a podpis jednoho člena 

skartační komise; č. j. nebo jiné evidenční označení záznamu o vyřazení lze uvést na vnitřní 

desky jednacího protokolu u záznamu o složení skartační komise. Při ztrátě nebo 

neoprávněném zničení (mimo skartační řízení) utajovaného dokumentu se uvede „ZTRÁTA“ 

nebo „NEOPRÁVNĚNĚ ZNIČENO“. 

V případě doručení utajovaného dokumentu omylem se uvede „doručeno omylem“. 

 

Poznámka: V případě použití další administrativní pomůcky určené k evidenci podle § 3 odst. 2 

věty druhé se název „JEDNACÍ PROTOKOL“ nahradí konkrétním názvem evidenční 

pomůcky a dále se přizpůsobí i názvy jednotlivých řádků a sloupců tabulek, které obsahují výše 

uvedený název. 
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Příloha č. 4 k vyhlášce č. 529/2005 Sb.  

 

Vzor doručovací knihy 

 

  

 

     
Datum 

 

 
Č. j. nebo  

jiné ev. ozn.*) 

Název orgánu 

státu, 

právnické osoby 

nebo  

jméno a 

příjmení 

podnikající 

fyzické osoby 

příjemce nebo 

právnické 

osoby anebo 

firmu, název 

nebo jméno a 

příjmení 

podnikatele 

(příjemce) 

 
Příjmení  

a  

podpis 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

  

Doručovací kniha 
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*) Nehodící se škrtněte. 

Na štítku doručovací knihy se uvede období, kdy byla používána, název orgánu státu, 

právnické osoby nebo jméno, příjmení a místo podnikání v případě podnikající fyzické osoby 

nebo právnické osoby anebo firmu, název nebo jméno a příjmení podnikatele a sídlo nebo 

místo podnikání podnikatele, evidenční označení doručovací knihy a případně záznam, ke 

kterému jednacímu protokolu je používána (jeho evidenční označení). 
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Příloha č. 6 k vyhlášce č. 529/2005 Sb. 

 

Vzor kontrolního listu utajovaného dokumentu nebo spisu  

 
Označení orgánu státu                                                                                   

(Organizační celek**) 

nebo právnické osoby  
nebo podnikající fyzické osoby podnikatele 

 
STUPEŇ UTAJENÍ  

UTAJOVANÉHO DOKUMENTU/SPISU*) 
 

KONTROLNÍ LIST UTAJOVANÉHO DOKUMENTU/SPISU*) 
 

Věc: 

 
č. j./jiné ev. ozn. / značka spisu*)                        ............................       ............................  

 

   ............................          ............................       ............................      ............................           

 
   ............................          ............................       ............................      .................. ..........            

 

   ............................          ............................       ............................      ............................            
 

 

SEZNÁMENÍ S OBSAHEM UTAJOVANÉHO DOKUMENTU/SPISU*) 
POŘ.           

ČÍSLO DATUM JMÉNO A PŘÍJMENÍ PODPIS  POZNÁMKA***) 

1. 
 

 
   

 

 
    

 

 
    

 
 

 
   

 
 

 
   

 
 

 
   

 
 

 
   

 
 

 
   

 
 

 
   

 
 

Na předepsané pole v prvním řádku vypište číslo jednací utajovaného dokumentu nebo jiné evidenční 

označení utajovaného dokumentu nebo spisovou značku spisu, ke kterému je kontrolní list připojen. Při 
změně čísla jednacího utajovaného dokumentu nebo jiného evidenčního označení utajovaného 

dokumentu původní zápis přeškrtněte tak, aby zůstal čitelný a na následující pole v řádku vypište nové 

číslo jednací utajovaného dokumentu nebo nové jiné evidenční označení utajovaného dokumentu. 
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*) Nehodící se škrtněte. 

**) Uvádí se, pouze pokud existuje. 
 ***) Pokud se při seznámení osoba neseznamuje s celým utajovaným dokumentem nebo spisem, ale 

pouze s některou jeho částí nebo přílohou nebo jen s vybranými utajovanými dokumenty spisu, uvede se 

v poznámce rozsah seznámení. 
Pokud se seznamuje s utajovaným dokumentem nebo spisem osoba jiného orgánu státu, právnické 

osoby nebo podnikající fyzické osoby podnikatele, uvede se v poznámce evidenční číslo dokladu, 

kterým tato osoba prokázala svou totožnost. 
Pokud se osoba, s výjimkou osoby pověřené vedením jednacího protokolu, seznamuje s utajovaným 

dokumentem nebo spisem opakovaně, zaznamená každé takové seznámení v kontrolním listu. 
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Příloha č. 8 k vyhlášce č. 529/2005 Sb. 

 

Vzor úpravy přední strany utajovaného dokumentu 

 

STUPEŇ UTAJENÍ 

 

UTAJOVAT DO: 

 

 

 

Název orgánu státu, 

právnické osoby nebo 

jméno a příjmení podnikající fyzické osoby  

nebo právnické osoby anebo firmu, název 

nebo jméno a příjmení podnikatele 

 

 

 

Č.j.: PT12/2004-…… 

(Č.j.: T12/2004-……) 

(Č.j.: D130-18/2004-……) 

Č. j.:/ Jiné ev.ozn.:  

Datum a místo vzniku 

 

Výtisk č. (Výtisk jediný) 

Počet listů: 

Přílohy utajované:     *) 

Přílohy neutajované: *) 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

........................................................obsah………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STUPEŇ UTAJENÍ 

 

číslo listu nebo stránky**) 

   

 

 

 

*) Uvádí se pouze, pokud utajovaný dokument přílohy obsahuje. 
**) Umístění čísla listu nebo stránky nemusí být uprostřed. 
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Příloha č. 8a k vyhlášce č. 529/2005 Sb. 
 

Vzor úpravy průvodní části utajovaného dokumentu složeného z více částí 

 

STUPEŇ UTAJENÍ 

UTAJOVAT DO: 
 

 

Název orgánu státu, 

právnické osoby nebo 

jméno a příjmení podnikající fyzické osoby  

nebo právnické osoby anebo firmu, název 

nebo jméno a příjmení podnikatele 

 

 

Č.j.: PT12/2004-…… 

(Č.j.: T12/2004-……) 

(Č.j.: D130-18/2004-……) 

Č. j.:/Jiné ev. ozn.:  

Datum a místo vzniku 

 

Výtisk č. (Výtisk jediný) 

Počet listů: *) 

z toho: 

utajovaná část: **) 

                  neutajovaná část: ***) 

                  Přílohy utajované:    

****) 

          Přílohy neutajované: 

****) 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………….obsah…………………………….………….…

…………………………………………….………………………………………………….... 

 

 

 

 

 

 

STUPEŇ UTAJENÍ 

číslo listu nebo stránky 

 

*) Počet listů – číslovka: uvede se číslovka, která je součtem počtu listů průvodní části 

utajovaného dokumentu složeného z více částí a všech listů jednotlivých utajovaných a 

neutajovaných částí. 

**) Utajovaná část – uvede se údaj ve formátu zlomku, a to 

počet utajovaných částí / celkový počet listů všech utajovaných částí. 

***) Neutajovaná část – uvede se údaj ve formátu zlomku, a to 

počet neutajovaných částí / celkový počet listů všech neutajovaných částí. 

****) Uvádí se pouze, pokud utajovaný dokument přílohy obsahuje. 
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Vzor úpravy utajované části utajovaného dokumentu složeného z více částí 

 

STUPEŇ UTAJENÍ 

 
 

 

Název orgánu státu, 

právnické osoby nebo 

jméno a příjmení podnikající fyzické osoby  

nebo právnické osoby anebo firmu, název 

nebo jméno a příjmení podnikatele 

Utajovaná část (....) č. j./jiné ev. 

ozn.:  

Výtisk č.:  

Počet listů:  

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………….obsah…………………………….………….…

…………………………………………….………………………………………………….... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STUPEŇ UTAJENÍ 

číslo listu nebo stránky 
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Vzor úpravy neutajované části utajovaného dokumentu složeného z více částí 

 
 

Název orgánu státu, 

právnické osoby nebo 

jméno a příjmení podnikající fyzické osoby  

nebo právnické osoby anebo firmu, název 

nebo jméno a příjmení podnikatele 

Neutajovaná část (....) č. j./jiné ev. 

ozn.:  

Výtisk č.: 

Počet listů: 

 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………….obsah…………………………….………….…

…………………………………………….………………………………………………….... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

číslo listu nebo stránky 
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Příloha č. 10 k vyhlášce č. 529/2005 Sb. 

 

Vzor stvrzenky o převzetí utajovaného dokumentu 

 

Stvrzenka o převzetí utajovaného dokumentu 

 

Označení a adresa odesílatele 
 

 Potvrzuji příjem utajovaného dokumentu: 

 

č. j./jiné ev. ozn*):  ....................    výtisk č.: .....   přílohy: ..........…. celkem listů: ....... 

 

Zjištěné závady: 

 

 

Zásilka převzata dne: 

Podpis příjemce:                                   Razítko nebo název orgánu státu,  

                                 právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby podnikatele           
 

 

*) Nehodící se škrtněte. 
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Příloha č. 12 k vyhlášce č. 529/2005 Sb. 

 

Vzor evidenčního listu  

 

Evidenční list  

 

Název orgánu státu, právnické osoby nebo jméno a místo podnikání podnikající fyzické osoby 

nebo právnické osoby anebo firmu, název nebo jméno a příjmení podnikatele a sídlo nebo 

místo podnikání podnikatele: 

Sídlo: 

Registr/pomocný registr/kontrolní bod*) zřízen pro: 

Adresa registru/pomocného registru/kontrolního bodu*):  

Stupeň utajení: 

Jsou zřízeny pomocné registry/kontrolní body*)? ANO/NE*)  počet:   

Adresa a stupeň utajení pomocného registru/kontrolního bodu*): 

Jméno a příjmení bezpečnostního ředitele: 

  

 Jméno a příjmení Podpis Telefon/e-mail 

Vedoucí 

registru/pomocného registru/ 

osoba pověřená vedením 

pomocného jednacího protokolu 

v kontrolním bodu*) 

   

Zástupce 

vedoucího 

registru/pomocného registru/ 

zástupce osoby pověřené 

vedením pomocného jednacího 

protokolu v kontrolním bodu*) 

   

Zástupce 

vedoucího 

registru/pomocného registru/ 

zástupce osoby pověřené 

vedením pomocného jednacího 

protokolu v kontrolním bodu*) 

   

 

Datum:  

 

Podpis**): 

      

*) Nehodící se škrtněte. 

**) Je-li evidenční list zasílán Úřadu, podepisuje jej odpovědná osoba nebo bezpečnostní 

ředitel. V případě, že je evidenční list pomocného registru nebo kontrolního bodu zasílán 

registru nebo pomocnému registru, podepíše jej osoba stanovená odpovědnou osobou nebo 

bezpečnostním ředitelem. 
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Příloha č. 13 k vyhlášce č. 529/2005 Sb. 

 
Vzor zprávy o kontrole utajovaných informací vedených evidovaných v registru    

 Zpráva o roční kontrole utajovaných informací vedených evidovaných v registru (název orgánu 

státu/právnické osoby/ podnikající fyzické osoby podnikatele) k 31. prosinci 20XX.     

A) Tímto potvrzujeme, že registr dokončil každoroční kontrolu dokumentů NATO, které má v evidenci 

k 31. prosinci 20XX s tímto výsledkem:   

  1) Nebylo zjištěno, že by jakýkoliv utajovaný dokument NATO nebyl zaevidován, nebyl fyzicky 

dohledán nebo byl shledán nekompletním, resp. byly zjištěny následující nedostatky v evidenci 

utajovaných dokumentů NATO:   

  2) Celkový počet utajovaných dokumentů NATO, které jsou v registru uloženy k 31. prosinci 20XX a 

to pro jednotlivé stupně utajení:   

  3) Celkový počet utajovaných dokumentů NATO, které obdržel registr za poslední kalendářní rok: 

 z toho utajované dokumenty poskytnuté podle § 77 odst. 3 zákona:   

  4) Celkový počet utajovaných dokumentů NATO skartovaných za poslední kalendářní rok:   

B) Tímto potvrzujeme, že registr dokončil každoroční kontrolu dokumentů EU, které má v evidenci k 

31. prosinci 20XX s tímto výsledkem:   

  1) Nebylo zjištěno, že by jakýkoliv utajovaný dokument EU nebyl zaevidován, nebyl fyzicky 

dohledán nebo byl shledán nekompletním, resp. byly zjištěny následující nedostatky v evidenci 

utajovaných dokumentů EU:   

  2) Celkový počet utajovaných dokumentů EU, které jsou v registru uloženy k 31. prosinci 20XX, a to 

pro jednotlivé stupně utajení:   

  3) Celkový počet utajovaných dokumentů EU, které obdržel registr za poslední kalendářní rok: 

 z toho utajované dokumenty poskytnuté podle § 77 odst. 3 zákona:   

  4) Celkový počet utajovaných dokumentů EU skartovaných za poslední kalendářní rok:   

C) Tímto potvrzujeme, že registr dokončil každoroční kontrolu dokumentů ostatních subjektů cizí moci, 

které má v evidenci k 31. prosinci 20XX s tímto výsledkem:   

  1) Nebylo zjištěno, že by jakýkoliv utajovaný dokument ostatních subjektů cizí moci nebyl 

zaevidován, nebyl fyzicky dohledán nebo byl shledán nekompletním, resp. byly zjištěny následující 

nedostatky v evidenci utajovaných dokumentů ostatních subjektů cizí moci:   

  2) Celkový počet utajovaných dokumentů ostatních subjektů cizí moci, které jsou v registru uloženy k 

31. prosinci 20XX a to pro jednotlivé stupně utajení:   

  3) Celkový počet utajovaných dokumentů ostatních subjektů cizí moci, které obdržel registr za 

poslední kalendářní rok: 

 z toho utajované dokumenty poskytnuté podle § 77 odst. 3 zákona:   

  4) Celkový počet utajovaných dokumentů ostatních subjektů cizí moci skartovaných za poslední 

kalendářní rok:   

Pokud v registru nejsou uloženy některé z výše uvedených utajovaných dokumentů (NATO, EU 

nebo ostatních subjektů cizí moci), uvede se tato skutečnost s jejich označením a vyjádřením volnou 

formou, která se stává součástí zprávy.   

Datum ...............................            odpovědná osoba/bezpečnostní ředitel  

        ….......................................  

          (podpis) 
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Platné znění příslušných ustanovení vyhlášky č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a 

certifikaci technických prostředků, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením 

navrhovaných změn 

 

§ 2  

 

Vymezení pojmů  

 

 Pro účely této vyhlášky se rozumí  

  

a) objektem budova nebo jiný ohraničený prostor, ve kterém se zpravidla nacházejí 

zabezpečené nebo jednací oblasti,  

  

b) hranicí objektu plášť budovy, fyzická bariéra (oplocení) nebo jinak viditelně vymezená 

hranice,  

  

c) hranicí zabezpečené oblasti nebo jednací oblasti stavebně nebo jinak viditelně ohraničený 

prostor,  

  

d) vstupem do objektu, zabezpečené oblasti nebo jednací oblasti místo určené pro vstup a 

výstup osob a místo určené pro vjezd a výjezd dopravních prostředků,  

  

e) dopravními prostředky pozemní, podzemní, vzdušné a vodní prostředky určené k přepravě 

osob, předmětů a materiálu,  

  

f) hrozbou možnost vyzrazení nebo zneužití utajované informace při narušení fyzické 

bezpečnosti,  

  

g) rizikem pravděpodobnost, že se určitá hrozba uskuteční,  

  

h) mimořádnou situací stav, kdy bezprostředně hrozí, že dojde k vyzrazení nebo zneužití 

utajované informace,  

  

i) technickým prostředkem bezpečnostní prvek, jehož použitím se zabraňuje, ztěžuje, 

oznamuje nebo zaznamenává narušení zabezpečení ochrany objektu, zabezpečené oblasti 

nebo jednací oblasti, a dále ničí utajované informace,  

  

j) úschovným objektem trezor nebo jiná uzamykatelná schránka stanovená v příloze č. 1 této 

vyhlášky,  

  

k) technickým zařízením vojenský materiál5), zejména elektronická, fototechnická, chemická, 

fyzikálně-chemická, radiotechnická, kryptografická, optická a mechanická vojenská 

technika a vojenská výzbroj, který obsahuje utajovanou informaci.  

  

§ 3  

 

Zabezpečení objektu a zabezpečené oblasti  

 

 (1) Hranici objektu nebo zabezpečené oblasti, zařazení objektu nebo zabezpečené 

oblasti do příslušné kategorie6) a zařazení zabezpečené oblasti do příslušné třídy stanoví 
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odpovědná osoba nebo jí pověřená osoba.  

  

 (2) Zabezpečení objektu nebo zabezpečené oblasti je zajišťováno kombinací opatření 

fyzické bezpečnosti podle odstavců 3 až 10 a § 6 až 9.  

  

 (3) Objekt je zabezpečován v závislosti na kategorii objektu, s ohledem na charakter 

hranice objektu a v závislosti na vyhodnocení rizik těmito technickými prostředky  

  

a) pro kategorii Vyhrazené - mechanické zábranné prostředky,  

  

b) pro kategorii Důvěrné a Tajné - mechanické zábranné prostředky a zařízení elektrické 

zabezpečovací signalizace poplachové zabezpečovací a tísňové systémy,  

  

c) pro kategorii Přísně tajné - mechanické zábranné prostředky, zařízení elektrické 

zabezpečovací signalizace a speciální televizní systémy poplachové zabezpečovací a tísňové 

systémy a dohledové videosystémy. Speciální televizní systémy Dohledové videosystémy 

nesmí narušit ochranu utajovaných informací.  

  

 (4) Zabezpečená oblast je zabezpečována stínící technikou a v závislosti na její 

kategorii, třídě a vyhodnocení rizik těmito technickými prostředky  

  

a) pro kategorii Vyhrazené - mechanické zábranné prostředky,  

  

b) pro kategorii Důvěrné - mechanické zábranné prostředky a zařízení elektrické 

zabezpečovací signalizace poplachové zabezpečovací a tísňové systémy,  

  

c) pro kategorii Tajné a Přísně tajné - mechanické zábranné prostředky, systémy pro kontrolu 

vstupů, zařízení elektrické zabezpečovací signalizace, speciální televizní systémy, 

poplachové zabezpečovací a tísňové systémy, dohledové videosystémy a zařízení 

elektrické požární signalizace. Speciální televizní systémy Dohledové videosystémy lze 

nahradit tísňovými systémy. Při použití speciálních televizních systémů dohledových 

videosystémů nesmí být narušena ochrana utajovaných informací.  

  

 (5) Bodové hodnoty nejnižší míry zabezpečení zabezpečené oblasti jsou stanoveny v 

příloze č. 1 této vyhlášky.  

  

 (6) Objekty a zabezpečené oblasti kategorie Důvěrné a vyšší, v nichž je zajištěna 

trvalá přítomnost zde pracujících osob, se zabezpečují mechanickými zábrannými prostředky.  

  

 (7) K zabezpečení zabezpečených oblastí se používají certifikované nebo 

necertifikované technické prostředky. Necertifikované technické prostředky lze použít pouze 

za podmínek stanovených v příloze č. 1 této vyhlášky.  

  

 (8) Utajovaná informace se ukládá v zabezpečené oblasti příslušné kategorie nebo 

vyšší, popřípadě v úschovném objektu, je-li jeho bodová hodnota uplatněna v projektu fyzické 

bezpečnosti pro příslušnou zabezpečenou oblast.  

  

 (9) V objektu se umísťuje zařízení fyzického ničení nosičů informací podle přílohy č. 

1 této vyhlášky.  
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 (10) V případě, že hranice objektu je totožná s hranicí zabezpečené oblasti, je rozsah 

použití opatření fyzické bezpečnosti určen požadavky na kategorii zabezpečené oblasti.  

  

§ 4  

 

Zabezpečení jednacích oblastí  

 

 (1) Hranici jednací oblasti stanoví odpovědná osoba nebo jí pověřená osoba.  

  

 (2) Zabezpečení jednací oblasti je zajišťováno kombinací opatření fyzické bezpečnosti 

podle odstavců 3 až 8 a § 6 až 9.  

  

 (3) Rozsah použití opatření fyzické bezpečnosti k zabezpečení jednací oblasti se 

stanoví v závislosti na stupni utajovaných informací, které jsou v jednací oblasti pravidelně 

projednávány, a na vyhodnocení rizik.  

  

 (4) Jednací oblasti pro pravidelné projednávání utajovaných informací stupňů utajení 

Tajné a Přísně tajné se zabezpečují mechanickými zábrannými prostředky, systémy pro 

kontrolu vstupů, zařízeními elektrické zabezpečovací signalizace, speciálními televizními 

systémy poplachovými zabezpečovacími a tísňovými systémy, dohledovými 

videosystémy, zařízeními elektrické požární signalizace, zařízeními proti pasivnímu a 

aktivnímu odposlechu utajované informace.  

  

 (5) Speciální televizní systémy Dohledové videosystémy v odstavci 4 lze nahradit 

tísňovými systémy. Speciální televizní systémy Dohledové videosystémy nesmí narušit 

ochranu utajovaných informací.  

  

 (6) Bodové hodnoty nejnižší míry zabezpečení jednací oblasti jsou stanoveny v příloze 

č. 1 této vyhlášky.  

  

 (7) Ustanovení přílohy č. 1 této vyhlášky týkající se zabezpečení zabezpečené oblasti 

se obdobně vztahují na zabezpečení jednací oblasti, není-li v příloze č. 1 této vyhlášky 

stanoveno jinak.  

  

 (8) K zabezpečení jednacích oblastí se používají certifikované nebo necertifikované 

technické prostředky. Necertifikované technické prostředky lze použít pouze za podmínek 

stanovených v příloze č. 1 této vyhlášky.  

  

 (9) V případě, že hranice objektu je totožná s hranicí jednací oblasti, je rozsah použití 

opatření fyzické bezpečnosti určen požadavky na zabezpečení jednací oblasti.  

  

§ 7  

 

Režim pohybu osob a dopravních prostředků  

 

 (1) Oprávnění ke vstupu do objektu, zabezpečené oblasti nebo jednací oblasti vydává 

odpovědná osoba nebo jí pověřená osoba. Oprávnění ke vstupu do zabezpečené oblasti nebo 

jednací oblasti stanovené kategorie lze vydat osobě, která je poučena a je držitelem oznámení 

o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené nebo 

osvědčení fyzické osoby pro odpovídající nebo vyšší stupeň utajení. Seznam osob s 
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oprávněním ke vstupu do objektu kategorie Důvěrné, Tajné nebo Přísně tajné, do zabezpečené 

oblasti a do jednací oblasti a dopravních prostředků oprávněných vjíždět do objektu kategorie 

Důvěrné, Tajné nebo Přísně tajné, do zabezpečené oblasti a do jednací oblasti se ukládá u 

odpovědné osoby nebo jí pověřené osoby.  

  

 (2) Osoby bez oprávnění ke vstupu mohou do objektu kategorie Důvěrné, Tajné nebo 

Přísně tajné, zabezpečené oblasti nebo jednací oblasti vstupovat pouze za doprovodu osoby 

oprávněné ke vstupu do příslušného objektu, zabezpečené oblasti nebo jednací oblasti za 

předpokladu, že vstup je nezbytný a nebude narušena ochrana utajovaných informací.  

  

 (3) Na vstupu do objektu, popřípadě i do zabezpečené oblasti, kategorie Důvěrné, 

Tajné nebo Přísně tajné se provádí kontrola vstupu a u osob bez oprávnění ke vstupu do 

objektu ke vstupu je vedena evidence údajů a povinně se stanoví režim návštěv s 

doprovodem. Na vstupu do zabezpečené oblasti kategorie Vyhrazené, která je umístěna v 

objektu kategorie Vyhrazené, se provádí kontrola vstupu.  

  

 (4) Při vstupu osob bez oprávnění ke vstupu do objektu kategorie Přísně tajné se u 

nich provádí kontrola zařízením sloužícím k vyhledávání nebezpečných látek nebo předmětů.  

  

§ 11  

 

Náležitosti žádosti o certifikaci technického prostředku  

 

 (1) Žádost o certifikaci technického prostředku obsahuje  

  

a) identifikaci žadatele  

1. obchodní firmou, popřípadě názvem, sídlem a identifikačním číslem, je-li žadatelem 

právnická osoba,  

2. obchodní firmou, popřípadě jménem a příjmením, případně odlišujícím dodatkem, trvalým 

pobytem a místem podnikání, liší-li se od trvalého pobytu, datem narození a identifikačním 

číslem, je-li žadatelem fyzická osoba, která je podnikatelem, nebo  

3. názvem, sídlem, identifikačním číslem a jménem a příjmením odpovědné osoby, jde-li o 

orgán státu,  

  

b) výčet a označení technických prostředků a seznam předkládané dokumentace.  

  

 (2) K žádosti podle odstavce 1 se přiloží tato dokumentace  

  

a) specifikace a popis technického prostředku,  

  

b) prohlášení o nezávadnosti či shodě technického prostředku8),  

  

c) certifikát shody vystavený na žadatele - pro jednotlivý technický prostředek není 

požadován,  

  

d) posudek podle § 46 odst. 14 zákona.  

§ 12  

 

 Dobu platnosti certifikátu stanoví Úřad, a to nejvýše na dobu platnosti posudku podle 

§ 46 odst. 14 zákona certifikátu shody.  
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. 528/2005 Sb. 

  

1.  ÚSCHOVNÉ OBJEKTY A JEJICH ZÁMKY 
 

1.1.  ÚSCHOVNÉ OBJEKTY 

 

1.1.1. Úschovný objekt typ  4: 

                                                                                                               SS1 = 4 body 
 

Úschovný objekt typu 4 je certifikovaný Národním bezpečnostním úřadem (dále jen 

„Úřad“) a splňuje požadavky bezpečnostní třídy II nebo vyšší podle ČSN EN 1143-1+A1 

Bezpečnostní úschovné objekty – Požadavky, klasifikace a metody zkoušení odolnosti proti 

vloupání – Část 1: Skříňové trezory, trezorové dveře a komorové trezory. 

V souladu s ČSN EN 1143-1+A1 musí být úschovný objekt typu 4 osazen zámkem 

minimálně třídy A podle ČSN EN 1300+A1 Bezpečnostní úschovné objekty – Klasifikace 

zámků s vysokou bezpečností vzhledem k jejich odolnosti proti nepovolenému otevření 

(zámek typu 2, bod 1.2.3. přílohy). 

V případě, že je v úschovném objektu typu 4 uložen kryptografický materiál, musí být 

tento úschovný objekt vybaven kombinačním mechanickým zámkem, minimálně 

třípolohovým.  

 

1.1.2.   Úschovný objekt typ  3: 

                                                                                                               SS1 = 3 body 
 

Úschovný objekt typu 3 je certifikovaný Úřadem a splňuje požadavky bezpečnostní 

třídy I podle ČSN EN 1143-1+A1. 

V souladu s ČSN EN 1143-1+A1 musí být úschovný objekt typu 3 osazen zámkem 

minimálně třídy A podle ČSN EN 1300+A1 (zámek typu 2, bod 1.2.3. přílohy). 

V případě, že je v úschovném objektu typu 3 uložen kryptografický materiál, musí být 

tento úschovný objekt vybaven kombinačním mechanickým zámkem, minimálně 

třípolohovým.  

 

1.1.3.   Úschovný objekt typ  2: 

                                                                                                               SS1 = 2 body 
 

Úschovný objekt typu 2 je certifikovaný Úřadem a splňuje požadavky bezpečnostní 

třídy 0 podle ČSN EN 1143-1+A1. 

V souladu s ČSN EN 1143-1+A1 musí být úschovný objekt typu 2 osazen zámkem 

minimálně třídy A podle ČSN EN 1300+A1 (zámek typu 2, bod 1.2.3. přílohy). 

 

1.1.4. Úschovný objekt typ  1: 

                                                                                                                  S1 = 1 bod 

 

Úschovným objektem typu 1 je nerozebíratelná ocelová skříň pevné konstrukce, její 

dveřní uzávěr je opatřen třístranným rozvorovým mechanismem a uzamykán. Dveřní uzávěr 

je samosvorný v uzavřeném stavu. 

Úschovný objekt typu 1 není certifikovaný Úřadem. Shodu vlastností těchto 

úschovných objektů s výše uvedenými požadavky posuzuje odpovědná osoba nebo jí 

pověřená osoba. Zápis o posouzení shody se stává součástí projektu fyzické bezpečnosti. 
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1.1.5. Úschovný objekt typ  1A: 

                                                                                                                  S1 = 1 bod 

 

Úschovný objekt typu 1A je certifikovaný Úřadem a splňuje, včetně uzamykacího 

systému, požadavky bezpečnostní třídy Z1 podle ČSN 91 6012 Bezpečnostní úschovné 

objekty – Požadavky, klasifikace a metody zkoušení odolnosti proti vloupání – Trezory se 

základní bezpečností. 

 

1.1.6. Úschovný objekt typ  1B: 

                                                                                                                 S1 = 2 body 

 

Úschovný objekt typu 1B je certifikovaný Úřadem a splňuje, včetně uzamykacího 

systému, požadavky bezpečnostní třídy Z2 podle ČSN 91 6012. 

 

1.1.7.  Úschovný objekt typ  1C: 

                                                                                                                 S1 = 3 body 

 

Úschovný objekt typu 1C je certifikovaný Úřadem a splňuje, včetně uzamykacího 

systému, požadavky bezpečnostní třídy Z3 podle ČSN 91 6012. 

 

1.1.8.  Úschovný objekt typ  0: 

                                                                                          S1 = nehodnoceno (N) 0 

 

Úschovný objekt typu 0 je pevné konstrukce (např. schránka, kancelářský nábytek) a je 

opatřen zámkem, který je uzamykán. Nesmí vykazovat takové znaky poškození nebo 

opotřebení, které by znemožnily identifikovat pokusy o neoprávněný vstup. Úschovný objekt 

typu 0 není certifikovaný Úřadem.  

Shodu vlastností těchto úschovných objektů s výše uvedenými požadavky odpovědná 

osoba nebo jí pověřená osoba v projektu fyzické bezpečnosti. 

 

1.2.  ZÁMKY ÚSCHOVNÝCH OBJEKTŮ 

 

1.2.1.    Zámek typ  4: 

                                                                                                               SS2 = 4 body 
    

Zámek typu 4 je certifikovaný Úřadem v rámci certifikace úschovného objektu             

a splňuje požadavky bezpečnostní třídy C podle ČSN EN 1300+A1. 

 

1.2.2.    Zámek typ  3: 

                                                                                                               SS2 = 3 body 

  

Zámek typu 3 je certifikovaný Úřadem v rámci certifikace úschovného objektu            

a splňuje požadavky bezpečnostní třídy B podle ČSN EN 1300+A1. 

 

1.2.3.    Zámek typ  2: 

                                                                                                               SS2 = 2 body 

   

Zámek typu 2 je certifikovaný Úřadem v rámci certifikace úschovného objektu             

a splňuje požadavky bezpečnostní třídy A podle ČSN EN 1300+A1. 
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Poznámka k bodu 1.: 

Převodní tabulka bodové hodnocení úschovného objektu  

 

Typ 

úschovného 

objektu 

Stupeň utajení, pro který byla schválena způsobilost je 

vypsán slovy 

Bodová 

hodnota 

SS1 

Bodová 

hodnota 

SS2 do 31. 12. 1999  

Typ  4 PŘÍSNĚ TAJNÉ  4 body 2 body 

Typ  3 TAJNÉ  3 body 2 body 

Typ  2 DŮVĚRNÉ  2 body 2 body 

 

2.  ZABEZPEČENÉ OBLASTI  A  JEJICH  UZAMYKACÍ  SYSTÉMY  
 

Mechanickými zábrannými prostředky se v této kapitole rozumí zejména zámky, 

dveře, mříže, folie, skla a další bezpečnostní konstrukční a stavební prvky s výjimkou 

úschovných objektů (bod 1. přílohy).  

Mechanickými zábrannými prostředky se zabezpečují průlezné otvory, které dovolí 

průchod šablony o níže uvedených rozměrech: 

 

Průlezný otvor Rozměr 

obdélník 400mm x  250mm 

elipsa 400mm x  300mm 

kruh Průměr 350 mm 

 

Pokud je průlezný otvor zabezpečen mechanickým zábranným prostředkem s jedním 

nebo více otvory (např. mříž), nesmí tyto otvory dovolit průchod šablony ve tvaru elipsy o 

rozměrech 250 mm x 150 mm a tloušťky 20 mm. 

 

2.1.     ZABEZPEČENÉ OBLASTI 

 

Určení typu zabezpečené oblasti je dáno nejméně odolným prvkem její hranice. 

 

2.1.1.    Zabezpečená oblast typ  4: 

                                                                                                               SS3 = 4 body 

 

 Stěny, podlahy a stropy musí mít následující stavební konstrukci: 

a) zděnou (cihelné nebo vápenocementové bloky, pórobetonové tvárnice) tloušťky větší než 

300 mm, nebo 

b) z vyztuženého betonu tloušťky větší než 150 mm. 

Bodové hodnocení ostatních mechanických zábranných prostředků musí splňovat 

hodnotu SS3 = 4. Mechanické zábranné prostředky nesmí vykazovat takové znaky poškození 

nebo opotřebení, které by znemožnily identifikovat pokusy o neoprávněný vstup. 

Okna, dveře a další uzávěry musí splňovat požadavky bezpečnostní třídy RC 4 nebo 

třídy RC 5 podle ČSN EN 1627 Okna, dveře, uzávěry - Odolnost proti násilnému vniknutí - 

Požadavky a klasifikace. 

 

2.1.2.    Zabezpečená oblast typ  3: 

                                                                                                               SS3 = 3 body 
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 Stěny, podlahy a stropy musí mít následující stavební konstrukci: 

a) zděnou (cihelné nebo vápenocementové bloky, pórobetonové tvárnice) tloušťky větší než 

150 mm, nebo 

b) z vyztuženého betonu tloušťky větší než 100 mm. 

Bodové hodnocení ostatních mechanických zábranných prostředků musí splňovat 

minimálně hodnotu SS3 = 3. Mechanické zábranné prostředky nesmí vykazovat takové znaky 

poškození nebo opotřebení, které by znemožnily identifikovat pokusy o neoprávněný vstup. 

Okna, dveře a uzávěry musí splňovat požadavky bezpečnostní třídy RC 3 podle ČSN 

EN 1627. 

 

2.1.3.    Zabezpečená oblast typ  2: 

                                                                                                               SS3 = 2 body 

 

Stěny, podlahy a stropy musí mít následující stavební konstrukci: 

a) zděnou (cihelné nebo vápenocementové bloky, pórobetonové tvárnice) tloušťky 100 až 150 

mm, nebo 

b) z vyztuženého betonu tloušťky do 100 mm. 

Podlahy a stropy mohou být i z jiného materiálu tloušťky větší než 150 mm (např. 

dřevěná sendvičová trámová konstrukce).    

Bodové hodnocení ostatních mechanických zábranných prostředků musí splňovat 

minimálně hodnotu SS3 = 2 . 

Okna, dveře a uzávěry musí splňovat požadavky bezpečnostní třídy RC 2 podle ČSN 

EN 1627. 

Průlezné otvory nemusí být zabezpečeny certifikovanými mechanickými zábrannými 

prostředky, pokud spodní okraj průlezného otvoru splňuje následující požadavky: 

a)  nachází se alespoň 5,5 m nad terénem, 

b) nelze k němu jednoduše proniknout ze střechy nebo za pomoci hromosvodů, okapů, 

parapetů, jiných stavebních prvků, terénních nerovností, stromů či jiných staveb. 

Mechanické zábranné prostředky nesmí vykazovat takové znaky poškození nebo 

opotřebení, které by znemožnily identifikovat pokusy o neoprávněný vstup. 

 

2.1.4.    Zabezpečená oblast typ  1: 

                                                                                                                 SS3 = 1 bod 

 

Stěny, podlahy a stropy jsou lehké stavební konstrukce z materiálů jako například: 

- sádrokartónu, 

- lehké zděné stavební konstrukce, 

- dřeva, dřevotřískových desek, 

- plastických tvrzených hmot, 

- profilovaného nebo vlnitého plechu, 

- - skla.  

Průlezné otvory musí být zabezpečeny mechanickými zábrannými prostředky, které 

poskytují stejný stupeň odolnosti jako zbývající části hranice zabezpečené oblasti typu 1, nebo 

jsou chráněny certifikovanými zařízeními elektrické zabezpečovací signalizace (EZS), jejichž 

poplachovým zabezpečovacím a tísňovým systémem (PZTS), jehož instalace odpovídá 

minimálně hodnotě SS92 = 3. 

Průlezné otvory nemusí být zabezpečeny těmito mechanickými zábrannými 

prostředky, pokud spodní okraj průlezného otvoru splňuje následující požadavky: 

a)  nachází se alespoň 5,5 m nad terénem, 
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b) nelze k němu jednoduše proniknout ze střechy nebo za pomoci hromosvodů, okapů, 

parapetů, jiných stavebních prvků, terénních nerovností, stromů či jiných staveb. 

Mechanické zábranné prostředky musí být pevné konstrukce a nesmí vykazovat 

takové znaky poškození nebo opotřebení, které by znemožnily identifikovat pokusy o 

neoprávněný vstup a shodu s těmito požadavky posuzuje odpovědná osoba nebo jí pověřená 

osoba.  

Zápis o posouzení shody se stává součástí projektu fyzické bezpečnosti. 

 

2.1.5.    Zabezpečená oblast typ  0: 

                                                                                       SS3 = nehodnoceno (N) 0 

 

Zabezpečení průlezných otvorů musí umožňovat kontrolu pohybu osob a vozidel. 

Mechanické zábranné prostředky nesmí vykazovat takové znaky poškození nebo 

opotřebení, které by znemožnily identifikovat pokusy o neoprávněný vstup.  

Shodu s výše uvedenými požadavky potvrzuje odpovědná osoba nebo jí pověřená 

osoba v projektu fyzické bezpečnosti. 

 

2.2. UZAMYKACÍ SYSTÉMY URČENÉ K UZAMYKÁNÍ ZABEZPEČENÝCH  

OBLASTÍ 

  

Uzamykacím systémem v této kapitole se rozumí bezpečnostní kování včetně 

bezpečnostní cylindrické vložky určené pro otvorové výplně. 

 

2.2.1.    Uzamykací systém typ  4: 

                                                                                                               SS4 = 4 body 
 

Uzamykací systém typu 4  je certifikovaný Úřadem. 

Uzamykací systém a jeho komponenty musí splňovat požadavky bezpečnostní třídy 

RC 5 podle ČSN EN 1627. 

 

2.2.2.    Uzamykací systém typ  3: 

                                                                                                               SS4 = 3 body 
 

Uzamykací systém typu 3  je certifikovaný Úřadem. 

Uzamykací systém a jeho komponenty musí splňovat požadavky bezpečnostní třídy 

RC 4 podle ČSN EN 1627. 

 

2.2.3.    Uzamykací systém typ  2: 

                                                                                                               SS4 = 2 body 
 

Uzamykací systém typu 2 je certifikovaný Úřadem. 

Uzamykací systém a jeho komponenty musí splňovat požadavky bezpečnostní třídy 

RC 3 podle ČSN EN 1627. 

 

2.2.4.    Uzamykací systém typ  1: 

                                                                                                                SS4 = 1 bod 
 

Uzamykací systém typu 1  je certifikovaný Úřadem. 

Uzamykací systém a jeho komponenty musí splňovat požadavky bezpečnostní třídy 

RC 2 podle ČSN EN 1627. 
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2.2.5.    Uzamykací systém typ  0: 

                                                                                       SS4 = nehodnoceno (N) 0 
 

Uzamykací systém typu 0  není  certifikovaný Úřadem. 

 

Poznámka k bodu 2.:  

Pokud zabezpečenou oblast tvoří komorový trezor, nesmí být vstup do komorového 

trezoru v té části hranice zabezpečené oblasti, která je současně hranicí objektu. Bodové 

ohodnocení S2 je v tomto případě rovno 0.  

 

3. HRANICE OBJEKTU 
 

Hranici objektu stanoví odpovědná osoba nebo jí pověřená osoba, v jím 

schváleném projektu fyzické bezpečnosti. 

Při určení typu objektu je rozhodující ta část hranice objektu, která má nejnižší 

odolnost. V případě, že hranice objektu je v celé své délce shodná s hranicí zabezpečené 

oblasti nebo vstup do zabezpečené oblasti je v hranici objektu, hodnotí se pouze 

zabezpečená oblast a bodové hodnocení objektu (S3 = 0); režim návštěv v objektu se v tomto 

případě nehodnotí (SS7 = N = 0). 

Zvláštním případem hranice objektu je perimetr (plot atd.) na jehož celé hranici a 

přístupových bodech je realizována ostrahou typu 5. V tomto případě lze hodnotu S3 nahradit 

součinem bodových hodnocení SS10 (fyzická bariéra typu 2 a výše) a SS11. K bodové 

hodnotě objektu S3 lze připočíst hodnocení fyzické bariery (součin položek SS10 a 

SS11), která má na všech přístupových bodech realizovanou ostrahu typu 4 nebo 5. 

Body z položek  SS10 a SS11, které byly využity v hodnotě S3, se již nezapočítávají 

do výpočtu hodnoty S6, ale uvádí se v tabulce bodového ohodnocení pro informaci.  

Zvláštním případem je hranice objektu vymezená hranicí perimetru (plot atd.). 

V tomto případě se jako hranice objektu posuzuje navíc i plášť budovy a započte se do 

hodnoty  S3.  

 

3.1.       Objekt typ  4: 

                                                                                                                 S3 = 4 body 

 

Stěny, podlahy a stropy musí mít zvýšenou nebo zvlášť pevnou stavební konstrukci 

(např. železobetonová konstrukce). Objekt typu 4 má minimální počet dveří, oken a ostatních 

průlezných otvorů, které musí být zabezpečeny mechanickými zábrannými prostředky a 

poskytují stejný stupeň odolnosti proti narušiteli jako ostatní části hranice objektu typu 4. 

 

3.2.       Objekt typ  3: 

                                                                                                                 S3 = 3 body 

 

Stěny, podlahy a stropy musí mít pevnou stavební konstrukci z cihel nebo tvárnic, 

případně je použita stavební technologie využívající prefabrikovaných a montovaných panelů 

apod. Průlezné otvory musí být zabezpečeny mechanickými zábrannými prostředky, které 

poskytují stejný stupeň odolnosti proti narušiteli jako ostatní části hranice objektu typu 3.  

 Průlezné otvory nemusí být zabezpečeny těmito mechanickými zábrannými 

prostředky, pokud spodní okraj průlezného otvoru splňuje následující požadavky:  

a) nachází se alespoň 5,5 m nad terénem, 
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b) nelze k němu jednoduše proniknout ze střechy nebo za pomoci hromosvodů, okapů, 

parapetů, jiných stavebních prvků, terénních nerovností, stromů či jiných staveb. 

 

3.3.       Objekt typ  2: 

                                                                                                                 S3 = 2 body 

 

Objekt je lehké stavební konstrukce. Průlezné otvory musí být zabezpečeny 

mechanickými zábrannými prostředky nebo technickými prostředky EZS poplachového 

zabezpečovacího a tísňového systému (PZTS) minimálně s instalací SS92=1. Tato 

podmínka neplatí, pokud spodní okraj průlezného otvoru splňuje následující požadavky: 

a) nachází se alespoň 5,5 m nad terénem, 

b) nelze k němu jednoduše proniknout ze střechy nebo za pomoci hromosvodů, okapů, 

parapetů, jiných stavebních prvků, terénních nerovností, stromů či jiných staveb. 

 

3.4.       Objekt typ  1: 

                                                                                                                   S3 = 1 bod 

 

Objekt je vylehčená prefabrikovaná konstrukce, která chrání osoby, materiál a zařízení 

před povětrnostními vlivy. 

 

3.5.       Objekt typ  0: 

                                                                                          S3 = nehodnoceno (N) 

 

Objekt má viditelně vymezenou hranici, v jejímž rámci existuje možnost kontroly 

jednotlivých osob a vozidel. Hranici objektu stanoví odpovědná osoba nebo jí pověřená osoba 

v projektu fyzické bezpečnosti. 

 

4.  SYSTÉM KONTROLY VSTUPU DO ZABEZPEČENÉ OBLASTI NEBO 

OBJEKTU A REŽIM NÁVŠTĚV 

            

4. 1. SYSTÉM KONTROLY VSTUPU DO ZABEZPEČENÉ OBLASTI NEBO 

OBJEKTU 

 

Systém kontroly vstupu je hodnocen za předpokladu jeho realizace na všech vstupech 

do objektu nebo zabezpečené oblasti.  

 

4.1.1.    Systém kontroly vstupu typ 4:  

                                                                                                               SS6 = 4 body 

 

Systém kontroly vstupu typu 4 musí být certifikovaný Úřadem, splňovat minimálně 

stupeň 3 podle ČSN EN 60839-11-1 Poplachové a elektronické bezpečnostní systémy – Část 

11-1: Elektronické systémy kontroly vstupu – Požadavky na systém a komponenty, a 

k přístupu je používán:  

a) identifikační prvek a PIN,  

b) biometrie a PIN, nebo  

c) identifikační prvek a biometrie. 

Systém kontroly vstupu typu 4 musí být doplněn přístupovou bariérou znemožňující 

opakovaný přístup a zabezpečující režim „jedna transakce - jeden průchod“. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNBQNFE7FL)



 

4.1.2.    Systém kontroly vstupu typ 3:  

                                                                                                               SS6 = 3 body 

 

 Systém kontroly vstupu typu 3 musí být certifikovaný Úřadem, splňovat minimálně 

stupeň 3 podle ČSN EN 60839-11-1 Poplachové a elektronické bezpečnostní systémy – Část 

11-1: Elektronické systémy kontroly vstupu – Požadavky na systém a komponenty, a 

k přístupu je používán: 

a) identifikační prvek a PIN,  

b) biometrie a PIN, nebo  

c) identifikační prvek a biometrie. 

 

4.1.3.    Systém kontroly vstupu typ 2:  

                                                                                                               SS6 = 2 body 

 

 Systém kontroly vstupu typu 2 musí být certifikovaný Úřadem, splňovat minimálně 

stupeň 3 podle ČSN EN 60839-11-1 Poplachové a elektronické bezpečnostní systémy – Část 

11-1: Elektronické systémy kontroly vstupu – Požadavky na systém a komponenty, a 

k přístupu je používán: 

a) identifikační prvek,  

b) PIN, nebo 

c) biometrie. 

Systém kontroly vstupu typu 2, lze nahradit kontrolou vstupu, kterou nepřetržitě 

provádí ostraha příslušníků ozbrojených sil nebo ozbrojených sborů, a to na všech vstupech 

do objektu nebo zabezpečené oblasti. 

 

4.1.4.    Systém kontroly vstupu typ 1:  

                                                                                                                 SS6 = 1 bod 

 

Systém kontroly vstupu typu 1 tvoří uzamykatelná mechanická zábrana na vstupu.   

 

Poznámka k bodu 4.1.: 

Systém kontroly vstupu typu 1 lze použít pouze na vstupu do zabezpečené oblasti 

kategorie Důvěrné nebo Vyhrazené. 

Při kontrole vstupu do objektu nebo zabezpečené oblasti kategorie Přísně tajné se 

používají zařízení sloužící k vyhledávání nebezpečných látek nebo předmětů.  

Elektronický systém kontroly vstupu musí hlásit na stálé stanoviště ostrahy 

neoprávněný pokus nebo samotné otevření místa přístupu nebo uplynutí povolené doby po 

oprávněném otevření místa přístupu. 

Za certifikovaný elektronický systém kontroly vstupu lze považovat i certifikovaný 

poplachový zabezpečovací systém s přístupovou nadstavbou.   

Rozsah zkoušek, které jsou požadovány pro certifikaci elektronického systému 

kontroly vstupu, je zveřejňován v certifikačním postupu Úřadu. 

Instalace elektronického systému kontroly vstupu, jeho provoz a údržba musí splňovat 

ČSN EN 60839-11-2 Poplachové a elektronické bezpečnostní systémy – Část 11-

2:  Elektronické systémy kontroly vstupu – Pokyny pro aplikace. 

 

4.2. NAMÁTKOVÉ VSTUPNÍ A VÝSTUPNÍ PROHLÍDKY      

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNBQNFE7FL)



 

4.2.1.    Namátkové prohlídky 

                                                                                                               SS12 = 1 bod 

 

Namátkové prohlídky zabezpečuje orgán státu, právnická nebo podnikající fyzická 

osoba a jsou prováděny náhodně při vstupu, vjezdu, výstupu a výjezdu z objektu. Namátkové 

prohlídky jsou určeny jako odstrašující prvek proti porušení ochrany utajovaných informací.  

 

4.3. REŽIM  NÁVŠTĚV V OBJEKTU 

 

4.3.1.    Návštěvy s doprovodem:  

                                                                                                               SS7 = 3 body 

 

Návštěvy musí být doprovázeny po celou dobu pobytu v objektu.  

Musí být vedena evidence údajů o návštěvách, která obsahuje osobní identifikační 

údaje návštěv, doprovázejících osob a časové údaje o tom, kdy byla návštěva vykonána.  

 

4.3.2.    Návštěvy bez doprovodu:  

                                                                                                                SS7 = 1 bod 

 

Návštěvy, které mají povolen vstup bez doprovodu, musí být viditelně označeny. 

V tomto případě musí být viditelně označeni i všichni vlastní zaměstnanci. 

Musí být vedena evidence údajů o návštěvách, která obsahuje osobní identifikační 

údaje návštěv a časové údaje o tom, kdy byla návštěva vykonána.  

 

4.3.3.    Návštěvy bez kontroly:  

                                                                                       SS7 = nehodnoceno (N) 0 

 

Návštěvy vstupují bez kontroly a doprovodu. 

 

5.    OSTRAHA A ZAŘÍZENÍ ELEKTRICKÉ ZABEZPEČOVACÍ 

SIGNALIZACE (EZS) 

5.    OSTRAHA A POPLACHOVÉ ZABEZPEČOVACÍ A TÍSŇOVÉ 

SYSTÉMY (PZTS) 
 

5.1. OSTRAHA 

 

5.1.1.    Ostraha typ  5:  

                                                                                                               SS8 = 5 bodů 

  

Ostrahu typu 5 zabezpečují pouze příslušníci ozbrojených sil nebo ozbrojených sborů 

a je vykonávaná způsobem nepravidelných obchůzek. 

Ostraha provádí obchůzky po náhodně vybraných trasách v náhodných intervalech ne 

větších než 2 hodiny.  

V průběhu výkonu ostrahy, včetně doby obchůzky, musí být na stanovišti stálé ostrahy 

neustále přítomna nejméně jedna osoba určená pro výkon ostrahy.  
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5.1.2.    Ostraha typ  4:  

                                                                                                               SS8 = 4 body 

 

Ostrahu typu 4 zabezpečují pouze příslušníci ozbrojených sil nebo ozbrojených sborů 

a je vykonávaná způsobem nepravidelných obchůzek. 

Ostraha provádí obchůzky v intervalu ne větším než 6 hodin.  

V noci a v mimopracovní době se četnost obchůzek zvyšuje.  

V průběhu výkonu ostrahy, včetně doby obchůzky, musí být na stanovišti stálé ostrahy 

neustále přítomna nejméně jedna osoba určená pro výkon ostrahy.  

 

5.1.3.    Ostraha typ  3:  

                                                                                                               SS8 = 3 body 

 

Ostrahu typu 3 zabezpečují zaměstnanci orgánu státu, právnické osoby nebo 

podnikající fyzické osoby, o jejichž objekt jde, příslušníci ozbrojených sil nebo ozbrojených 

sborů anebo zaměstnanci bezpečnostní ochranné služby. 

Intervaly obchůzek jsou závislé na vnitřním provozu a míře předpokládaného rizika.  

V průběhu výkonu ostrahy, včetně doby obchůzky, musí být na stanovišti stálé ostrahy 

neustále přítomna nejméně jedna osoba určená pro výkon ostrahy. 

 

5.1.4.    Ostraha typ  2:  

                                                                                                               SS8 = 2 body 

 

Ostrahu typu 2 zabezpečují zaměstnanci orgánu státu, právnické osoby nebo 

podnikající fyzické osoby, o jejichž objekt jde, příslušníci ozbrojených sil nebo ozbrojených 

sborů anebo zaměstnanci bezpečnostní ochranné služby. 

U ostrahy typu 2 nejsou vyžadovány obchůzky. 

V průběhu výkonu ostrahy musí být na stanovišti stálé ostrahy neustále přítomna 

nejméně jedna osoba určená pro výkon ostrahy. 

 

5.1.5.    Ostraha typ  1:  

                                                                                                                 SS8 = 1 bod 

 

Ostraha typu 1 odpovídá střežení objektu napojením na dohledové a poplachové 

přijímací centrum umožňující rychlý zásah.  

 

Poznámka k bodu 5.1.: 

Pravidla pro výkon ostrahy je nutné v případě objektu, ve kterém se nachází 

zabezpečená oblast kategorie Důvěrné, Tajné anebo Přísně tajné nebo jednací oblast, stanovit 

v písemné formě. 

Ostraha zabezpečených oblastí, ve kterých se ukládají utajované informace Evropské 

unie stupně utajení Důvěrné a vyšší, se zabezpečuje ostrahou typu 2 a vyšší, s tím že 

frekvence obchůzek musí být stanovena v intervalech ne větších než 2 hodiny. První 

obchůzka ostrahy se provede ihned po skončení pracovní doby. 

Stanoviště stálé ostrahy je umístěno od zabezpečené oblasti kategorie Přísně tajné a 

Tajné nejdále 500 m nebo pokud je vzdálenost stanoviště stálé ostrahy větší než 500 m musí 

být zásah ostrahy proveden do 5 minut od přijetí poplašného nebo nouzového signálu z 

objektu, zabezpečené oblasti nebo jednací oblasti.  

Ostrahu typu 1 lze použít jen pro objekty kategorie Důvěrné nebo Vyhrazené. 
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Ostraha musí být vybavena při obchůzce prostředky umožňujícími spojení se 

stanovištěm pro stálý výkon ostrahy. Doba reakce ostrahy na poplašný nebo nouzový signál 

musí být ověřována odpovědnou osobou nebo jí pověřenou osobou. 

 

5.2.  ZAŘÍZENÍ ELEKTRICKÉ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE  

5.2.  POPLACHOVÉ ZABEZPEČOVACÍ A TÍSŇOVÉ SYSTÉMY (PZTS)  
 

5.2.1.  Zařízení elektrické zabezpečovací signalizace typ  4: 

5.2.1. Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy typ 4:         

                                                                                                             SS91 = 4 body 

 

Zařízení elektrické zabezpečovací signalizace typu 4 musí být certifikováno 

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém typu 4 musí být certifikován Úřadem a 

splňuje požadavky podle ČSN EN 50131-1 ed. 2 Poplachové systémy - Poplachové 

zabezpečovací a tísňové systémy - pro stupeň zabezpečení 4 - vysoké riziko. Tísňový systém 

splňuje dále požadavky ČSN EN 50134 -1 Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci. 

 

5.2.2. Zařízení elektrické zabezpečovací signalizace typ  3:  

5.2.2. Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy typ 3: 

                                                                                                             SS91 = 3 body 

 

Zařízení elektrické zabezpečovací signalizace typu 3 musí být certifikováno 

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém typu 3 musí být certifikován Úřadem a 

splňuje požadavky podle ČSN EN 50131-1 ed. 2 pro stupeň zabezpečení 3 - střední až vysoké 

riziko. Tísňový systém splňuje dále požadavky ČSN EN 50134 - 1. 

 

5.2.3. Zařízení elektrické zabezpečovací signalizace typ  2:  

5.2.3. Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy typ 2:                                                                                                              

   SS91 = 2 body 
 

Zařízení elektrické zabezpečovací signalizace typu 2 musí být certifikováno 

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém typu 2 musí být certifikován Úřadem a 

splňuje požadavky podle ČSN EN 50131-1 ed. 2 pro stupeň zabezpečení 2 - nízké až střední 

riziko. Tísňový systém splňuje dále požadavky ČSN EN 50134-1. 

 

5.2.4. Zařízení elektrické zabezpečovací signalizace typ  1:  

5.2.4. Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy typ 1:  

                                                                                                              SS91 = 1 bod 
 

Zařízení elektrické zabezpečovací signalizace typu 1 nejsou certifikovaná Úřadem. 

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém typu 1 není certifikován Úřadem. 

 

Poznámka k bodu 5.2.: 

Předmětem certifikace zařízení elektrické zabezpečovací signalizace poplachového 

zabezpečovacího a tísňového systému jsou: 

a) ústředny elektrické zabezpečovací signalizace poplachového zabezpečovacího a 

tísňového systému, 

b) detektory elektrické zabezpečovací signalizace poplachového zabezpečovacího a 

tísňového systému, 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNBQNFE7FL)



c) perimetrické detekční systémy, 

d) tísňové systémy. 

 

Tabulka přiřazení kategorií k typům technických prostředků EZS 

 

Typ 

technického 

prostředku EZS 

Stupeň utajení pro který byla schválena způsobilost je 

vypsán slovy nebo vypsaná zkratkou 
Bodová 

hodnota 
do 31.12. 1999 od 1.1. 2000 

Typ  4 - „PT“ 4 body 

Typ  3 „PŘÍSNĚ  TAJNÉ“  „T“ 3 body 

Typ  2 „DŮVĚRNÉ“ „D“ 2 body 

 

5.2.5. Instalace zařízení elektrické zabezpečovací signalizace typ  4: 

5.2.5. Instalace poplachového zabezpečovacího a tísňového systému typ 4: 

                                                                                                             SS92 = 4 body 

 

Instalace typu 4 je realizovaná v zabezpečené oblasti v rozsahu:  

a) prostorová ochrana,  

b) plášťová ochrana,  

c) tísňový systém,  

d) otřesové detektory nebo speciální televizní systém dohledový videosystém snímající 

nepřetržitě průlezné otvory zabezpečené oblasti.  

 

5.2.6. Instalace zařízení elektrické zabezpečovací signalizace typ  3: 

5.2.6. Instalace poplachového zabezpečovacího a tísňového systému typ 3: 

 

                                                                                                             SS92 = 3 body 

 

Instalace typu 3 je realizovaná v zabezpečené oblasti v rozsahu:  

a) prostorová ochrana,  

b) plášťová ochrana,  

c) tísňový systém nebo speciální televizní systém dohledový videosystém snímající 

nepřetržitě průlezné otvory zabezpečené oblasti. 

  

5.2.7. Instalace zařízení elektrické zabezpečovací signalizace typ  2: 

5.2.7. Instalace poplachového zabezpečovacího a tísňového systému typ 2: 

 

                                                                                                             SS92 = 2 body 
 

Instalace typu 2 je realizovaná v zabezpečené oblasti v rozsahu:  

a) prostorová ochrana,  

b) plášťová ochrana.  

Průlezné otvory v hranici zabezpečené oblasti v případě instalace zařízení elektrické 

zabezpečovací signalizace typu 2 nemusí být chráněny prvky plášťové ochrany, pokud jejich 

spodní okraj splňuje následující podmínky: 

a) nachází se alespoň 5,5 m nad terénem, 
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b) nelze k němu jednoduše proniknout ze střechy nebo za pomoci hromosvodů, okapů, 

parapetů, jiných stavebních prvků, terénních nerovností, stromů či jiných staveb. 

 

5.2.8. Instalace zařízení elektrické zabezpečovací signalizace typ 1: 

5.2.8. Instalace poplachového zabezpečovacího a tísňového systému typ 1: 

 

                                                                                                               SS92 = 1 bod 

 

Instalace typu 1 je realizovaná v rozsahu prostorové ochrany zabezpečené oblasti. 

 

Poznámka k 5.2.5 až 5.2.8.: 

Instalace zařízení elektrické zabezpečovací signalizace musí splňovat požadavky podle 

norem řady ČSN EN (CLC/TS) 50131 – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy. 

Výstupní hlášení zařízení elektrické zabezpečovací signalizace a speciálního 

televizního systému musí být vyvedena na stanoviště určené pro stálý výkon ostrahy. 

Ovládání zařízení elektrické zabezpečovací signalizace v  zabezpečené oblasti musí 

být nezávislé na ovládání zařízení elektrické zabezpečovací signalizace v ostatních 

zabezpečených oblastech nebo jiných prostorech.  

Instalace zařízení elektrické zabezpečovací signalizace musí být ověřena funkční 

zkouškou podle TNI 334591-3. Rozsah funkčních zkoušek je stanoven nejméně každých 12 

měsíců v tabulce A1 (stupeň 1). Funkční zkouška musí být zaznamenána v provozní knize 

nebo protokolem o zkoušce, který se ukládá u odpovědné osoby nebo jí pověřené osoby. 

Instalace poplachového zabezpečovacího a tísňového systému musí splňovat 

požadavky podle norem řady ČSN EN (CLC/TS) 50131 – Poplachové zabezpečovací a 

tísňové systémy. 

Výstupní hlášení poplachového zabezpečovacího a tísňového systému a dohledové 

videosystémy musí být vyvedeny na stanoviště určené pro stálý výkon ostrahy. 

Ovládání poplachového zabezpečovacího a tísňového systému v  zabezpečené 

oblasti musí být nezávislé na ovládání poplachového zabezpečovacího a tísňového 

systému v ostatních zabezpečených oblastech nebo jiných prostorech.  

Instalace poplachového zabezpečovacího a tísňového systému musí být ověřena 

funkční zkouškou. Rozsah funkčních zkoušek je stanoven nejméně každých 12 měsíců. 

Funkční zkouška musí být zaznamenána v provozní knize nebo protokolem o zkoušce, 

který se ukládá u odpovědné osoby nebo jí pověřené osoby. 

 

5.2.9. Výpočet SS9 podle bodového hodnocení SS91 a SS92 
 

SS9  = (SS91 + SS 92)/2  x  SS92/OBL 
 

Hodnota SS9 se matematicky zaokrouhluje na celé číslo.  

Maximální hodnota SS9 může být 4. 

 

OBL je bodová hodnota určená kategorií zabezpečené oblasti: 

 

Kategorie  

zabezpečené oblasti 

Bodová hodnota  

OBL 

Přísně tajné 4 body 

Tajné 3 body 

Důvěrné 2 body 

Vyhrazené                  1 bod 
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Je-li v zabezpečené oblasti zajištěna trvalá přítomnost nejméně 1 osoby, není nutno 

instalovat zařízení elektrické zabezpečovací signalizace poplachový zabezpečovací a tísňový 

systém; v tomto případě je hodnota SS9 = 4.  

Výsledné bodové ohodnocení úrovně zařízení elektrické zabezpečovací signalizace 

poplachového zabezpečovacího a tísňového systému je dáno bodovým ohodnocením 

použitého technického prostředku nejnižšího typu. 

K bodové hodnotě SS92 lze připočíst hodnotu SS13 (Perimetrický detekční systém 

na celém obvodě perimetru). Body z položky  SS13 se již nezapočítávají do výpočtu 

hodnoty S6, ale uvádí se v tabulce bodového ohodnocení pro informaci. 

 

5.3. SPECIÁLNÍ TELEVIZNÍ SYSTÉMY 
 

Speciální televizní systémy slouží pro snímání, přenos a zobrazování pohybu osob a 

dopravních prostředků. Speciální televizní systémy nejsou certifikované Úřadem.  

Instalace speciálních televizních systémů musí splňovat požadavky norem řady 

ČSN EN 50132 – Poplachové přenosové systémy a zařízení – CCTV sledovací systémy pro 

použití v bezpečnostních aplikacích. 

5.3. DOHLEDOVÉ VIDEOSYSTÉMY 
 

Dohledové videosystémy slouží především pro snímání, přenos a zobrazování 

pohybu osob a dopravních prostředků. Dohledové videosystémy nejsou certifikované 

Úřadem.  

Instalace dohledových videosystémů musí splňovat požadavky norem řady 

ČSN EN 62676 - Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích.  
 

6.      OCHRANA  PERIMETRU 
   

Hranice perimetru je tvořena po celém obvodu fyzickou bariérou. 

 

 6.1.     FYZICKÉ  BARIÉRY 

Fyzické bariéry jsou vyžadovány po celém obvodu hranice objektu tam, kde to 

umožňuje její charakter. Konstrukce přístupových bodů (vstupních bran) musí být na stejné 

bezpečnostní úrovni jako konstrukce fyzické bariéry (oplocení). Na všech přístupových 

bodech musí být zajištěn stejný standard kontroly vstupu.  

 

6.1.1.    Fyzická bariéra typ 4:  

                                                                                                             SS10 = 4 body 

 

Fyzická bariéra typu 4 umožňuje pozorování přilehlého terénu. Je-li to možné, musí 

být ponechán kolem chráněného objektu 25 metrový volný prostor. Minimální výška 

vertikální části bariéry je 2,15 metru. Musí být navržena a zkonstruována tak, aby poskytovala 

co největší překážku proti průniku průlomem. Horní část bariéry musí zajišťovat ochranu 

proti překonání lezením - oboustranné šikmé vzpěry vyčnívající ven i dovnitř pod úhlem 45° 

o minimální délce 40 cm, na nichž je po celé délce připevněn ostnatý drát. Fyzická bariéra 

typu 4 musí být doplněna perimetrickým detekčním systémem. 

 

6.1.2.   Fyzická bariéra typ  3:  

                                                                                                             SS10 = 3 body 
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Fyzická bariéra typu 3 umožňuje pozorování přilehlého terénu. Je-li to možné, musí 

být ponechán kolem chráněného objektu 25 metrový volný prostor. Minimální výška 

vertikální části bariéry je 2,15 metru. Musí být navržena a zkonstruována tak, aby poskytovala 

co největší překážku proti průniku průlomem. Horní část bariéry musí zajišťovat ochranu 

proti překonání lezením - jednostranné šikmé vzpěry vyčnívající ven pod úhlem 45°               

o minimální délce 40 cm, na nichž je po celé délce připevněn ostnatý drát. 

 

6.1.3.   Fyzická bariéra typ  2:  

                                                                                                             SS10 = 2 body 

 

Fyzická bariéra typu 2 musí poskytovat překážku proti pokusu o překonání lezením     

a proti průniku průlomem. Minimální výška vertikální části bariéry je 2,15 metru. 

 

6.1.4.   Fyzická bariéra typ  1:  

                                                                                                              SS10 = 1 bod 

 

Fyzické bariéře typu 1 odpovídá oplocení bez speciálních bezpečnostních požadavků. 

Účelem tohoto oplocení je vyznačit hranice a zajistit minimální úroveň odrazení nebo 

odolnosti. Fyzická bariéra typu 1 může být tvořena jakýmkoliv typem materiálu. 
 

6.2. Kontrola vstupu ve všech přístupových bodech perimetru  

                                                                                         SS11 = 1 bod 

 

6.3. Perimetrický detekční systém (PDS)  

                           
 

6.3.1.      Perimetrický detekční systém (PDS) - certifikovaný:  

                                                                      SS13 = 2 body 

 

Perimetrický detekční systém je certifikovaný Úřadem a vztahují se na něj požadavky 

uvedené v bodě 5.2. přílohy. 

 

6.3.2.   Perimetrický detekční systém (PDS) - necertifikovaný:  

                                                                      SS13 = 1 bod 

 

Perimetrický detekční systém není certifikovaný Úřadem a vztahují se na něj 

požadavky uvedené v bodě 5.2. přílohy. 

 

6.4. Bezpečnostní osvětlení perimetru:  

                                                                                                    SS14 = 2 body 

 

Požadavky na instalaci bezpečnostního osvětlení vyplývají například z požadavků 

speciálního televizního systému na perimetru.  

 

6.5. Speciální televizní systém na perimetru: 

                                                                                                     SS15 = 2 body 
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Speciální televizní systém není certifikovaný Úřadem.  

Instalace speciálního televizního systému musí splňovat požadavky norem řady 

ČSN EN 50132 – Poplachové přenosové systémy a zařízení – CCTV sledovací systémy pro 

použití v bezpečnostních aplikacích. 

 

6.5. Dohledové videosystémy na perimetru: 

                                                                                                     SS15 = 2 body 

 
Dohledové videosystémy nejsou certifikovány Úřadem.  

Instalace dohledových videosystémů musí splňovat požadavky norem řady 

ČSN EN 62676 - Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích. 

 

7.   ZAŘÍZENÍ ELEKTRICKÉ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE  

                

Požární hlásiče musí být zapojeny do ústředny elektrické požární signalizace, nebo do 

ústředny elektrické zabezpečovací signalizace poplachového zabezpečovacího a tísňového 

systému. V obou případech musí být signál poplachu vyveden na stanoviště určené pro stálý 

výkon ostrahy.  

Zařízení elektrické požární signalizace musí splňovat požadavky norem řady ČSN EN 

54 – Elektrická požární signalizace. 

Zařízení elektrické požární signalizace nejsou certifikovaná Úřadem. 

Pro ochranu utajovaných informací lze v zabezpečené oblasti využít již 

instalované protipožární prvky nebo systémy. 

 

8. ZAŘÍZENÍ SLOUŽÍCÍ K VYHLEDÁVÁNÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK 

NEBO PŘEDMĚTŮ 
 

Zařízení sloužící k vyhledávání nebezpečných látek nebo předmětů jsou používána na 

vstupu do objektu nebo do zabezpečené oblasti kategorie Přísně tajné anebo jednací oblasti, 

ve které se pravidelně projednávají utajované informace stupně utajení Přísně tajné. 

Zařízení sloužící k vyhledávání nebezpečných látek nebo předmětů nejsou 

certifikovaná Úřadem. Použije se sestava v rozsahu: 

1. Průchozí detektor kovových předmětů, případně doplněný ručním detektorem kovových 

předmětů.   

2. Rentgenový přístroj pro kontrolu zavazadel, doložený kladným Rozhodnutím Státního 

úřadu pro jadernou bezpečnost o typovém schválení zdroje ionizujícího záření podle zákona č. 

18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření a o změně a doplnění 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

9.  ZAŘÍZENÍ FYZICKÉHO NIČENÍ NOSIČŮ INFORMACÍ NEBO DAT  
 

9.1.      Zařízení fyzického ničení nosičů informací nebo dat typ 4:  

 bez bodového ohodnocení 

 

Zařízení fyzického ničení nosičů informací nebo dat typu 4 jsou určena pro ničení 

utajovaných informací stupně utajení Přísně tajné nebo nižší. Zařízení fyzického ničení nosičů 

informací nebo dat je certifikováno Úřadem. 
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Nosič informací nebo dat Velikost odpadních částic 

 papír, film z polyesteru s uložením informace v originální 

velikosti, kov, umělá hmota, identifikační karty, magnetické 

pásky, pevné disky, diskety, kompaktní disky a obdobné nosiče;  

 

šířka částic   0,8 mm 

délka částic  13,0 mm 

film z polyesteru s uložením informace ve zmenšené velikosti jako 

mikrofilm, čipové karty, paměťové čipy a obdobné nosiče; 

 

plocha částic   0,2 mm2 

 

Nosič informací nebo dat Velikost odpadních částic 

papír, film v originální velikosti, kov, umělá hmota, 

identifikační karty, magnetické pásky, pevné disky, 

diskety, kompaktní disky a obdobné nosiče;  

 plocha částic  5 mm2 a 

šířka částic   1 mm 

rozvlákněné částice nebo 

rozdrcené částice o ploše  5 mm2 

velikost částic nesmí být 

překročena 

mikrofilmy, mikrofiše, čipové karty, SSD disky, flash 

paměti, paměťové čipy a obdobné nosiče; 
plocha částic   0,2 mm2 

 

Zařízení fyzického ničení nosičů informací nebo dat typu 4 jsou určena také pro ničení 

utajovaných informací cizí moci stupně utajení Přísně tajné nebo nižší.  

 

9.2.     Zařízení fyzického ničení nosičů informací nebo dat typ 3:  

 bez bodového ohodnocení 

 

Zařízení fyzického ničení nosičů informací nebo dat typu 3 jsou určena pro ničení 

utajovaných informací stupně utajení Tajné nebo nižšího. Zařízení fyzického ničení nosičů 

informací nebo dat je certifikováno Úřadem. 

 

Nosič informací nebo dat Velikost odpadních částic 

papír, film z polyesteru s uložením informace v originální 

velikosti, kov, umělá hmota, identifikační karty, diskety, 

kompaktní disky a obdobné nosiče; 

 

šířka částic   2,0 mm 

délka částic  15,0 mm 

film z polyesteru s uložením informace ve zmenšené velikosti jako 

mikrofilm, čipové karty a obdobné nosiče 
plocha částic   0,5 mm2 

 

Nosič informací nebo dat Velikost odpadních částic 

papír, film v originální velikosti, kov, umělá 

hmota, identifikační karty, magnetické pásky, 

diskety, kompaktní disky a obdobné nosiče;  

 plocha částic  10 mm2 a 

šířka částic   1 mm 

u 10 % částic může být překročena 

velikost, ale nesmí být větší než 30 mm2 

mikrofilmy, mikrofiše, čipové karty, SSD disky, 

flash paměti, paměťové čipy a obdobné nosiče; 
plocha částic   0,5 mm2 

 

Zařízení fyzického ničení nosičů informací nebo dat typu 3 jsou určena také pro ničení 

utajovaných informací cizí moci stupně utajení Přísně tajné nebo nižší pouze tehdy, je-li šířka 

odpadních částic maximálně 1,5 mm. 
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Zařízení fyzického ničení nosičů informací nebo dat typu NNI 3 jsou určena také 

pro ničení utajovaných informací cizí moci stupně utajení Důvěrné nebo nižší.  

 

9.3.    Zařízení fyzického ničení nosičů informací nebo dat typ 2:  

 bez bodového hodnocení 

 

Zařízení fyzického ničení nosičů informací nebo dat typu 2 jsou určena pro ničení 

utajovaných informací stupně utajení Důvěrné nebo nižšího. Zařízení fyzického ničení nosičů 

informací nebo dat je certifikováno Úřadem. 

 

Nosič informací nebo dat Velikost odpadních částic 

 
 

papír, film z polyesteru s uložením informace 

v originální velikosti, kov, diskety, kompaktní disky 

a obdobné nosiče; 

 

 

křížový  

řez 

šířka částic     4,0 mm 

délka částic   80,0 mm 

přímý  

řez 

šířka pruhu     2,0 mm 

délka pruhu  297,0 mm 

plocha částic*  320,0 mm2 

umělá hmota, např. identifikační karty  
šířka částic    4,0 mm 

délka částic  80,0 mm 

film z polyesteru s uložením informace ve zmenšené 

velikosti jako mikrofilm, čipové karty a obdobné 

nosiče 

plocha částic   1,0 mm2 

 

Poznámka: 

* Platí pouze pro velkokapacitní zařízení s výkonem  500 kg/h 

 

Nosič informací nebo dat Velikost odpadních částic 

papír, film v originální velikosti, kov, umělá 

hmota, identifikační karty, magnetické pásky, 

diskety, kompaktní disky a obdobné nosiče; 

 plocha částic  30 mm2 a 

šířka částic   2 mm 

u 10 % částic může být překročena 

velikost, ale nesmí být větší než 90 mm2 

mikrofilmy, mikrofiše, čipové karty, SSD disky, 

flash paměti, paměťové čipy a obdobné nosiče; 
plocha částic   1 mm2 

 

Zařízení fyzického ničení nosičů informací nebo dat typu 2 jsou určena také pro ničení 

utajovaných informací cizí moci stupně utajení Důvěrné a nižší pouze tehdy, je-li šířka 

odpadních částic maximálně 3 mm a délka maximálně 25 mm. Plocha odpadních částic nesmí 

přesáhnout 60 mm2 s výjimkou nosičů informací nebo dat, kde je stanovena plocha částic   

1,0 mm2. 

Zařízení fyzického ničení nosičů informací nebo dat typu NNI 2 nejsou určena 

pro ničení utajovaných informací cizí moci. 

 

9.4.    Zařízení fyzického ničení nosičů informací nebo dat typ 1:  

                                                                                            bez bodového hodnocení 
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Zařízení fyzického ničení nosičů informací nebo dat typu 1 jsou určena pro ničení 

utajovaných informací stupně utajení Vyhrazené. Zařízení fyzického ničení nosičů informací 

nebo dat je certifikováno Úřadem. 

 

Nosič informací nebo dat Velikost odpadních částic 

papír, film z polyesteru s uložením informace 

v originální velikosti, kov, diskety, kompaktní disky a  

obdobné nosiče; 

 

 

přímý  

řez 

šířka pruhu    6,0 mm 

délka pruhu neomezena 

plocha částic*  320,0 mm2 

 

Poznámka: 

* Platí pouze pro velkokapacitní zařízení s výkonem  500 kg/h. 

 

Nosič informací nebo dat Velikost odpadních částic 

papír, film v originální velikosti, kov, umělá 

hmota, identifikační karty, magnetické pásky, 

diskety, kompaktní disky a obdobné nosiče; 

 plocha částic  160 mm2 a 

šířka částic   6 mm 

u 10 % částic může být překročena 

velikost, ale nesmí být větší než 480 

mm2 

 

Zařízení fyzického ničení nosičů informací nebo dat typu NNI 1 nejsou určena 

pro ničení utajovaných informací cizí moci a pro ničení mikrofilmů, mikrofiší, čipových 

karet, SSD disků, flash pamětí, paměťových čipů a obdobných nosičů. 

 

9.5.    Zařízení fyzického ničení nosičů informací nebo dat typ 0:  

                                                                                            bez bodového hodnocení 

 

Zařízení fyzického ničení nosičů informací nebo dat typu 0 jsou určena pro ničení 

utajovaných informací stupně utajení Přísně tajné nebo nižší. K ničení se používá spálení 

nebo roztavení, přičemž teplota, které budou vystaveny, a doba jejího působení musí vést k 

jejich úplnému zničení. K ničení se používá spálení, roztavení, drcení nebo rozvláknění. 

Teplota, které budou vystaveny při spálení nebo roztavení, způsob drcení nebo 

rozvláknění, a doba jejího působení musí vést k jejich úplnému zničení.  

Odpovědná osoba nebo jí pověřená osoba, která provádí vyřazování utajované 

informace, zajistí, že použitím metody spálení nebo roztavení, roztavení, drcení nebo 

rozvláknění, dojde k úplnému zničení nosiče a nemožnosti obnovení utajované informace. 

Zařízení fyzického ničení nosičů informací nebo dat typu NNI 0 jsou určena také 

pro cizí moci stupně utajení Přísně tajné nebo nižší. 

 

10. ZAŘÍZENÍ  PROTI  PASIVNÍMU  A  AKTIVNÍMU ODPOSLECHU 

UTAJOVANÝCH  INFORMACÍ        
         

Jednací oblast pro pravidelné projednávání utajovaných informací stupňů utajení Tajné 

a Přísně tajné je zabezpečena technickými prostředky proti pasivnímu a aktivnímu odposlechu 

utajované informace. Tato zařízení Úřad necertifikuje. 

 

Požadavky na zajištění jednací oblasti proti pasivnímu a aktivnímu odposlechu: 
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a) proti pasivnímu odposlechu musí být jednací oblast zajištěna dostatečně zvukotěsnými 

stěnami, dveřmi, podlahou a stropem, 

b) okna, větrací otvory nebo prostupy klimatizace musí být chráněny technickými prostředky 

certifikovanými Úřadem. Jednací oblast musí být chráněna proti odezírání z míst 

nacházejících se vně jednací oblasti, 

c) do jednací oblasti nesmí být umístěn jakýkoliv nábytek nebo jakékoliv zařízení, pokud 

neprošly kontrolou, zda v jednací oblasti nedochází k nedovolenému použití technických 

prostředků určených k získávání informací (dále jen „obranná prohlídka“). Nábytek a zařízení 

jednací oblasti musí být evidováno (včetně typu, případně sériového a inventárního čísla), 

včetně historie pohybu, 

d) umísťovat telefonní přístroje v jednací oblasti není žádoucí. Pokud je jejich instalace 

bezpodmínečně nutná, musí být vybaveny odpojovačem nebo odpojovány ručně před 

jednáním, 

e) do jednací oblasti nelze vnášet mobilní telefony, jakákoliv nahrávací zařízení, vysílací 

zařízení, jakákoliv testovací, měřící a diagnostická zařízení a další elektronická zařízení (toto 

neplatí v případě, že jde o zařízení používané v rámci prováděné obranné prohlídky 

s vědomím odpovědné osoby nebo jí pověřené osoby), 

f) pro jednací oblast musí být zpracována pravidla pro evidenci a pohyb osob a zařízení. 

 Podle § 26 odst. 1 zákona je odpovědná osoba povinna požádat Úřad o provedení 

obranné prohlídky. Při obranné prohlídce bude ověřeno nasazení technických prostředků proti 

pasivnímu a aktivnímu odposlechu utajované informace.  

Obranné prohlídky jednacích oblastí se provádějí ve lhůtách podle § 10 odst. 1 této 

vyhlášky a dále je nutno provádět obrannou prohlídku vždy po neautorizovaném vstupu či 

podezření na něj a po odchodu pracovníků provádějících údržbu nebo úpravy v jednací 

oblasti. 

 

Žádost o provedení obranné prohlídky obsahuje:  

a) obchodní firmu, názvem popřípadě jménem a příjmením pokud je žadatel podnikatel 

nebo název orgánu státu včetně identifikačního čísla, pokud bylo přiděleno, 

b) adresu umístění jednací oblasti, 

c) výměru podlahové plochy a výška stropů, 

d) dobu předpokládaného provádění obranné prohlídky, 

e) důvod provádění obrané prohlídky (např. z důvodu doplnění nábytku nebo podezření 

na neautorizovaný vstup), 

f) jméno a příjmení kontaktního pracovníka a kontaktní spojení,  

g) podpis odpovědné osoby. 

 

Požadavky na provádění obranných prohlídek: 

a) fyzická osoba provádějící obranné prohlídky musí být držitelem platného osvědčení 

fyzické osoby pro stupeň utajení Tajné nebo vyšší, 

b) o průběhu obranné prohlídky musí být vypracována zpráva obsahující: 

 1. údaje o orgánu státu, který provádí obrannou prohlídku, 

 2. název firmy pokud je žadatel podnikatel nebo název orgánu státu včetně 

identifikačního čísla, pokud bylo přiděleno, který využívá uvedenou jednací oblast,  

 3. adresu umístění jednací oblasti, 

 4. datum a čas provedení obranné prohlídky, 

 5. popis jednací oblasti (kontrolovaného prostoru) včetně fotodokumentace, 

 6. provedené úkony, 

 7. použité kontrolní, měřící a zkušební zařízení, 
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 8. výsledky měření, 

 9. výsledek (hodnocení) obranné prohlídky. 

Zpráva o průběhu obranné prohlídky musí být přiložena k projektu fyzické 

bezpečnosti. 

 

11. PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ CERTIFIKOVANÝCH TECHNICKÝCH 

PROSTŘEDKŮ PO UPLYNUTÍ DOBY PLATNOSTI JEJICH  

CERTIFIKÁTŮ 
 

Technický prostředek pro ochranu utajovaných informací musí být nově pořízen v 

době platnosti jeho certifikátu.   

Po uplynutí doby platnosti certifikátu může být technický prostředek pro ochranu 

utajovaných informací používán nebo nasazen za podmínky, že je plně funkční. Toto musí být 

ověřeno funkční zkouškou. Časové intervaly jsou stanoveny v § 10 této vyhlášky. 

U mechanických zábranných prostředků a zařízení fyzického ničení nosičů informací a 

dat se funkční zkouška doloží zápisem podepsaným odpovědnou osobou nebo jí pověřenou 

osobou. U ostatních technických prostředků se funkční zkouška doloží protokolem o zkoušce 

(např. revizí, záznamem v provozní knize). Výsledek funkční zkoušky se ukládá u odpovědné 

osoby nebo jí pověřené osoby. 

 

12.  BODOVÉ HODNOTY NEJNIŽŠÍ MÍRY ZABEZPEČENÍ FYZICKÉ 

BEZPEČNOSTI 
 

12.1. TABULKA BODOVÝCH HODNOT NEJNIŽŠÍ MÍRY ZABEZPEČENÍ 

ZABEZPEČENÉ OBLASTI 

 

ZABEZPEČENÁ  OBLAST  KATEGORIE   

Přísně Tajné 

Míra rizika 

malá střední velká 

Povinné :     (S1) + (S2) + (S3)       10      11     13 

Povinné :     (S4) + (S5) *         6        7       7 

Nepovinné : (S6)          4        5       5 

Celkový výsledek       20      23     25 

 

 

ZABEZPEČENÁ  OBLAST  KATEGORIE   

Tajné 

Míra rizika 

malá střední velká 

Povinné :     (S1) + (S2) + (S3)        8        9     10 

Povinné :     (S4) + (S5) **        4        5       5 

Nepovinné : (S6)         4        5       5 

Celkový výsledek      16      19     20 

 

 

ZABEZPEČENÁ  OBLAST  KATEGORIE   

Důvěrné 

Míra rizika 

malá střední velká 

Povinné :     (S1) + (S2) + (S3)        6       8       9 

Povinné :     (S4) + (S5)        2       3       3 

Nepovinné : (S6)         3       3       4 

Celkový výsledek      11     14     16 
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ZABEZPEČENÁ  OBLAST  KATEGORIE   

Vyhrazené  

sloužící k ukládání utajované informace v komponentách 

informačního systému nebo kryptografickém prostředku nebo která 

vyžaduje zvláštní režim nakládání  

Povinné : (S1) + (S2) + (S3) 2 

Nepovinné : (S4) + (S5) + (S6) 1 

        Celkový výsledek 3 

 

Poznámka: 

*     - Hodnota (S5) musí dosáhnout alespoň  5 bodů. 

**  - Hodnota (S5) musí dosáhnout alespoň  4 bodů. 

Pouze jedna z hodnot (S1), (S2) nebo (S3) může být rovna 0. 

 

Stanovený objekt, zabezpečenou oblast může využívat k činnosti související s ochranou 

utajovaných informací pouze jeden orgán státu, právnická nebo podnikající fyzická osoba.  

 

Tabulku bodových hodnot pro zabezpečenou oblast kategorie Vyhrazené, nesloužící k 

ukládání utajované informace v komponentách informačního systému nebo v kryptografickém 

prostředku nebo nevyžadující zvláštní režim nakládání, není nutno zpracovávat. V tomto 

případě pouze jedna z hodnot (S1), (S2) nebo (S3) nemusí být realizována. 

 

U zabezpečené oblasti kategorie Vyhrazené, sloužící k ukládání utajovaných informací v 

komponentách informačního systému, je bodová hodnota nejnižší míry zabezpečení stanovena 

jako minimální. Bodové hodnocení může být navýšeno na základě certifikační zprávy 

informačního systému umístěného v této zabezpečené oblasti. 

 

12.2. TABULKA BODOVÝCH HODNOT NEJNIŽŠÍ MÍRY ZABEZPEČENÍ 

JEDNACÍ OBLASTI 

           

JEDNACÍ OBLAST  

pro pravidelné projednávání utajovaných informací stupňů 

utajení Přísně Tajné 

Míra rizika 

malá střední velká 

Povinné :     (S2) + (S3)          6        6       7 

Povinné :     (S4) + (S5) *         6        7       7 

Nepovinné : (S6)          4        5       5 

Celkový výsledek       16      18     19 

   

        

JEDNACÍ OBLAST  

pro pravidelné projednávání utajovaných informací stupňů 

utajení Tajné 

Míra rizika 

malá střední velká 

Povinné :     (S2) + (S3)         5        5       6 

Povinné :     (S4) + (S5) **        4        5       5 

Nepovinné : (S6)         4        5       5 

Celkový výsledek      13      15     16 
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Poznámka : 

 

*  - Hodnota (S5) musí dosáhnout alespoň 5 bodů. 

** - Hodnota (S5) musí dosáhnout alespoň 4 bodů. 

Hodnota (S2) nesmí být rovna 0. 

 

Stanovenou jednací oblast může využívat k činnosti související s ochranou utajovaných 

informací pouze jeden orgán státu, právnická nebo podnikající fyzická osoba. 

 

13. FYZICKÁ BEZPEČNOST INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ (IS)   
 

Pokud se v zabezpečené oblasti nebo objektu vyskytuje taková část informačního 

systému, která může obsahovat utajované informace, nahlíží se na tuto část informačního 

systému jako na bezpečnostní ekvivalent úschovného objektu (SS1). Identifikace spolu 

s autentizací uživatele tvoří bezpečnostní ekvivalent zámku úschovného objektu (SS2). 

Hodnoty SS1 a SS2 lze použít do tabulky bodových hodnot nejnižší míry zabezpečení 

zabezpečené a jednací oblasti (bod 12. přílohy). V odůvodněných případech, kdy nelze 

dosáhnout požadovaný minimální součet hodnot S1, S2 a S3, musí být komponenty 

informačního systému zabezpečeny certifikovanými zařízeními elektrické zabezpečovací 

signalizace, jejichž instalace odpovídá typu 4 v souladu s bodem 5.2.5 certifikovaným 

poplachovým zabezpečovacím a tísňovým systémem, jehož instalace odpovídá typu 4 v 

souladu s bodem 5.2.5. nebo je zajištěna trvalá přítomnost osob. 

Informační systémy používané pouze pro zobrazování, zpracovávání nebo přenos 

utajovaných informací do stupně utajení Tajné mohou být umístěny uvnitř objektu mimo 

zabezpečenou oblast nebo uvnitř objektu bez zabezpečené nebo jednací oblasti.  

 

14. STRUKTURA PROJEKTU FYZICKÉ BEZPEČNOSTI OBJEKTU 

KATEGORIE DŮVĚRNÉ A VYŠŠÍ 
 

Obsahová náplň projektu fyzické bezpečnosti se stanovuje v závislosti na kategorii 

objektu nebo oblasti v rozsahu staveném v § 32 zákona v odst. 1, 3 nebo 4.      

 

14.1. VYHODNOCENÍ  RIZIK  

 
Vyhodnocení rizik obsahuje: 

a) specifikace aktiv - předpokládané množství utajovaných informací podle stupňů utajení, 

b) stanovení jednotlivých hrozeb a zranitelnosti a jejich vyhodnocení, 

c) stanovení celkové míry rizika jako „malé“, „střední“ nebo „velké“. 

 
14.2. URČENÍ KATEGORIÍ OBJEKTU, ZABEZPEČENÝCH OBLASTÍ A 

JEDNACÍCH OBLASTÍ VČETNĚ JEJICH HRANIC A URČENÍ TŘÍD 

ZABEZPEČENÝCH OBLASTÍ  

      

1. Obecný úvod (adresa), popis areálu/budovy (popis hranice, počet budov/počet 

podlaží, vstupy, případně zabezpečení), okolí (především objekty, které by mohly 

mít vliv na bezpečnost), cizí subjekty v areálu/budově (počet, případně název 

a zaměření činnosti), schéma. 

2. Stanovení kategorie objektu a jeho typu. 
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3. Stanovení hranic objektu (umístění v areálu/budově, síla zdí, vstupy, výška oken, 

stálé stanoviště ostrahy). 

4. Popis zabezpečení objektu. 

5. Hranici objektu zakreslit do výkresové části Technické dokumentace fyzické 

bezpečnosti (bod 14.3.2. přílohy).  

6. Stanovení zabezpečených oblastí, které se v objektu nacházejí, jejich typ, kategorie 

a třídu, třídu a její popis zabezpečení. Je nutné rozlišit, jestli se jedná o úložny 

utajovaných informací, pracoviště s informační informačním systémem, oblasti 

s trvalou přítomností zde pracujících osob, jednací místnosti nebo kombinace těchto 

typů. 

7. Stanovení hranic zabezpečených a jednacích oblastí (umístění v objektu, síla zdí, 

podlah a stropů, vstupy, výška spodního okraje průlezných otvorů nad okolním 

terénem) a jejich zakreslení do výkresové části Technické dokumentace fyzické 

bezpečnosti (bod 14.3.2. přílohy). 

8. Pro každou zabezpečenou a jednací oblast zpracovat Tabulku bodového ohodnocení 

opatření fyzické bezpečnosti. 

 

14.3.  ZPŮSOB POUŽITÍ OPATŘENÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI 

 
14.3.1. TABULKA BODOVÉHO OHODNOCENÍ OPATŘENÍ FYZICKÉ 

BEZPEČNOSTI V ZABEZPEČENÉ A JEDNACÍ OBLASTI  

   
 Záhlaví tabulky obsahuje tyto údaje: 

a) název zabezpečené (jednací) oblasti, 

b) kategorii a třídu zabezpečené oblasti, 

c) druh jednací oblasti v závislosti na utajovaných informacích, které jsou v ní pravidelně 

projednávány,  

d) účel, k němuž má zabezpečená oblast sloužit. 

 

BEZPEČNOSTNÍ  OPATŘENÍ TYP 
BODOVÉ 

OHODNOCENÍ 

Úschovné objekty  ❑ T. 4 – 4 body 

❑ T. 3 – 3 body 

❑ T. 2 – 2 body 

SS1= 

Zámky úschovných objektů  ❑ T. 4 – 4 body 

❑ T. 3 – 3 body 

❑ T. 2 – 2 body 

SS2= 

Úschovný objekt včetně uzamykacího 

systému, 

❑ T. 1 – 1 bod 

❑ T. 1A – 1 bod 

❑ T. 1B – 2 body 

❑ T. 1C – 3 body 

S1= 

Celkové hodnocení úschovného objektu       

a jeho zámku  
S1 = SS1 x SS2 S1= 

Zabezpečené oblasti  ❑ T. 4 – 4 body 

❑ T. 3 – 3 body 

❑ T. 2 – 2 body 

❑ T. 1 – 1 bod 

SS3= 
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Uzamykací systém zabezpečené oblasti  

 

 

 

 

❑ T. 4 – 4 body 

❑ T. 3 – 3 body 

❑ T. 2 – 2 body 

❑ T. 1 – 1 bod 

SS4= 

Celkové ohodnocení zabezpečené oblasti a 

jejího uzamykacího systému  
S2 = SS3 x SS4 S2= 

Objekt ❑ T. 4 – 4 body 

❑ T. 3 – 3 body 

❑ T. 2 – 2 body 

❑ T. 1 – 1 bod 

S3= 

Systém kontroly vstupu  ❑ T. 4 – 4 body 

❑ T. 3 – 3 body 

❑ T. 2 – 2 body 

❑ T. 1 – 1 bod 

SS6= 

Režim návštěv v objektu 

 a) Návštěvy s doprovodem  

 b) Návštěvy bez doprovodu 

 c) Návštěvy bez kontroly 

 

❑ ad a) – 3 bod 

❑ ad b) – 1 bod 

❑ ad c) – nehodnoceno  

 

SS7= 

Celkové hodnocení kontroly vstupu  S4 = SS6 + SS7 S4= 

Ostraha ❑ T. 5 – 5bodů 

❑ T. 4 – 4 body 

❑ T. 3 – 3 body 

❑ T. 2 – 2 body 

❑ T. 1 – 1 bod 

SS8= 

Zařízení elektrické zabezpečovací 

signalizace Poplachový zabezpečovací a 

tísňový systém 

 

❑ T. 4 – 4 body 

❑ T. 3 – 3 body 

❑ T. 2 – 2 body 

❑ T. 1 – 1 bod 

 

 

SS91= 

Instalace zařízení elektrické zabezpečovací 

signalizace poplachového zabezpečovacího 

a tísňového systému 

❑ T. 4 – 4 body 

❑ T. 3 – 3 body 

❑ T. 2 – 2 body 

❑ T. 1 – 1 bod 

SS92= 

Mezivýsledek (SS 9)  SS9= 

Celkové hodnocení ostrahy a systému EZS 

poplachového zabezpečovacího a 

tísňového systému 

S5 = SS8 + SS9 S5= 

Fyzické bariéry  ❑ T. 4 – 4 body 

❑ T. 3 – 3 body 

❑ T. 2 – 2 body 

❑ T. 1 –1 bodů 

 

SS10= 

Kontrola vstupu v přístupových bodech 

perimetru  

 a) Kontrola  je realizována 

 b) Kontrola není realizována 

 

 

❑ ad a) – 1 bod 

❑ ad b) – 0 bodů 

 

SS11= 
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Namátkové vstupní a výstupní prohlídky 

 a) Prohlídky jsou prováděny 

 b) Prohlídky nejsou prováděny 

 

 

❑ ad a) – 1 bod 

❑ ad b) – 0 bodů  

 

SS12= 

Perimetrický detekční systém (PDS) 

- certifikovaný Úřadem 

- necertifikovaný Úřadem 

 

2 body 

1 bod  

SS13= 

Bezpečnostní osvětlení perimetru   

2 body SS14= 

Speciální televizní systém Dohledový 

videosystém na perimetru 

 

2 body 
 

SS15= 

Celkové hodnocení ochrany perimetru  S6 = (SS10 x SS11) + 

SS12 + SS13 + SS14 + 

SS15 

 

S6= 

 

Hodnoty proměnných S1 až S6 získané vyplněním tabulky bodového ohodnocení 

opatření fyzické bezpečnosti v zabezpečené oblasti je nutné porovnat s tabulkou bodových 

hodnot nejnižší míry zabezpečení zabezpečené a jednací oblasti podle bodu 12. přílohy  

Na základě tohoto porovnání je nutné stanovit, zda přijatá opatření fyzické bezpečnosti 

jsou pro danou míru rizika a kategorii zabezpečené oblasti dostatečná. 

Na základě tohoto porovnání je nutné stanovit, zda přijatá opatření fyzické bezpečnosti 

jsou pro danou míru rizika a dále na stupni utajovaných informací pravidelně projednávaných 

v jednací oblasti dostatečná.   

Ověření, zda jednotlivá použitá opatření fyzické bezpečnosti a vyhodnocení rizik 

odpovídají projektu fyzické bezpečnosti a právním předpisům v oblasti ochrany utajovaných 

informací, provádí odpovědná osoba nebo jí pověřená osoba.  

Funkční zkoušky pro elektrické zabezpečovací systémy se provádí podle TNI 3345 

91-3. Rozsah a časový interval funkčních zkoušek je stanoven v tabulce A1 (stupeň 1). 

Podmínky funkčních zkoušek u ostatních technických zařízení stanoví odpovědná osoba nebo 

jí pověřená osoba. 

Zápis o provedení funkční zkoušky u technických prostředků uvedených v § 30 odst. 1 

zákona se ukládají u odpovědné osoby nebo jí pověřené osoby. 

 

14.3.2   TECHNICKÁ  DOKUMENTACE FYZICKÉ  BEZPEČNOSTI  

                

 Tato dokumentace se člení do těchto částí: 

a) Výkresová dokumentace, která obsahuje zejména vyznačení hranice objektu, hranic 

jednotlivých zabezpečených a jednacích oblastí a rozmístění technických prostředků určených 

k ochraně utajovaných informací v objektu a zabezpečených a jednacích oblastech,  

b) Dokumentace technických prostředků, která obsahuje zejména  

 1. výčet (název, počet a v případě více typů jednoho druhu technického prostředku i 

umístění),  

 2. kopie certifikátu a přílohy z doby instalace, 

 3. zápisy o posouzení shody z doby instalace (uvést specifikaci a způsob použití).  

 

14.4.  PROVOZNÍ  ŘÁD   

 Provozní řád obsahuje: 
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1. pravidla pro režim pohybu osob (včetně návštěv) a dopravních prostředků v areálu /budově, 

2. pravidla pro režim pohybu osob (včetně návštěv) a dopravních prostředků v objektu  a 

zabezpečených oblastech, 

3.  pravidla pro režim pohybu utajovaných informací v objektu, 

4. pravidla pro zacházení s provozní dokumentací k technickým prostředkům obsahující 

pokyny pro používání technických prostředků, datum instalace a stanovení pravidelných 

kontrol funkčnosti technických prostředků (např. provozní knihy, návody k obsluze EZS, 

speciální televizní systém, poplachového zabezpečovacího a tísňového systému, dohledový 

videosystém, EKV, EPS a zařízení proti pasivnímu a aktivnímu odposlechu apod.), 

5. pravidla pro manipulaci s klíči a identifikačními prostředky od vstupů do objektu a 

zabezpečených oblastí a s klíči od úschovných objektů. Tato pravidla musí řešit zejména 

systém a způsob označování, přidělování a odevzdávání těchto klíčů a identifikačních 

prostředků, jejich úschovu a evidenci, postup při ztrátě, uložení duplikátů a pravidla pro jejich 

použití. V případě, že odpovědná osoba nebo jí pověřená osoba rozhodla o uložení klíčů nebo 

identifikačních prostředků mimo objekt musí o této skutečnosti vést záznamy a dále musí 

zajistit kontrolu dodržování pravidel manipulace s klíči nebo identifikačními prostředky mimo 

objekt. Obdobná pravidla je třeba stanovit i pro zacházení s kombinacemi znaků, používaných 

jako hesla zjednávající přístup do objektů, zabezpečených oblastí nebo úschovných objektů, 

stanovení doby a příčiny obměny přístupových kombinací, hesel nebo kódů,   

6.  popis režimových opatření pro ochranu jednacích oblastí, 

7. pravidla pro výkon ostrahy stanovující počet členů ostrahy, způsob výkonu ostrahy, 

zejména způsob kontroly osob a dopravních prostředků při vstupu a výstupu, způsob 

provádění obchůzek a způsob reakce ostrahy na poplachové výstupní hlášení technických 

prostředků; v případě, že ostraha je vykonávána na základě smluvního vztahu, je nutné 

přiložit kopii smlouvy. 

 

14.5. PLÁN ZEBEZPEČENÍ OBJEKTU, ZABEZPEČENÝCH OBLASTÍ A JEDNACÍ 

OBLASTI V KRIZOVÝCH SITUACÍCH           

Popis opatření k minimalizaci hrozeb a zranitelností popsaných v kapitole 

vyhodnocení rizik. 

Pokyny pro ochranu utajovaných informací v případě vzniku mimořádné situace.  

 

15. STRUKTURA PROJEKTU FYZICKÉ BEZPEČNOSTI  OBJEKTU 

KATEGORIE  VYHRAZENÉ    
 

Obsahová náplň projektu fyzické bezpečnosti je stanovena v rozsahu uvedeném v § 32 

odst. 2 a 4 5zákona.      

 

15.1. URČENÍ OBJEKTU, ZABEZPEČENÝCH OBLASTÍ VČETNĚ JEJICH 

HRANIC A TŘÍD ZABEZPEČENÝCH OBLASTÍ  

 

1. Stanovení hranic objektu (umístění v areálu/budově, vstupy, výška oken, stálé 

stanoviště ostrahy). 

2. Hranici objektu zakreslit do výkresové části Technické dokumentace fyzické 

bezpečnosti (bod 15.2.1. přílohy).  

3. Stanovení zabezpečených oblastí, které se v objektu nacházejí a jejich třídu. Je nutné 

rozlišit, jestli se jedná o úložny utajovaných informací, pracoviště s informačním 

systémem, oblasti s trvalou přítomností zde pracujících osob nebo kombinace těchto 

typů. 
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4. Stanovení hranic zabezpečených oblastí (umístění v objektu, síla zdí, podlah a stropů, 

vstupy, výška spodního okraje průlezných otvorů nad okolním terénem) a jejich 

zakreslení do výkresové části Technické dokumentace fyzické bezpečnosti (bod 15.2.1. 

přílohy).  

 

 

15.2. ZPŮSOB POUŽITÍ OPATŘENÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI 

 

Způsob použití opatření fyzické bezpečnosti popisuje: 

a) způsob výkonu ostrahy,  

b) přijatá režimová opatření fyzické bezpečnosti (zejména režim pohybu osob, režim pohybu 

utajovaných informací a pravidla pro manipulaci klíčů). 

 

 15.2.1     TECHNICKÁ DOKUMENTACE FYZICKÉ BEZPEČNOSTI 

 

 Tato dokumentace se člení do těchto částí: 

a) Výkresová dokumentace, která obsahuje zejména vyznačení hranice objektu, hranic 

jednotlivých zabezpečených oblastí a rozmístění technických prostředků určených k ochraně 

utajovaných informací v objektu a zabezpečených oblastech.  

b) Dokumentace technických prostředků, která obsahuje zejména  

 1. výčet (název, počet a v případě více typů jednoho druhu technického prostředku i 

umístění),  

2. kopie certifikátu a přílohy z doby instalace,  

3. zápisy o posouzení shody z doby instalace (uvést specifikaci a způsob použití). 

U zabezpečené oblasti, kde se ukládá utajovaná informace stupně utajení Vyhrazené v 

komponentách informačního systému nebo kryptografickém prostředku nebo která vyžaduje 

zvláštní režim nakládání, se dále zpracovává podle bodu 14.3.1. tabulka bodového 

ohodnocení opatření fyzické bezpečnosti zabezpečené oblasti. 
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