
ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU S PŘEDPISY EU 

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti,  

ve znění pozdějších předpisů 

Navrhovaný právní předpis Odpovídající předpis EU 

Ustanovení 

(část, §, odst., 

písm., apod.) 

Obsah Celex č. 

Ustanovení (čl., 

odst., písm., bod, 

apod.) 

Obsah 

§ 2 písm. a) a) utajovanou informací informace v jakékoliv podobě 

zaznamenaná na jakémkoliv nosiči označená v 

souladu s tímto zákonem označená podle tohoto 

zákona, jejíž vyzrazení nebo zneužití může způsobit 

újmu zájmu České republiky nebo může být pro tento 

zájem nevýhodné, a která je uvedena v seznamu 

katalogu oblastí utajovaných informací (§ 139), 

32013D0488 Článek 2 

odst. 1 

1. "Utajovanými informacemi EU" se rozumějí jakékoli informace nebo 

materiály označené stupněm utajení EU, jejichž neoprávněné vyzrazení by 

mohlo různou měrou poškodit zájmy Evropské unie nebo jednoho či více 

členských států. 

§ 2 písm. b) b) utajovaným dokumentem záznam utajované 

informace bez ohledu na jeho podobu, 

32013D0488 Dodatek A odst. 

14 

"dokumentem" jakékoli zaznamenané informace bez ohledu na jejich 

fyzickou podobu či povahu. 

§ 4 odst. 2 (2) Pokud je utajovaná informace tvořena dílčími 

utajovanými informacemi různého stupně utajení, 

klasifikuje se a označí se stupněm utajení podle 

nejvyššího stupně utajení dílčí utajované informace 

nebo vyšším. 

 

32013D0488 Článek 4 
odst. 4 

4. Soubor shromážděných utajovaných informací EU může být důvodem 
pro úroveň ochrany odpovídající vyššímu stupni utajení než v případě 

jednotlivých složek takového souboru. 

   Příloha III hlava 

II článek 7 

 

7. Stupeň utajení dokumentu nebo spisu jako celku musí být alespoň stejně 

vysoký jako u jeho části s nejvyšším stupněm utajení. Jestliže dokument 

vznikl sloučením informací z různých zdrojů, konečný produkt se 

přezkoumá za účelem stanovení celkového stupně utajení, neboť může 

vyžadovat vyšší stupeň utajení než jeho jednotlivé části. 
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§ 4 odst. 3 - 5  (3) Utajovaná informace se při ústním, obrazovém 

nebo zvukovém zpřístupnění označí ústním 

prohlášením nebo jiným vhodným způsobem, 

kterým se dá na vědomí, že jde o utajovanou 

informaci příslušného stupně utajení. 

(4) Utajovaná informace v listinné nebo jiné 

hmotné podobě se označí tak, že se na její podobě 

vyznačí stupeň utajení. 

(5) Utajovaná informace v digitální podobě se 

označí tak, že se na jejím znázornění vyznačí 

stupeň utajení; není-li to možné, označí se při jejím 

zpřístupnění podle odstavce 3.  

32013D0488 Příloha III hlava 

II článek 5 
 

5. Stupeň utajení musí být jasně a správně označen bez ohledu na to, zda 

mají utajované informace EU tištěnou, ústní, elektronickou či jinou 

podobu. 
 

§ 11a V případě, že fyzická osoba přestane být zařazena 

na místě nebo přestane vykonávat funkci, na které 

je nezbytné mít přístup k utajovaným informacím, 

a které jsou uvedené v přehledu podle § 69 odst. 1 

písm. b), nebo v případě skončení služebního 

poměru nebo pracovněprávního, členského či 

obdobného vztahu, ve kterém jí byl umožněn 

přístup k utajovaným informacím, je fyzická osoba 

povinna písemně potvrdit, že si je vědoma 

povinnosti zachovávat mlčenlivost o utajovaných 

informacích, ke kterým měla přístup, a neumožnit 

k nim přístup neoprávněné osobě. Odpovědná 

osoba je povinna zajistit provedení tohoto úkonu.  

32013D0488 Příloha I hlava 

IV článek 31 
31. Všechny osoby, které přestanou vykonávat pracovní povinnosti 

vyžadující přístup k utajovaným informacím EU, musí být poučeny o své 

povinnosti utajované informace EU i nadále chránit a případně tuto 

skutečnost písemně potvrdí. 
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§ 12 odst. 1 

písm. d) 

 

 

§ 13 

(1) Osvědčení fyzické osoby Úřad vydá fyzické 

osobě, která  

d) je bezúhonná (§ 13). 

 

Podmínku bezúhonnosti pro účely vydání 

osvědčení fyzické osoby splňuje fyzická osoba, 

která nebyla pravomocně odsouzena za spáchání 

úmyslného trestného činu nebo trestného činu 

vztahujícího se k ochraně utajovaných informací, 

nebo se na ni hledí, jako by odsouzena nebyla. 

Jestliže trestní stíhání pro takový trestný čin bylo 

podmíněně zastaveno nebo bylo podmíněně 

odloženo podání návrhu na potrestání, je 

podmínka bezúhonnosti splněna až poté, co se 

fyzická osoba osvědčila podle jiného právního 

předpisu57). V případě rozhodnutí o schválení 

narovnání v trestním řízení o úmyslném trestném 

činu je podmínka bezúhonnosti splněna, pokud od 

právní moci takového rozhodnutí uplynula doba 

alespoň 5 let. 

___________________ 

57) § 179h a 308 trestního řádu. 

32013D0488 Příloha I hlava 

III článek 7 

písm. a) a f) 

7. Loajalita, důvěryhodnost a spolehlivost určité osoby pro účely 

bezpečnostní prověrky pro přístup k informacím se stupněm utajení 

CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL nebo vyšším se ověřuje 

prostřednictvím bezpečnostního šetření. Příslušný vnitrostátní orgán 

provede celkové hodnocení na základě zjištění tohoto bezpečnostního 

šetření.  Základní kritéria používaná pro tento účel zahrnují v rozsahu 

daném vnitrostátními právními předpisy posouzení, zda dotyčná osoba: a) 

spáchala nebo se pokusila spáchat některý s těchto činů: vyzvědačství, 

teroristický útok, sabotáž, vlastizrada nebo pobuřování, nebo se spikla s 
jinou osobou nebo napomáhala jiné osobě nebo jinou osobu naváděla ke 

spáchání takového činu; f) byla odsouzena za trestný čin nebo činy; 

§ 22 odst. 2 (2) Vyznačení stupně utajení na utajované informaci 

utajovaném dokumentu musí být zachováno po 

celou dobu trvání důvodů utajení. Bez souhlasu 

původce nebo poskytující cizí moci nesmí být stupeň 

utajení změněn nebo zrušen. 

32013D0488 Článek 3 odst. 2 2. Bez předchozího písemného souhlasu původce nelze snížit ani zrušit 

stupeň utajení utajovaných informací EU a ani nelze změnit či zrušit žádné 

z označení uvedených v čl. 2 odst. 3. 

§ 55 Platnost osvědčení fyzické osoby a osvědčení 

podnikatele je pro stupeň utajení  

a) Přísně tajné 5 let, a   

b) Tajné 7 let a 

b) Tajné a Důvěrné 10 let.  

c) Důvěrné 9 let.  
 

32013D0488 Příloha I hlava 

III článek 13 

13. Po první bezpečnostní prověrce a za předpokladu, že dotyčná osoba 

vykonávala nepřetržitou službu ve vnitrostátních správních orgánech nebo 

v generálním sekretariátu Rady a potřebuje i nadále mít přístup k 

utajovaným informacím EU, se bezpečnostní prověrka přezkoumá za 

účelem obnovení jeho platnosti v intervalech, které nepřekročí dobu pěti let 

u osvědčení pro stupeň utajení TRÈS SECRET UE / EU TOP SECRET a 
dobu deseti let u osvědčení pro stupeň utajení SECRET UE / EU SECRET 

a CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL, s účinkem ode dne 

oznámení výsledku posledního bezpečnostního šetření, které vedlo k jeho 

vydání. Veškerá bezpečnostní šetření za účelem obnovení platnosti 

bezpečnostní prověrky zahrnují období od předchozího bezpečnostního 

šetření. 
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§ 58 odst. 6 (6) Osoby uvedené v odstavcích 1 a 4 nemají, s 

výjimkou prezidenta republiky, soudců 

rozhodujících ve věcech, kde se nakládá 

s utajovanou informací cizí moci, předsedy Senátu 

Parlamentu, předsedy Poslanecké sněmovny 

Parlamentu, předsedy vlády, ministra vnitra, 

ministra obrany   a ministra zahraničních věcí, 

přístup k utajované informaci cizí moci. Před prvním 

přístupem k utajované informaci cizí moci musí 

být osoby uvedené ve větě první informovány o 

právech a povinnostech v oblasti ochrany 

utajovaných informací cizí moci. 

32013D0488 Příloha I hlava 

III článek 28 

28. Přístup k utajovaným informacím EU v členských státech ze strany 

osob, které jsou k tomuto přístupu řádně oprávněny z titulu své funkce, se 

řídí vnitrostátními právními předpisy; tyto osoby je třeba poučit o jejich 

bezpečnostních povinnostech ohledně ochrany utajovaných informací EU. 

 

§ 95 odst. 1 

písm. s)  

(1) Dotazník fyzické osoby obsahuje tyto položky 

s) zdravotní a jiná odborná péče související se 

zdravotním stavem fyzické osoby, která může mít 

negativní vliv na její schopnost utajovat 

informace. 

32013D0488 Příloha I hlava 

III článek 8 
 

8. Podle okolností a v souladu s vnitrostátními právními předpisy mohou 

být při bezpečnostním šetření považovány za významné i finanční situace 

a zdravotní stav dotyčné osoby. 

§ 107 odst. 2 (2) V řízení o vydání osvědčení fyzické osoby pro 

stupeň utajení Tajné Úřad provede úkony podle 

odstavce 1 a dále ověří identitu účastníka řízení; k 

ověření identity účastníka řízení může požádat 

příslušnou zpravodajskou službu, popřípadě policii. 

Pokud získané informace nepostačují pro zjištění 

úplného stavu věci, lze je ověřit nebo doplnit na 

žádost Úřadu šetřením příslušné zpravodajské služby 

nebo policie k účastníkovi řízení, k manželovi 

(manželce) nebo k partnerovi (partnerce)52) a k 

osobám starším 18 let žijícím s účastníkem řízení v 

domácnosti36). Úřad v žádosti vymezí skutečnost, 

ke které má být šetření provedeno. 

32013D0488 Příloha I hlava 

III článek 9 
 

9. Podle okolností a v souladu s vnitrostátními právními předpisy mohou 

být při bezpečnostním šetření považovány za významné i chování a situace 

manžela nebo manželky, osoby žijící ve společné domácnosti nebo 

blízkého člena rodiny. 
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Číslo předpisu EU (kód celex) Název předpisu EU 

32013D0488 Rozhodnutí Rady 2013/488/EU ze dne 23. září 2013 o bezpečnostních pravidlech na ochranu utajovaných informací EU 
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