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III.   

NÁVRH 

ZÁKON 

ze dne        2021, 

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

způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:  
 

Čl. I 

 Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, 

ve znění zákona č. 119/2007 Sb., zákona č. 177/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona 

č. 32/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 250/2008 Sb., zákona 

č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 255/2011 Sb., zákona 

č. 420/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 181/2014 Sb., zákona 

č. 250/2014 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 135/2016 Sb., zákona 

č. 298/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 205/2017 Sb., zákona č. 256/2017 Sb., zákona 

č. 35/2018 Sb., zákona č. 277/2019 Sb. a zákona č. 46/2020 Sb., se mění takto: 

  
 

1. V § 2 písm. a) se slova „zaznamenaná na jakémkoliv nosiči označená v souladu s tímto 

zákonem“ nahrazují slovy „označená podle tohoto zákona“ a slovo „seznamu“ se nahrazuje slovy 

„katalogu oblastí“. 

CELEX 32013D0488 
 
2. V § 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní: 
„b) utajovaným dokumentem záznam utajované informace bez ohledu na jeho podobu,“. 

Dosavadní písmena b) až k) se označují jako písmena c) až l). 

CELEX 32013D0488 
 
3. V poznámce pod čarou č. 1 se slova „§ 2 odst. 7 zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském 

záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů“ nahrazují slovy „§ 7 až 9 zákona 

č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů 

(zákon o hasičském záchranném sboru)“. 
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4. V § 2 písm. e) se slova „Bezpečnostní informační služba5), Vojenské zpravodajství6)“ nahrazují 

slovy „zpravodajské služby56)“. 

Poznámka pod čarou č. 56 zní: 
„56) Zákon č. 153/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“. 
Poznámky pod čarou č. 5 a 6 se zrušují. 
 
5. V § 2 písm. f) se na konci textu bodu 2 doplňují slova „; jde-li o kolektivní orgán, je odpovědnou 

osobou pouze ta fyzická osoba, která řídí činnost tohoto orgánu“. 
 
6. V § 2 písm. f) bod 5 zní: 
„5. u zpravodajské služby ředitel,“. 
 
7. V § 2 písm. f) bod 13 včetně poznámky pod čarou č. 8 zní: 
„13. u právnických osob neuvedených v bodech 6 až 11 fyzická osoba, která je jejím individuálním 

statutárním orgánem8), nebo v případě, že má právnická osoba více individuálních orgánů nebo je 

statutární orgán této právnické osoby kolektivní8), ta fyzická osoba ze statutárního orgánu, která je 

určena pro jednání ve věcech upravených tímto zákonem, a 
_______________________ 
8) § 152 a 164 občanského zákoníku.“. 
 
8. Poznámka pod čarou č. 9 zní: 
„9) § 420 až 422 občanského zákoníku.“. 
 
9. V § 2 písm. g), § 21 odst. 2, § 31 odst. 5, § 36 odst. 2, § 71 odst. 2, § 76 odst. 1 a v § 79 odst. 3, 4 

a 6 se slova „podnikající fyzická osoba“ nahrazují slovem „podnikatel“. 
 
10. V § 2 písm. i) se slova „nebo právnická osoba, která“ nahrazují slovy „osoba, právnická osoba 

nebo podnikatel, pokud“. 
 
11. § 4 včetně nadpisu zní: 

„§ 4  
Stupně utajení  

(1) Informaci, jejíž vyzrazení nebo zneužití může způsobit újmu zájmu České republiky nebo 

může být pro tento zájem nevýhodné a která spadá do některé z oblastí uvedených v katalogu 

oblastí utajovaných informací, klasifikuje a označí původce stupněm utajení  

a) Přísně tajné, jestliže její vyzrazení neoprávněné osobě nebo zneužití může způsobit mimořádně 

vážnou újmu zájmu České republiky,  

b) Tajné, jestliže její vyzrazení neoprávněné osobě nebo zneužití může způsobit vážnou újmu zájmu 

České republiky,  

c) Důvěrné, jestliže její vyzrazení neoprávněné osobě nebo zneužití může způsobit prostou újmu 
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zájmu České republiky, nebo 

d) Vyhrazené, jestliže její vyzrazení neoprávněné osobě nebo zneužití může být nevýhodné pro 

zájem České republiky.   

(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. 

(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.“. 

CELEX 32013D0488 
 
12. V § 6 odst. 2 se na konci textu písmene c) doplňuje text „(§ 8)“. 
 
13. V § 7 odst. 1 se za slova „cizinec pobýval“ vkládají slova „v posledních 10 letech“. 
 
14. Nadpis § 8 zní: 

„Bezúhonnost pro účely vydání oznámení“. 
 
15. V § 8 se za slovo „bezúhonnosti“ vkládají slova „pro účely vydání oznámení“. 
 
16. V § 9 odst. 1 a v § 11 odst. 2 se slovo „výtisk“ nahrazuje slovem „stejnopis“. 
 
17. V § 9 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Stejnopis oznámení, poučení a podklady pro 

ověření splnění podmínek podle § 6 odst. 2 písm. a) a c) lze uchovávat 5 let ode dne zániku 

platnosti oznámení.“. 
 
18. V § 9 odst. 3 písm. f), § 56 odst. 1 písm. f) a v § 85 odst. 3 písm. e) se slova „takovým 

poškozením“ nahrazují slovy „ohlášením takového poškození“. 
 
19. V § 9 odst. 5 se slova „, f) nebo j)“ nahrazují slovy „nebo f) a do 30 dnů ode dne zániku jeho 

platnosti podle odstavce 3 písm. j)“. 
 
20. V § 9 odst. 6 se slovo „a“ nahrazuje čárkou a za slova „nebo i) do 15 dnů“ se vkládají slova 

„ode dne tohoto zániku a v případě zániku platnosti oznámení podle odstavec 3 písm. j) do 30 dnů“. 
 
21. V § 11 odst. 2 a 3 se slovo „výtisku“ nahrazuje slovem „stejnopisu“. 
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22. Za § 11 se vkládá nový § 11a, který zní: 

„§ 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.“. 

CELEX 32013D0488 
 
23. V § 12 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „písm. a) a b)“. 
 
24. V § 12 odst. 1 se písmeno c) zrušuje. 

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c). 
 
25. V § 12 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno d), které zní: 
„d) je bezúhonná (§ 13).“. 

CELEX 32013D0488 
 
26. § 13 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 57 zní: 

„§ 13 

Bezúhonnost pro účely vydání osvědčení fyzické osoby 
 

 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.“. 

CELEX 32013D0488 
 
27. V § 14 odst. 2 písmeno a) zní: 
„a) činnost proti zájmu České republiky,“. 
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28. V § 14 odst. 2 písm. b) se čárka za slovem „činnost“ a slovo „nebo“ zrušuje. 
 
29. V § 14 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem „, nebo“ a doplňuje se písmeno d), které 

zní: 
„d) opakované neposkytnutí nezbytné součinnosti nebo neudělení souhlasu podle § 107 odst. 4 v 

průběhu bezpečnostního řízení zahájeného podle § 101 odst. 1, pokud bez poskytnutí součinnosti 

nelze ve věci rozhodnout.“. 
 
30. V § 14 odst. 3 písmena b) až f) znějí: 
 „b) úmyslné porušení právních předpisů, na jehož základě může nastat újma zájmu České 

republiky,  

c) chování, které má negativní vliv na důvěryhodnost nebo ovlivnitelnost fyzické osoby,  

d) styky s osobou, která vyvíjí nebo vyvíjela činnost proti zájmu České republiky,  

e) porušení podmínek přístupu k utajovaným informacím nebo jiné povinnosti při ochraně 

utajovaných informací, nebo 

f) skutečnost, že fyzická osoba trpí takovou poruchou zdraví nebo se ve struktuře její osobnosti 

vyskytují takové charakteristiky, které mohou mít negativní vliv na její schopnost utajovat 

informace.“. 
 
31. V § 14 odst. 3 se písmena g) až j) zrušují. 
 

32. V § 14 odstavec 4 zní: 
 „(4) Bezpečnostní rizika uvedená v odstavci 2 písm. a) až c) a v odstavci 3 písm. a) se v rámci 

bezpečnostního řízení zjišťují za období od 15 let věku. Bezpečnostní riziko uvedené v odstavci 2 

písm. d) se zjišťuje pouze v rámci probíhajícího bezpečnostního řízení zahájeného podle § 101. 

Bezpečnostní rizika uvedená v odstavci 3 písm. b) až e) se zjišťují 10 let zpětně od zahájení 

bezpečnostního řízení pro stupeň utajení Důvěrné, 15 let zpětně pro stupeň utajení Tajné a 20 let 

zpětně pro stupeň utajení Přísně tajné nebo za období od 15 let věku podle toho, které z nich je 

kratší.“. 
 
33. V § 14 se odstavec 5 zrušuje. 

Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 5 a 6. 
 
34. V § 14 odst. 6 se slova „zaměstnání nebo o přijetí do služebního poměru může při posuzování 

bezpečnostního rizika“ nahrazují slovy „přijetí do služebního poměru nebo základního 

pracovněprávního vztahu může při ověřování podmínky bezpečnostní spolehlivosti“ a na konci 

odstavce se doplňuje věta „Zpravodajská služba u svých příslušníků, zaměstnanců a uchazečů o 

přijetí do služebního poměru nebo základního pracovněprávního vztahu v případech podle § 140 

odst. 1 písm. a) a Ministerstvo vnitra v případech podle § 141 odst. 1 může při zjišťování a 
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posuzování skutečností podle odstavce 3 písm. f) provést psychologické nebo lékařské vyšetření 

odborným pracovištěm zpravodajské služby nebo Ministerstva vnitra.“. 
 
35. § 15 zní:  

„§ 15 
 

Přístup k utajované informaci lze umožnit podnikateli, který je fyzickou osobou s trvalým 

pobytem na území České republiky zapsanou do živnostenského rejstříku, obchodního rejstříku 

nebo jiné evidence vedené podle jiného zákona registrující osoby, které provozují podnikatelskou 

činnost, nebo právnickou osobou se sídlem v České republice a zapsanou v obchodním rejstříku, 

pokud při přístupu k utajované informaci 
 
a) stupně utajení Vyhrazené 
1. doloží písemným prohlášením svou schopnost zabezpečit ochranu utajovaných informací (dále 

jen „prohlášení podnikatele“), nebo  
2. je držitelem platného osvědčení podnikatele (§ 54), nebo 
 
b) stupně utajení Důvěrné a vyšší je držitelem platného osvědčení podnikatele (§ 54) příslušného 

stupně utajení.“. 
 
36. V § 15a odst. 5 se na konci textu písmene c) doplňují slova „pro formu přístupu podle § 20 odst. 

1 písm. a) nebo pro stejnou formu přístupu podnikatele k utajované informaci“. 
 
37. V § 15a odst. 6 se slovo „až“ nahrazuje slovy „, e) a“. 
 
38. V § 16 odst. 1 písm. c) se slovo „schopen“ nahrazuje slovem „způsobilý“. 
 
39. V § 16 odst. 1 písmeno e) zní: 
„e) který je bezúhonný (§ 19a).“. 
Poznámka pod čarou č. 48 se zrušuje. 
 
40. V § 16 odst. 2 se slova „písm. a) až d)“ zrušují. 
 
41. V § 17 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „, nebo“ a doplňuje se písmeno d), které 

zní: 
„d) který na základě řádných účetních závěrek v posledních 5 po sobě jdoucích účetních obdobích 

vykazuje záporný vlastní kapitál.“. 
 
42. V § 17 odst. 2 písm. a) a b) se slovo „splatný“ nahrazuje slovem „evidován“. 
 
43. V § 17 odst. 2 se na konci písmene c) slovo „nebo“ zrušuje. 
 
44. V § 17 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) a f), která znějí: 
„e) u kterého je po dobu nejméně 5 po sobě jdoucích zdaňovacích období výsledkem podnikatelské 
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činnosti ztráta, nebo 

f) který na základě řádné účetní závěrky vykazuje záporný vlastní kapitál.“. 
 
45. V § 18 odstavec 2 zní: 

„(2) Bezpečnostním rizikem je  

a) skutečnost, že podnikatel, statutární orgán nebo jeho člen, člen kontrolního orgánu, prokurista 

nebo fyzická osoba s rozhodujícím vlivem na podnikatele vyvíjela nebo vyvíjí činnost proti zájmu 

České republiky, 

b) činnost podnikatele, statutárního orgánu nebo jeho člena, člena kontrolního orgánu, prokuristy 

nebo fyzické osoby s rozhodujícím vlivem na podnikatele spočívající v potlačování základních práv 

a svobod nebo podpora takové činnosti,  

c) skutečnost, že práva společníka podnikatele s nejméně 10% podílem na základním kapitálu nebo 

na hlasovacích právech, a to i prostřednictvím jiných právnických osob, vykonává svěřenský 

správce a že zakladatel svěřenského fondu, správce svěřenského fondu nebo osoba obmyšlená, jež 

má být příjemcem plnění z tohoto svěřenského fondu, vyvíjí nebo vyvíjela činnost proti zájmu 

České republiky nebo činnost spočívající v potlačování základních práv a svobod nebo takovou 

činnost podporovala, nebo 

d) opakované neposkytnutí nezbytné součinnosti nebo neudělení souhlasu podle § 108 odst. 7 

v průběhu bezpečnostního řízení zahájeného podle § 101 odst. 1, pokud bez poskytnutí součinnosti 

nelze ve věci rozhodnout.“. 
 
46. V § 18 odst. 3 se písmeno a) zrušuje. 

Dosavadní písmena b) až k) se označují jako písmena a) až j). 
 
47. V § 18 odst. 3 písm. a) a g) se slovo „zájmům“ nahrazuje slovem „zájmu“. 
 
48. V § 18 odst. 3 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní: 
„c) chování nebo činnost podnikatele, statutárního orgánu nebo jeho člena, člena kontrolního 

orgánu nebo prokuristy, které má negativní vliv na důvěryhodnost nebo ovlivnitelnost podnikatele,“. 

Dosavadní písmena c) až j) se označují jako písmena d) až k). 
 
49. V § 18 odst. 3 písm. e) se slova „fyzické osoby, která je společníkem podnikatele,“ nahrazují 

slovy „společníka s rozhodujícím vlivem na podnikatele“. 
 
50. V § 18 odst. 3 písm. f) se slova „volbu nebo jmenování statutárního nebo kontrolního orgánu 

podnikatele nebo družstva, nebo jeho činnost proti zájmům České republiky“ nahrazují slovem 

„podnikatele“. 
 
51. V § 18 odst. 3 písm. h) se slova „na základě pracovněprávního, členského nebo jiného 
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smluvního vztahu“ zrušují. 
 
52. V § 18 odst. 3 se písmeno j) zrušuje. 

Dosavadní písmeno k) se označuje jako písmeno j). 
 
53. V § 18 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena k) až m), která 

znějí: 
„k) skutečnost, že podnikatel neplní své finanční závazky, přestože mu v tom nebrání jiným 

právním předpisem předvídané okolnosti, pro které tyto závazky nelze plnit, 

l) skutečnost, že společníkem podnikatele s rozhodujícím vlivem na podnikatele je zahraniční 

právnická osoba, u které nelze úkony v řízení podle tohoto zákona ověřit vlastnické vztahy, nebo 

m) skutečnost, že není možné ověřit bezpečnostní spolehlivost podnikatele, protože společníkem 

podnikatele s rozhodujícím vlivem na podnikatele, a to i prostřednictvím jiných právnických osob, 

je zahraniční osoba.“. 
 
54. V § 18 odst. 4 se slova „podle odstavce 2 písm. d) a odstavce 3 písm. f)“ nahrazují slovy „podle 

odstavce 2 písm. a) a b) a odstavce 3 písm. e), f), l) a m)“, na konci textu věty první se doplňují 

slova „, a to i prostřednictvím jiných právnických osob“ a slova „možnost ovlivnit jednání 

podnikatele prostřednictvím pravidel, jimiž se tento podnikatel řídí“ se nahrazují slovy „schopnost 

ovlivnit přímo či nepřímo jednání podnikatele“. 
 
55. V § 18 se doplňuje odstavec 5, který zní: 

„(5) Při posuzování, zda skutečnost uvedená v odstavci 3 je bezpečnostním rizikem, se přihlíží 

k jejímu rozsahu a charakteru, k době jejího výskytu a k tomu, do jaké míry může ovlivnit 

schopnost podnikatele utajovat informace.“. 
 
56. V § 19 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní: 
 „(2) Způsobilost zabezpečit ochranu utajovaných informací nelze zajistit prostřednictvím jiné 

osoby.“. 
 
57. Za § 19 se vkládá nový § 19a, který včetně nadpisu zní: 

„§ 19a 
Bezúhonnost pro účely vydání osvědčení podnikatele 

Podmínku bezúhonnosti pro účely vydání osvědčení podnikatele splňuje podnikatel, který nebyl 

pravomocně odsouzen za spáchání úmyslného trestného činu nebo trestného činu vztahujícího se k 

ochraně utajovaných informací nebo se na něj hledí, jako by odsouzen nebyl. 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 podnikatel osvědčil podle jiného 

právního předpisu. V případě rozhodnutí o schválení narovnání v trestním řízení o úmyslném 

trestném činu je podmínka bezúhonnosti splněna, pokud od právní moci takového rozhodnutí 
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uplynula doba alespoň 5 let.“. 
 
58. V § 20 odst. 1 písm. b) se slova „která u něho nevzniká, ani mu není poskytována, ale“ zrušují a 

na konci textu písmene se doplňují slova „, aniž by byla podnikateli poskytnuta nebo u něho 

vznikala“. 
 
59. V § 21 odstavec 1 zní: 

„(1) Na utajovaný dokument je původce povinen vyznačit svůj název, stupeň jeho utajení, jeho 

evidenční označení a datum jeho vzniku, není-li dále stanoveno jinak.“. 
 
60. V § 21 odst. 5 se slova „Utajovaná informace“ nahrazují slovy „Utajovaný dokument“, slova 

„utajované informaci“ se nahrazují slovy „utajovanému dokumentu“ a slova „utajované 

informace“ se nahrazují slovy „utajovaného dokumentu nebo seznámení se s jeho obsahem“. 
 
61. V § 21 odst. 6 a 10, § 22 odst. 6, § 23 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 23 odst. 2 písm. c), 

§ 149 odst. 1 písm. b) a v § 153 odst. 1 písm. i) se slova „utajované informace“ nahrazují slovy 

„utajovaného dokumentu“. 
 
62. V § 21 odst. 6 se slovo „ní“ nahrazuje slovem „něj“. 
 
63. V § 21 odst. 6, § 22 odst. 6 a v § 149 odst. 1 písm. a) a d) se slova „utajovanou 

informaci“ nahrazují slovy „utajovaný dokument“. 
 
64. V § 21 odst. 7 se slova „Utajovanou informaci“ nahrazují slovy „Utajovaný dokument“, slova 

„jejím stupni“ se nahrazují slovy „jeho stupni“, slova „jejím nosiči“ se nahrazují slovy „nosiči 

informace“ a slovo „ji“ se nahrazuje slovem „jej“. 
 
65. V § 21 odst. 9 se slova „Utajovanou informaci“ nahrazují slovy „Utajovaný dokument“, slovo 

„její“ se nahrazuje slovem „jeho“ a slova „podnikající fyzické osobě“ se nahrazují slovem 

„podnikateli“. 
 
66. V § 22 odst. 1 až 4 a 7 a v § 23 odst. 2 písm. a) se slova „utajované informaci“ nahrazují slovy 

„utajovaném dokumentu“. 
 
67. V § 22 odst. 1 se slovo „jejím“ nahrazuje slovem „jeho“. 
 
68. V § 22 odst. 4 se za slova „stanoven neoprávněně“ vkládají slova „anebo po obdržení výzvy 

podle odstavce 9“. 
 
69. V § 22 se doplňuje odstavec 9, který zní: 
  „(9) Úřad na žádost orgánu státu, který vede řízení, v němž se nakládá s utajovanou informací, 

ověří, zda důvody pro utajení odpovídají stanovenému stupni utajení nebo zda byl stupeň utajení 
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stanoven oprávněně. Pokud Úřad po konzultaci s původcem utajované informace shledá, že důvody 

pro utajení neodpovídají stanovenému stupni utajení nebo že byl stupeň utajení stanoven 

neoprávněně, vyzve původce, aby v případě posuzované utajované informace postupoval podle § 22 

odst. 4 a 5 v souladu se zjištěním Úřadu. Je-li původcem utajované informace zpravodajská služba, 

provede ověření podle věty první příslušná zpravodajská služba.“. 
 
70. V § 23 odst. 1 písm. b) se slova „utajované informace“ zrušují a slovo „jejího“ se nahrazuje 

slovem „jeho“. 
 
71. V § 23 odst. 2 písm. a) a d) se slova „utajení utajované informace“ nahrazují slovem „utajení“. 
 
72. V § 23 odst. 2 písm. b) se slova „a to v podobě knih, sešitů nebo listů,“ zrušují a slova 

„utajované informaci“ se nahrazují slovy „utajovanému dokumentu“. 
 
73. V § 23 odst. 2 písm. d) se za slova „zapůjčování utajované informace“ vkládají slova „nebo 

utajovaného dokumentu“ a slova „s ní“ se zrušují. 
 
74. V § 23 odst. 3 se slova „utajované informace zpracovávané“ nahrazují slovy „utajovaného 

dokumentu zpracovávaného“ a za slova „v informačních“ se vkládají slova „a komunikačních“. 
 
75. V § 28 odst. 4, § 37 odst. 4, § 69 odst. 1 písm. n), § 73 písm. a) a b), § 76 odst. 3 a 4 a v § 79 

odst. 3 se slova „podnikající fyzické osoby“ nahrazují slovy „podnikatele“. 
 
76. V § 30 odst. 1 písmena c) a d) znějí: 
„c) poplachové zabezpečovací a tísňové systémy, 

d) dohledové videosystémy,“. 
 
77. V § 30 odst. 1 se písmeno e) zrušuje. 

Dosavadní písmena f) až i) se označují jako písmena e) až h). 
 
78. V poznámce pod čarou č. 21 se slova „§ 50a odst. 1 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České 

republiky, ve znění zákona č. 26/1993 Sb.“ nahrazují slovy „§ 22 odst. 1 zákona č. 273/2008 Sb., o 

Policii České republiky.“. 
 
79. V § 30 odst. 3 se slova „anebo příslušníky ozbrojených sil cizí moci“ nahrazují slovy „, 

příslušníky ozbrojených sil cizí moci nebo zaměstnanci bezpečnostní ochranné služby cizí moci“. 
 
80. V § 34 odst. 1 se slova „jeden nebo více počítačů“ nahrazují slovy „jedno nebo více zařízení pro 

zpracování dat“. 
 
81. V § 34 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Způsobilost informačního systému cizí moci k 
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nakládání s utajovanými informacemi ověřuje formou akreditace Národní úřad pro kybernetickou a 

informační bezpečnost.“. 
 
82. V § 35 odst. 2 se slova „podnikající fyzická osoba, která jej bude“ nahrazují slovy „podnikatel, 

kteří jej budou“. 
 
83. V § 37 odst. 3 se věta první nahrazuje větou „Kryptografické pracoviště je pracoviště určené 

k zajištění výkonu kryptografické ochrany vždy nejméně v rozsahu bezpečnostní správy 

kryptografického materiálu nebo výroby a servisu kryptografického prostředku nebo materiálu 

k zajištění jeho funkce.“. 
 
84. V § 37 odst. 5, § 69 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 71 odst. 1 a v § 153 odst. 1 úvodní části 

ustanovení se slova „podnikající fyzická osoba, které“ nahrazují slovy „podnikatel, kteří“. 
 
85. Za § 37a se vkládá nový § 37b, který včetně nadpisu zní: 

„§ 37b 
Kontrolovaná položka 

(1) Kontrolovanou položkou se rozumí neutajované zařízení, které není kontrolovanou 

kryptografickou položkou, ale uplatní se pro něj užívání obdobných metod k ochraně informací jako 

kontrolovaná kryptografická položka, a je zařazeno do seznamu podle odstavce 3. 

(2) Kontrolovanou položku lze použít pouze v souladu s bezpečnostním standardem. 

(3) Zařízení uvedené v odstavci 1 nebo jeho součást na základě písemné žádosti jeho výrobce, 

dovozce, distributora nebo uživatele Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 

schválí a zařadí do jím vedeného seznamu kontrolovaných položek v případě, že je to v souladu se 

zajišťováním ochrany utajovaných informací.“. 
 
86. V § 38 odst. 2 se na konci písmene b) doplňují slova „poučení a“.  
 
87. V § 41 odst. 4 se za slova „kryptografickou položku“ vkládají slova „a kontrolovanou položku“. 
 
88. V § 42 odst. 1 písmeno b) zní: 
„b) splňuje podmínky přístupu k utajované informaci podle § 6 odst. 1 nebo § 11 odst. 1, nejméně 

pro stupeň utajení přepravovaného kryptografického materiálu a“. 
 
89. Za § 42 se vkládá nový § 42a, který zní: 

„§ 42a 

 Pokud osoba nakládá s kryptografickým materiálem jiným způsobem, než je uvedeno v § 38 

odst. 1, § 40 nebo 42, musí splňovat podmínky uvedené v § 38 odst. 2 písm. b) a c).“. 
 
90. V § 43 odst. 2 se slovo „je“ nahrazuje slovem „jsou“ a slova „podnikající fyzická osoba 
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povinna“ se nahrazují slovy „podnikatel povinni“. 
 
91. V § 45 odst. 1, 3 a 5 se za slova „zabezpečené oblasti“ vkládají slova „, jednací oblasti“. 
 
92. V § 45 odst. 5 se věty druhá a třetí nahrazují větami „V těchto případech se smlouva podle § 52 

neuzavírá. Zprávy o provedeném měření a protokoly měření podle odstavce 3 se ukládají u 

zpravodajské služby a předkládají se Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost 

na jeho žádost.“. 
 
93. V § 46 odstavec 16 zní: 

„(16) Seznam orgánů státu a podnikatelů, s nimiž je uzavřena smlouva podle § 52, s výjimkou 

zpravodajských služeb, zveřejňuje Úřad a Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 

v příslušném věstníku.“. 
 
94. V § 46 odst. 17 se slovo „předají“ nahrazuje slovem „předloží“ a slova „protokoly o provedení 

dílčích úloh, včetně jejich výsledků“ se nahrazují slovy „výsledky provedení dílčích úloh a na 

žádost Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost k nahlédnutí též protokoly o 

provedení dílčích úloh“. 
 
95. V § 48 odst. 3 písmeno a) zní: 
„a) Přísně tajné, Tajné a Důvěrné nejdéle 3 roky a“. 
 
96. V § 48 odst. 3 se písmeno b) zrušuje. 

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b). 
 
97. V § 53 písm. c) se za slova „provádění certifikace“ vkládají slova „nebo akreditace“. 
 
98. V § 54 odst. 2 písm. g) a v § 54 odst. 3 písm. e) se slova „; otisk úředního razítka se nevyžaduje, 

bylo-li osvědčení vydáno v elektronické podobě“ zrušují. 
 
99. V § 54 odst. 3 písmeno a) zní: 
„a) identifikaci podnikatele firmou nebo názvem a identifikačním číslem, jde-li o právnickou osobu, 

a jménem a příjmením nebo firmou a identifikačním číslem, jde-li o osobu fyzickou,“. 
 
100. V § 54 se doplňuje odstavec 4, který zní: 

„(4) V případě změny některého údaje obsaženého v osvědčení fyzické osoby nebo v osvědčení 

podnikatele vydá Úřad bezodkladně nové osvědčení fyzické osoby nebo nové osvědčení 

podnikatele. Přístup k utajované informaci není do doby doručení nového osvědčení dotčen.“. 
 

101. V § 55 se na konci písmene a) čárka nahrazuje slovem „a“. 
 
102. V § 55 písmeno b) zní: 
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„b) Tajné a Důvěrné 10 let.“. 

CELEX 32013D0488 
 

103. V § 55 se písmeno c) zrušuje. 
 
104. V § 56 odst. 1 se písmeno g) zrušuje. 

Dosavadní písmena h) až n) se označují jako písmena g) až m). 
 
105. V § 56 odst. 1 písmena g) a h) znějí: 
„g) jde-li o osvědčení fyzické osoby vydané Úřadem,  
1. vznikem služebního poměru příslušníka zpravodajské služby, 
2. převedením příslušníka bezpečnostního sboru na služební místo v Bezpečnostní informační 

službě nebo Úřadu pro zahraniční styky a informace, 
3. služebním zařazením vojáka na služební místo ve Vojenském zpravodajství, 
4. vznikem základního pracovněprávního vztahu zaměstnance zařazeného do zpravodajské služby, 

nebo 
5. dnem, kdy začne být fyzická osoba osobou uvedenou v § 141 odst. 1. 

h) jde-li o osvědčení fyzické osoby vydané příslušnou zpravodajskou službou, 
1. skončením služebního poměru příslušníka zpravodajské služby, 
2. převedením příslušníka Bezpečnostní informační služby nebo Úřadu pro zahraniční styky a 

informace na služební místo v jiném bezpečnostním sboru, 
3. služebním zařazením příslušníka Vojenského zpravodajství na služební místo mimo tuto 

zpravodajskou službu, nebo 
4. skončením základního pracovněprávního vztahu zaměstnance zařazeného do zpravodajské 

služby,“. 
 
106. V § 56 odst. 1 se za písmeno h) vkládá nové písmeno i), které zní: 
„i) jde-li o osvědčení fyzické osoby vydané Ministerstvem vnitra, dnem, kdy přestane být fyzická 

osoba osobou uvedenou v § 141 odst. 1,“. 

Dosavadní písmena i) až m) se označují jako písmena j) až n). 
 
107. V § 56 odst. 1 se na konci písmene k) doplňuje slovo „nebo“. 
 
108. V § 56 odst. 1 se na konci písmene l) čárka nahrazuje tečkou a písmena m) a n) se zrušují.  
 
109. V § 56 odst. 2 se slova „, j) nebo n)“ nahrazují slovy „nebo j)“ a za slova „do jehož“ se 

vkládají slova „oblasti věcné“. 
 
110. V § 56 odst. 3 se slova „, j) nebo m)“ nahrazují slovy „nebo j)“ a slova „a m)“ se zrušují. 
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111. V § 56 odst. 4 se slova „, f) nebo g)“ nahrazují slovy „nebo f)“ a na konci odstavce se doplňuje 

věta „Pokud nebude podána žádost podle věty první, postupuje Úřad podle odstavce 3 věty druhé.“. 
 
112. V § 56 se doplňuje odstavec 5, který zní: 
 „(5) V případě zániku platnosti osvědčení fyzické osoby podle odstavce 1 písm. k) není přístup 

k utajované informaci dotčen, pokud bude fyzická osoba poučena do 15 dnů ode dne tohoto 

zániku.“. 
 
113. V § 56a odst. 1 se text „písm. h)“ nahrazuje textem „písm. g)“, za slova „zpravodajská 

služba“ se vkládají slova „nebo Ministerstvo vnitra“ a slova „nebo pracovního poměru“ se nahrazují 

slovy „poměru nebo základního pracovněprávního vztahu nebo ke dni, kdy se tato fyzická osoba 

stala osobou uvedenou v § 141 odst. 1“. 
 
114. V § 56a odst. 2 úvodní části ustanovení se text „písm. i)“ nahrazuje slovy „písm. h) a i)“. 
 
115. V § 56a odst. 2 písm. a) se slova „pracovní poměr“ nahrazují slovy „základní pracovněprávní 

vztah“. 
 
116. V § 57 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: 
 „(3) Pokud je žádost podle odstavce 2 podána současně s žádostí fyzické osoby (§ 94) nebo s 

žádostí podnikatele (§ 96) nebo v průběhu bezpečnostního řízení podle části čtvrté o této žádosti, 

Úřad postupuje podle odstavce 2 neprodleně po vydání osvědčení fyzické osoby nebo osvědčení 

podnikatele.“. 

Dosavadní odstavce 3 až 9 se označují jako odstavce 4 až 10. 
 
117. V § 57 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní: 
 „(8) V případě změny některého údaje obsaženého v osvědčení podle odstavce 2 vydá Úřad 

bezodkladně osvědčení podle odstavce 2 nové. Úřad do 5 dnů vydá též osvědčení podle odstavce 2, 

pokud držitel tohoto osvědčení požádá o nové do 15 dnů ode dne zániku jeho platnosti podle § 56 

odst. 1 písm. e) nebo f). Přístup k utajované informaci cizí moci není do doby doručení nového 

osvědčení podle odstavce 2 dotčen.“. 

Dosavadní odstavce 8 až 10 se označují jako odstavce 9 až 11. 
 
118. V § 57 odst. 9 písm. a) se za slova „e) nebo f)“ vkládají slova „a fyzická osoba nebo podnikatel 

ve lhůtě 15 dnů požádal o vydání osvědčení nového (§ 56 odst. 4)“. 
 
119. V § 57 odst. 9 písm. b) se slova „, j), m) nebo n)“ nahrazují slovy „nebo j)“. 
 
120. V § 57 odstavec 10 zní: 
 „(10) Držitel osvědčení podle odstavce 2 je povinen odevzdat je do 15 dnů Úřadu, zanikla-li  

a) platnost osvědčení fyzické osoby nebo osvědčení podnikatele podle § 56 odst. 1 písm. b) nebo g) 
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až l), 

b) platnost osvědčení fyzické osoby nebo osvědčení podnikatele podle § 56 odst. 1 písm. e) a f) a 

v důsledku toho zanikl přístup k utajované informaci, 

c) jeho platnost z důvodů stanovených v § 56 odst. 1 písm. f), nebo 

d) jeho platnost doručením nového osvědčení podle odstavce 2 v souvislosti s postupem podle 

odstavce 8.“. 
 
121. V poznámce pod čarou č. 24 se na nový řádek doplňují slova „§ 16 odst. 2 zákona č. 289/2005 

Sb.“. 
 
122. Poznámka pod čarou č. 25 zní: 
„25) § 43 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky. 
§ 73 zákona č. 273/2008 Sb.“. 
 
123. V § 58 odst. 3 se na konci textu věty první doplňují slova „nebo určen do zvláštní 

dispozice58)“, slovo „nelze“ se nahrazuje slovem „lze“ a na konci textu věty třetí se doplňují slova 

„pouze v souladu s požadavky této cizí moci“. 

Poznámka pod čarou č. 58 zní: 
„58) § 10a zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů.“. 
 
124. V § 58 odst. 5 se text „§ 2 písm. i)“ nahrazuje textem „§ 2 písm. j)“. 
 
125. V § 58 odst. 6 se za slova „prezidenta republiky,“ vkládají slova „soudců rozhodujících ve 

věcech, kde se nakládá s utajovanou informací cizí moci,“, za slova „předsedy vlády“ se vkládají 

slova „, ministra vnitra, ministra obrany“ a na konci odstavce se doplňuje věta „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.“. 

CELEX 32013D0488 
 
126. Za § 58 se vkládají nové § 58a a 58b, které znějí: 

„§ 58a  
 (1) Osobami, které mají přístup k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené bez platného 

oznámení po dobu trvání služebního nebo pracovního poměru a v rozsahu nezbytném pro jeho 

výkon, jsou 

a) příslušníci bezpečnostních sborů, 

b) státní zaměstnanci,  

c) vojáci v činné službě a  

d) státní zástupci, 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNBQDB3XGA)



 

16 
 

pokud jsou poučené a zařazené na místě nebo vykonávají funkci, na kterých je nezbytné mít přístup 

k utajovaným informacím, a které jsou uvedené v přehledu podle § 69 odst. 1 písm. b). 

 (2) Pro poučení osob uvedených v odstavci 1 se použije § 9 odst. 1 obdobně. 
 

§ 58b 
 

(1) Zpravodajská služba může umožnit přístup k utajované informaci fyzické osobě, která není 

držitelem osvědčení fyzické osoby nebo nemá přístup k utajovaným informacím stupně utajení 

Vyhrazené, nebo podnikateli, který není držitelem osvědčení podnikatele nebo nemá přístup 

k utajovaným informacím stupně utajení Vyhrazené, je-li to nezbytné 
 
a) pro plnění povinnosti uložené této fyzické osobě nebo podnikateli jiným právním předpisem, 

nebo 
 
b) v rámci zpravodajských operací. 
 
(2) V  případě přístupu k utajované informaci podle odstavce 1 se postup podle § 60 odst. 2 až 6 

použije obdobně.“. 
 
127. Za § 59 se vkládá nový § 59a, který včetně poznámky pod čarou č. 59 zní: 

„§ 59a 

 (1) Na základě písemné žádosti odpovědné osoby může Úřad ve výjimečných  
a odůvodněných případech vydat souhlas s přístupem k utajované informaci se stupněm utajení až o 

dva vyšším, než na který je vydáno platné osvědčení fyzické osoby, a to osobě služebně činné v 

policejním orgánu, státnímu zástupci jako orgánu činnému v trestním řízení nebo státnímu zástupci 

plnícímu v trestním řízení úkoly podle jiného právního předpisu59), neprobíhá-li s danou osobou 

řízení podle § 101 odst. 1. 

(2) Žádost podle odstavce 1 pro osobu služebně činnou v policejním orgánu musí být doplněna 

souhlasným stanoviskem státního zástupce, který vykonává dozor nad zachováváním zákonnosti v 

přípravném řízení, a v případě utajované informace stupně utajení Přísně tajné musí být doplněna 

též souhlasným stanoviskem vedoucího státního zástupce nejblíže vyššího státního zastupitelství. 

(3) Žádost podle odstavce 1 pro státního zástupce v případě utajované informace stupně utajení 

Přísně tajné musí být doplněna souhlasným stanoviskem vedoucího státního zástupce nejblíže 

vyššího státního zastupitelství, s výjimkou státního zástupce činného u Nejvyššího státního 

zastupitelství. 

(4) Žádost podle odstavce 1 obsahuje 

a) zdůvodnění přístupu, 

b) označení utajované informace, ke které má být souhlas s přístupem vydán,  

c) spisové označení věci, která je předmětem trestního řízení, a 

d) kopii osvědčení fyzické osoby, které má být souhlas podle odstavce 1 vydán. 
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(5) Úřad vydá souhlas podle odstavce 1 neprodleně, nejpozději do 5 dnů ode dne doručení 

žádosti, a jen na dobu nezbytnou pro účast fyzické osoby v trestním řízení.  

(6) Odpovědná osoba nebo jí pověřená osoba provede poučení fyzické osoby a zajistí založení 

písemného záznamu o jejím poučení do trestního spisu a zaslání jednoho stejnopisu poučení do 30 

dnů ode dne poučení Úřadu. 

(7) Souhlas podle odstavce 1 zaniká dnem následujícím po dni, kdy skončila účast fyzické osoby 

v trestním řízení, nejpozději však dnem zániku platnosti osvědčení fyzické osoby podle § 56 odst. 1. 

(8) K utajované informaci cizí moci lze souhlas podle odstavce 1 vydat pouze v souladu s 

požadavky této cizí moci. 
_______________________ 
59) Například § 12c až 12e zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších 

předpisů.“. 
 
128. V § 60 odstavec 1 zní: 
 „(1) Fyzické osobě, která nemá přístup k utajovaným informacím stupně utajení Vyhrazené nebo 

není držitelem osvědčení fyzické osoby potřebného stupně utajení, nebo podnikateli, který nemá 

přístup k utajovaným informacím stupně utajení Vyhrazené nebo není držitelem osvědčení 

podnikatele potřebného stupně utajení, lze umožnit přístup k utajované informaci, pokud plní úkoly 

v rámci účasti České republiky v ozbrojeném konfliktu v zahraničí nebo v rámci záchranné nebo 

humanitární akce v zahraničí anebo v rámci vyhlášeného válečného stavu, stavu ohrožení státu, 

nouzového stavu, stavu nebezpečí20) nebo stavu kybernetického nebezpečí.“. 
 
129. Za § 60 se vkládá nový § 60a, který zní: 

„§ 60a 

 (1) Přístup k utajované informaci lze umožnit právnické osobě, která není podnikatelem podle 

tohoto zákona a nezbytně jej potřebuje k výkonu své hlavní činnosti. 

 (2) Právnická osoba podle odstavce 1 zajišťuje ochranu utajovaných informací a plní povinnosti 

podle tohoto zákona obdobně jako orgán státu.“. 
 
130. V § 61 se za slova „přístup podle §“ vkládají slova „58b nebo“. 
 
131. Nadpis § 62 zní: 

„Uznání bezpečnostního oprávnění vydaného úřadem cizí moci“. 
 
132. V § 62 odst. 1 se věta první zrušuje, slova „Úřad bezpečnostní oprávnění uzná, stanoví-li tak 

mezinárodní smlouva“ se nahrazují slovy „Úřad uzná bezpečnostní oprávnění vydané úřadem cizí 

moci, který má v působnosti ochranu utajovaných informací (dále jen „bezpečnostní oprávnění“), 

je-li uzavřena mezinárodní smlouva v oblasti ochrany utajovaných informací“, slovo „třetí“ se 

nahrazuje slovem „druhé“ a slova „má se za to“ se nahrazují slovem „platí“. 
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133. V § 62 odst. 2 se věta třetí nahrazuje větou „Žádost obsahuje  

a) u nepodnikající fyzické osoby  
1. jméno, popřípadě jména, a příjmení držitele bezpečnostního oprávnění,  
2. datum a místo narození držitele bezpečnostního oprávnění,  
3. státní občanství držitele bezpečnostního oprávnění,  
4. důvod, proč má být provedeno uznání podle odstavce 1,  
5. dobu, na kterou má být uznání provedeno, a  
6. podpis držitele bezpečnostního oprávnění nebo odpovědného pracovníka úřadu cizí moci, který 

má v působnosti ochranu utajovaných informací, a adresu, na kterou má být uznání podle odstavce 

1 doručeno, a 

b) u ostatních držitelů bezpečnostního oprávnění 
1. firmu nebo název, identifikační číslo a sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo jméno a příjmení, 

nebo firmu a identifikační číslo a místo podnikání nebo místo trvalého pobytu, jde-li o osobu 

fyzickou,  
2. důvod, proč má být provedeno uznání podle odstavce 1,  
3. u držitele bezpečnostního oprávnění odpovídajícího formě přístupu podle § 20 odst. 1 písm. a), 

uvedení formy přístupu, o jejíž uznání je žádáno,  
4. dobu, na kterou má být uznání provedeno, a  
5. podpis držitele bezpečnostního oprávnění, v případě podnikající právnické osoby podpis osoby 

jednající jejím jménem nebo podpis odpovědného pracovníka úřadu cizí moci, který má v 

působnosti ochranu utajovaných informací, a adresu, na kterou má být uznání podle odstavce 1 

doručeno.“. 
 
134. V § 62 odst. 4 se slovo „druhé“ nahrazuje slovem „první“, na konci textu věty první se 

doplňují slova „; pokud není žádost podle odstavce 2 podána prostřednictvím úřadu cizí moci, Úřad 

zašle držiteli bezpečnostního oprávnění uznání podle odstavce 1 do 20 dnů ode dne doručení žádosti 

Úřadu“ a slovo „třetí“ se nahrazuje slovem „druhé“. 
 
135. V § 62 odst. 5 písm. a) se slova „až d)“ nahrazují slovy „bodu 1 až 3 a odstavce 2 písm. b) 

bodu 1“.  
 
136. V § 62 se doplňuje odstavec 6, který zní: 
 „(6) Na základě uznání podle odstavce 1 lze umožnit fyzické osobě, která je poučena, přístup k 

utajované informaci nebo vstup do zabezpečené oblasti a podnikateli přístup k utajované 

informaci.“. 
 
137. V § 63 odstavec 1 zní: 
 „(1) Odpovědná osoba orgánu státu, do jehož oblasti věcné působnosti utajovaná informace 

náleží, zprostí fyzickou osobu povinnosti zachovávat mlčenlivost (dále jen „zproštění mlčenlivosti“) 

na základě žádosti orgánu státu, který vede řízení, ve kterém je nezbytně nutné projednat 

utajovanou informaci, pokud tento zákon nestanoví jinak (odstavec 7 a § 133 odst. 2). Žádost o 
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zproštění mlčenlivosti musí obsahovat 

a) identifikaci řízení, které orgán státu vede, a odůvodnění potřeby a rozsahu provedení zproštění 

mlčenlivosti a 

b) identifikaci utajovaného dokumentu nebo označení věci, k níž se vztahuje utajovaná informace, 

ke které má být zproštění provedeno.“. 
 
138. V § 63 odst. 3 písm. h) se slova „vláda u ředitele Bezpečnostní informační služby, ministr 

vnitra u ředitele Úřadu pro zahraniční styky a informace a ministr obrany u ředitele Vojenského 

zpravodajství“ zrušují. 
 
139. V § 63 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena i) až k), která 

znějí: 
„i) vláda u ředitele Bezpečnostní informační služby, 

j) ministr vnitra u ředitele Úřadu pro zahraniční styky a informace a 

k) ministr obrany u ředitele Vojenského zpravodajství.“. 
 
140. V § 63 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se závěrečná část ustanovení, 

která zní: 
„a to po vyjádření odpovědné osoby orgánu státu, do jehož oblasti věcné působnosti utajovaná 

informace náleží, které obsahuje souhlas se zproštěním mlčenlivosti nebo odůvodněné vyjádření, že 

se zproštěním mlčenlivosti ze závažných důvodů nesouhlasí.“. 
 
141. V § 63 odst. 4 se slova „po vyjádření odpovědné osoby orgánu státu, do jehož oblasti věcné 

působnosti utajovaná informace náleží“ nahrazují slovy „postupem podle odstavce 3“. 
 
142. V § 63 se odstavec 5 zrušuje. 

Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako odstavce 5 až 7. 
 
143. V § 63 odstavce 6 a 7 znějí: 
 „(6) Zproštění mlčenlivosti se provádí písemně, v nezbytně nutném rozsahu a na dobu nezbytně 

nutnou. Stupeň utajení utajované informace není zproštěním mlčenlivosti dotčen. 

 (7) Zproštění mlčenlivosti lze odepřít v případě, kdy zájem na ochraně utajované informace 

podle odstavce 1 převažuje nad zájmem na jejím projednání.“. 
 
144. V § 65 odst. 1 se za slova „zákonem anebo“ vkládá slovo „oznámení,“ a za slova „osvědčení 

fyzické osoby,“ se vkládají slova „prohlášení podnikatele,“. 
 
145. V § 66 odst. 1 písm. b) se slova „, k) nebo m)“ nahrazují slovy „nebo k)“. 
 
146. V § 66 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „a takové poškození svého 
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osvědčení fyzické osoby nebo osvědčení fyzické osoby pro cizí moc, že zápisy v něm uvedené jsou 

nečitelné nebo je porušena jeho celistvost“. 
 
147. V § 66 odst. 1 se na konci textu písmene e) doplňují slova „a ztrátu nebo neoprávněné zničení 

nosiče obsahujícího utajovanou informaci“. 
 
148. V § 67 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena i) a j), která znějí: 
„i) neprodlené písemné oznámení Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost o 

ukončení nebo přerušení provozu informačního systému a 

j) provedení úkonů podle § 11a.“. 
 
149. V § 67 odst. 2 se číslo „4“ nahrazuje číslem „3“. 
 
150. V § 68 písm. a) se slova „, g), l) nebo n)“ nahrazují slovy „nebo l),“. 
 
151. V § 68 se na konci textu písmene b) doplňují slova „a takové poškození osvědčení podnikatele 

nebo osvědčení podnikatele pro cizí moc, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je porušena 

jeho celistvost“. 
 
152. V § 68 písm. c) se slova „nebo p)“ nahrazují slovy „, c) nebo q)“ a za slova „bezpečnostní 

dokumentaci“ se vkládají slova „a dále zřízení nebo zrušení zabezpečené oblasti kategorie 

Vyhrazené“. 
 
153. V § 68a písm. a) se slova „a d)“ zrušují. 
 
154. Nadpis § 69 zní: 

„Povinnosti právnické osoby a podnikatele, kteří mají přístup k utajované informaci, a 

orgánu státu“. 
 
155. V poznámce pod čarou č. 29 se slova „zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců 

ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních 

úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů“ nahrazují slovy „zákon č. 234/2014 Sb., o 

státní službě, ve znění pozdějších předpisů“. 
 
156. V § 69 odst. 1 písm. m) a v § 79 odst. 8 písm. c) se slovo „vedených“ nahrazuje slovem 

„evidovaných“. 
 
157. Poznámky pod čarou č. 50 a 51 znějí: 
„50) § 192 zákona č. 134/2016 Sb. 
51) § 194 zákona č. 134/2016 Sb.“. 
 
158. V § 69 odst. 1 písm. r) bodu 4 se slovo „informací53)“ nahrazuje slovem „informací60)“. 
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Poznámka pod čarou č. 60 zní: 
„60) § 104 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb.“. 
 
159. V § 71 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Písemné stanovení povinností bezpečnostnímu 

řediteli odpovědnou osobou není vyžadováno v případě, kdy funkci bezpečnostního ředitele 

vykonává odpovědná osoba.“. 
 
160. V § 71 odstavec 4 zní: 
 „(4) Funkci bezpečnostního ředitele může vykonávat u orgánu státu a u právnické osoby pouze 

fyzická osoba, která splňuje podmínky pro přístup k utajované informaci nejvyššího stupně utajení, 

která u orgánu státu nebo právnické osoby vznikne nebo je mu poskytnuta, a u podnikatele pouze 

fyzická osoba, která je držitelem osvědčení fyzické osoby pro přístup k utajované informaci 

nejméně takového stupně utajení, pro který má podnikatel vydané osvědčení.“. 
 
161. V § 71 odst. 5 se za slova „orgánů státu“ vkládají slova „, právnických osob“. 
 
162. V § 74 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „nebo Organizaci Severoatlantické 

smlouvy“. 
 
163. V poznámce pod čarou č. 30 a 43 se text „283/1991 Sb.“ nahrazuje textem „273/2008 Sb.“. 
 
164. V § 75 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „právnické osoby nebo podnikající fyzické 

osoby“ zrušují. 
 
165. V § 75 odst. 2 písm. b) se číslo „6“ nahrazuje číslem „7“ a slova „; to platí obdobně i pro orgán 

státu“ se zrušují. 
 
166. V § 75a odst. 1 se za slova „která při plnění“ vkládá slovo „takové“. 
 
167. V § 75a odst. 2 úvodní části ustanovení se za slova „Bezpečnostní instrukce“ vkládají slova 

„zohledňuje požadavky cizí moci a“ a za slova „uzavřením smlouvy“ se vkládají slova „podle 

odstavce 1“. 
 
168. V § 75a odst. 2 písm. a) se za slova „informace do“ vkládá slovo „oblasti“. 
 
169. V § 75a odst. 2 písm. b) se za slova „do jehož“ vkládají slova „oblasti věcné“ a za slova 

„náleží-li do“ se vkládají slova „oblasti věcné“. 
 
170. V § 76 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Pokud má být utajovaná informace poskytnuta 

pro potřeby řízení v souvislosti s členstvím České republiky v mezinárodní organizaci nebo 

v souvislosti s jejími mezinárodními závazky, Úřad si vyžádá před vydáním povolení podle § 73 

písm. a) pouze písemné stanovisko ústředního správního úřadu, do jehož oblasti věcné působnosti 
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utajovaná informace náleží, popřípadě příslušné zpravodajské služby nebo policie, pokud jsou jejím 

původcem.“. 
 
171. V § 76 odst. 3 se za slovo „povolení“ vkládá slovo „podle“. 
 
172. V poznámce pod čarou č. 31 se slova „§ 47a odst. 6 zákona č. 283/1991 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů“ nahrazují slovy „§ 94 zákona č. 273/2008 Sb.“. 
 
173. V § 77 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní: 
 „(6) Poskytování utajované informace stupně utajení Přísně tajné, Tajné nebo Důvěrné v 

mezinárodním styku pro potřeby řízení v souvislosti s členstvím České republiky v mezinárodní 

organizaci nebo v souvislosti s jejími mezinárodními závazky se uskutečňuje zpravidla kurýrní 

přepravou nebo prostřednictvím diplomatické pošty přepravované diplomatickým kurýrem.“. 

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7. 
 
174. V § 77 se doplňuje odstavec 8, který zní: 
 „(8) V případě kurýrní přepravy utajovaných informací stupně utajení Přísně tajné, Tajné a 

Důvěrné poskytovaných v mezinárodním styku, s výjimkou diplomatické pošty přepravované 

diplomatickým kurýrem, požádá odpovědná osoba nebo bezpečnostní ředitel Úřad o vydání 

kurýrního listu. Kurýrní list obsahuje zejména identifikační údaje kurýra, informace o přepravované 

zásilce a pokyny pro nakládání s ní; podrobnosti stanoví prováděcí právní předpis.“. 
 
175. V § 78 odst. 1 se slova „smlouvy o založení Evropské unie nebo smlouvy o založení 

Evropských společenství“ nahrazují slovy „Smlouvy o Evropské unii nebo Smlouvy o fungování 

Evropské unie anebo Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii“. 
 
176. V § 79 odst. 3 se slova „se vedou“ nahrazují slovy „se evidují“ a slovo „kontrolu“ se nahrazuje 

slovem „ověření“. 
 
177. V § 79 odstavec 5 zní: 
 „(5) Utajovanou informaci uvedenou v odstavci 1 poskytnutou cizí mocí nebo zahraničním 

partnerem právnické osoby nebo podnikatele jiným způsobem než uvedeným v § 77 odst. 1 nebo § 

78 odst. 1 orgán státu, právnická osoba nebo podnikatel předají k zaevidování v ústředním registru, 

nebo v případě utajované informace podle § 78 odst. 1 v registru Ministerstva zahraničních věcí 

neprodleně po jejím poskytnutí; tato povinnost se nevztahuje na zpravodajské služby.“. 
 
178. V § 79 odst. 7 se slova „kontrolu jejich činnosti“ nahrazují slovy „dohled nad jejich činností“. 
 
179. V § 79 odst. 8 písm. f) se čárka za slovem „registru“ zrušuje a na konci textu písmene se 

doplňují slova „a postup při zrušení registru“. 
 
180. V poznámce pod čarou č. 32 se slova „zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné 
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energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů“ nahrazují slovy „zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších 

předpisů“. 
 
181. V § 80 odst. 2 se slova „nebo která“ nahrazují čárkou a na konci textu odstavce se doplňují 

slova „nebo jí bylo uznáno bezpečnostní oprávnění vydané úřadem cizí moci“. 
 
182. V § 81 odst. 1 se vkládá nové písmeno a), které zní: 
„a) je státním občanem České republiky nebo státním příslušníkem členského státu Evropské unie 

nebo Organizace Severoatlantické smlouvy,“.  

Dosavadní písmena a) až e) se označují jako písmena b) až f). 
 
183. V § 81 odst. 1 písm. d) se čárka nahrazuje slovy „(§ 13) a“ a písmeno e) se zrušuje. 

Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno e). 
 
184. V § 81 odst. 2 se věty první a poslední zrušují. 
 
185. V § 81 se doplňuje odstavec 3, který zní: 
 „(3) Podmínky uvedené v odstavci 1 musí fyzická osoba splňovat po celou dobu platnosti 

dokladu (§ 85).“. 
 
186. § 82 a 83 se zrušují. 
 
187. V § 84 odst. 2 písm. a) se slovo „nebo“ zrušuje. 
 
188. V § 84 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem „, nebo“ a doplňuje se písmeno c), které 

zní: 
„c) opakované neposkytnutí nezbytné součinnosti nebo neudělení souhlasu podle § 109 odst. 2 v 

průběhu bezpečnostního řízení zahájeného podle § 101 odst. 1, pokud bez poskytnutí součinnosti 

nelze ve věci rozhodnout.“. 
 
189. V § 84 odstavec 3 zní: 

„(3) Za negativní okolnost lze též považovat  

a) chování, které má negativní vliv na důvěryhodnost nebo ovlivnitelnost fyzické osoby a může vést 

ke zneužití výkonu citlivé činnosti,  

b) styky s osobou, která vyvíjí nebo vyvíjela činnost proti zájmu České republiky, nebo 

c) skutečnost, že fyzická osoba trpí takovou poruchou zdraví nebo se ve struktuře její osobnosti 

vyskytují takové charakteristiky, které mohou mít negativní vliv na výkon citlivé činnosti.“.  
 
190. V § 84 odst. 4 se slova „odstavcích 2 a 3“ nahrazují slovy „odstavci 2 písm. a) a b) se zjišťují 
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za období od 15 let věku, negativní okolnost uvedená v odstavci 2 písm. c) se zjišťuje pouze 

v rámci probíhajícího bezpečnostního řízení zahájeného podle § 101 a negativní okolnosti uvedené 

v odstavci 3 písm. a) a b)“ a slova „podání žádosti podle § 99“ se nahrazují slovy „zahájení 

bezpečnostního řízení“. 
 
191. V § 85 odst. 1 se číslo „5“ nahrazuje číslem „10“. 
 
192. V § 85 odst. 2 písm. f) se slova „; otisk úředního razítka se nevyžaduje, byl-li doklad vydán 

v elektronické podobě“ zrušují. 
 
193. V § 85 odst. 3 se písmeno f) zrušuje. 

Dosavadní písmena g) a h) se označují jako písmena f) a g). 
 
194. V § 85 odst. 4 se slova „, e) nebo f)“ nahrazují slovy „nebo e)“ a na konci odstavce se doplňuje 

věta „Pokud nebude podána žádost podle věty první, postupuje Úřad podle odstavce 6 věty druhé.“. 
 
195. V § 85 se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 a 6, které znějí: 

„(5) V případě změny některého údaje obsaženého v dokladu, vydá Úřad bezodkladně doklad 

nový. Možnost výkonu citlivé činnosti není do doby doručení nového dokladu dotčena. 

(6) Při zániku platnosti dokladu podle odstavce 3 písm. a), b) nebo f) je odpovědná osoba 

povinna zajistit, aby fyzická osoba nevykonávala citlivou činnost. V případě zániku platnosti 

dokladu podle odstavce 3 písm. b) nebo f) Úřad písemně vyrozumí odpovědnou osobu fyzické 

osoby o zániku platnosti dokladu.“. 

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 7. 
 
196. V § 86 se na konci textu písmene e) doplňují slova „; takové oznámení obsahuje rovněž datum 

zahájení nebo ukončení výkonu citlivé činnosti“. 
 
197. V § 87 odst. 1 písmeno a) zní: 

„a) odevzdat Úřadu do 15 dnů doklad, jehož platnost zanikla podle § 85 odst. 3 písm. b), e) nebo 

g),“. 
 
198. V § 87 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „a takové poškození dokladu, že 

zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je porušena jeho celistvost“. 
 
199. V 88 odst. 3 se za slovo „řízení“ vkládají slova „podle části čtvrté“. 
 
200. Poznámka pod čarou č. 34 zní: 
„34) Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti 

podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů.“. 
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201. V § 89 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Účastník řízení, který prohlásí, že neovládá 

jazyk, jímž se vede jednání, si obstará tlumočníka na své náklady sám.“. 
 
202. V § 89 odst. 7 se slova „před vydáním rozhodnutí“ zrušují. 
 
203. V § 90 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní: 
 „(6) Ustanovení odstavců 1 až 5 se nepoužijí pro ředitele Úřadu.“. 

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7. 
 
204. V § 92 písm. a) se text „písm. b)“ nahrazuje textem „písm. c)“. 
 
205. V § 93 odst. 1 písm. a) se text „, 96“ zrušuje. 
 
206. V § 93 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní: 
„b) Úřadu doručena písemná žádost podle § 96 a je zaplacen správní poplatek,“. 

Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena c) až e). 
 
207. V § 93 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: 

 „(2) Na žádost účastníka řízení Úřad přijetí žádosti podle § 94, 96 nebo 99 potvrdí.“. 

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3. 
 
208. V § 93 odst. 3 se text „písm. c)“ nahrazuje textem „písm. d)“. 
 
209. V § 94 odst. 1 se slova „označení místa nebo funkce podle § 69 odst. 1 písm. b), které potvrdí 

odpovědná osoba nebo ten, kdo bude utajovanou informaci fyzické osobě poskytovat“ nahrazují 

slovy „souhlas s provedením řízení včetně prohlášení o pravdivosti a úplnosti údajů“. 
 
210. V § 94 odst. 2 písm. a), § 96 odst. 2 písm. a) a v § 99 odst. 2 písm. a) se slova „listinné 

i“ zrušují. 
 
211. V § 94 odst. 2 se písmena c) a d) zrušují. 

Dosavadní písmena e) až g) se označují jako písmena c) až e). 
 
212. V § 94 odst. 2 písmeno c) zní: 
„c) jednu fotografii svým provedením odpovídající požadavkům zákona o občanských průkazech,“. 
 
213. V § 94 odst. 2 písm. d) se slova „; tento doklad musí zahrnovat příslušné“ nahrazují slovem 

„pro“ a slovo „a“ se nahrazuje slovem „, který“. 
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214. V § 94 odst. 2 písm. e), § 96 odst. 2 písm. d), § 99 odst. 2 písm. d), § 116 odst. 1 písm. b), 

§ 138 odst. 1 písm. j), § 146 odst. 1 a v § 148 odst. 1 písm. a) se slovo „bezpečnostního“ zrušuje. 
 
215. V § 94 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem „, a“ a doplňuje se písmeno f), které zní: 
„f) zdůvodnění nutnosti přístupu k utajované informaci s uvedením stupně utajení a označení místa 

nebo funkce podle § 69 odst. 1 písm. b) potvrzené odpovědnou osobou nebo tím, kdo bude fyzické 

osobě utajované informace poskytovat, v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem.“. 
 
216. V § 94 odst. 5 se věty druhá a třetí zrušují. 
 
217. V § 94 se odstavec 6 zrušuje. 

Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce 6 a 7. 
 
218. V § 94 odst. 6 se text „písm. b)“ nahrazuje textem „písm. c)“ a číslo „6“ se nahrazuje číslem 

„5“. 
 
219. V § 94 odst. 7 se slova „b) nebo d)“ nahrazují slovy „c) nebo e)“. 
 
220. V § 95 odst. 1 písm. d) se slova „adresa místa trvalého pobytu a adresy jiných“ nahrazují 

slovem „adresy“. 
 
221. V § 95 odst. 1 písm. f) se slova „název zaměstnavatele“ nahrazují slovem „zaměstnavatel“. 
 
222. V § 95 odst. 1 se písmena g), h), k), l) a r) zrušují. 

Dosavadní písmena i) až v) se označují jako písmena g) až q). 
 
223. V § 95 odst. 1 písm. i) se slova „bývalé i současné“ a slova „a na složky uvedené v § 14 odst. 3 

písm. a)“ zrušují. 
 
224. V § 95 odst. 1 písm. m) se slova „písmenu o)“ nahrazují slovy „písmenu k)“. 
 
225. V § 95 odst. 1 písm. o) se za slovo „nadaci“ vkládá slovo „, ústavu“. 
 
226. Poznámka pod čarou č. 36 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou. 
 
227. V § 95 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena r) a s), která znějí: 

„r) životopis a 

s) zdravotní a jiná odborná péče související se zdravotním stavem fyzické osoby, která může mít 

negativní vliv na její schopnost utajovat informace.“. 

CELEX 32013D0488 
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228. V § 95 se odstavec 2 zrušuje. 

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2. 
 
229. V § 95 odst. 2 se text „i)“ nahrazuje textem „g)“ a text „písm. f)“ se nahrazuje textem „písm. 

d)“.  
 
230. V § 96 odst. 5 se za text „§ 68 písm.“ vkládají slova „c) a“. 
 
231. V § 97 písm. b) se slova „, pokud nejsou údajem zapsaným do obchodního rejstříku“ nahrazují 

slovy „s nejméně 10% podílem na základním kapitálu nebo na hlasovacích právech na podnikateli 

nebo osobách ve vlastnické struktuře podnikatele až po koncového vlastníka a osob majících 

rozhodující vliv (§ 18 odst. 4) na podnikatele, které nemají podíl na základním kapitálu podnikatele 

nebo na hlasovacích právech podnikatele“. 
 
232. V § 97 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní: 
„c) jméno a příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, a datum, místo, okres a stát narození, firma a 

identifikační číslo tichých společníků podnikatele,“. 

Dosavadní písmena c) až p) se označují jako písmena d) až q). 
 
233. V § 97 písmeno d) zní: 
„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,“. 
 
234. V § 97 písm. f) se za slova „daňovou evidenci“ vkládají slova „, nebo uplatňuje-li výdaje 

procentem z příjmu“. 
 
235. V § 97 písmena g) a h) znějí: 
„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, 
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; v případech uzavření 

smlouvy se zpravodajskou službou podnikatel údaje o takové smlouvě dokládá pouze písemným 

potvrzením odpovědné osoby příslušné zpravodajské služby,“. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNBQDB3XGA)



 

28 
 

 
236. V § 97 písmeno j) zní: 
„j) čeští obchodní partneři a obchodní partneři z členských států Evropské unie v rozsahu 

stanoveném prováděcím právním předpisem,“. 
 
237. V § 97 písm. p) se slova „podnikatele a“ nahrazují slovem „podnikatele,“.  
 
238. V § 97 se na konci písmene q) tečka nahrazuje slovem „, a“ a doplňuje se písmeno r), které zní: 
„r) seznam funkcí a osob, u kterých se předpokládá přístup k utajovaným informacím, s uvedením 

jejich rodného čísla, bylo-li přiděleno, a stupně utajení, a u oznámení (§ 6) vydaných podnikatelem 

datum jejich vydání.“. 
 
239. V § 98 písmeno a) zní: 
„a) specifikaci utajovaných informací, k nimž má podnikatel přístup, 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, popřípadě 

potvrzení podle § 97 písm. h),“. 
 
240. V § 98 se na konci písmene c) čárka nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje. 
 
241. V § 99 odst. 1 se slova „potvrzené odpovědnou osobou nebo jí pověřenou osobou“ nahrazují 

slovy „a souhlas s provedením řízení, včetně prohlášení o pravdivosti a úplnosti údajů“. 
 
242. V § 99 odst. 2 se písmena b) a e) zrušují. 

Dosavadní písmena c) až g) se označují jako písmena b) až e). 
 
243. V § 99 odst. 2 písm. d) se slovo „a“ zrušuje. 
 
244. V § 99 odst. 2 písmeno e) zní: 
„e) jednu fotografii svým provedením odpovídající požadavkům zákona o občanských průkazech 

a“. 
 
245. V § 99 se doplňuje písmeno f), které zní: 
„f) zdůvodnění výkonu citlivé činnosti potvrzené odpovědnou osobou nebo jí pověřenou osobou 

v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem.“. 
 
246. V § 99 odst. 5 se věty druhá a třetí zrušují. 
 
247. V § 99 se odstavec 6 zrušuje. 

Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce 6 a 7. 
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248. V § 99 odst. 7 se slova „nebo d)“ nahrazují slovy „nebo e)“. 
 
249. V § 100 se slova „§ 95 odst. 1 písm. a) až u) a v § 95 odst. 2“ nahrazují slovy „§ 95 odst. 1 

písm. a) až p), r) a s)“. 
 
250. V § 101 se doplňuje odstavec 4, který zní: 
 „(4) Pro řízení o zrušení platnosti osvědčení fyzické osoby, podnikatele nebo dokladu se použije 

přiměřeně ustanovení o úkonech v řízení (§ 103 až 109 a 111).“. 
 
251. V § 102 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1. 
 
252. V § 103 odst. 1 se za slova „od účastníka řízení“ vkládají slova „, držitele osvědčení fyzické 

osoby, držitele osvědčení podnikatele nebo dokladu“. 
 
253. V § 103 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: 

„(2) Účastník řízení, držitel osvědčení fyzické osoby, držitel osvědčení podnikatele nebo držitel 

dokladu je povinen poskytnout Úřadu nezbytnou součinnost pro ověření údajů, kterými Úřad 

disponuje, pro ověření splnění podmínek pro vydání osvědčení fyzické osoby, osvědčení 

podnikatele nebo dokladu. Za tím účelem Úřad postupuje podle odstavce 1 věty druhé.“. 

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3. 
 
254. Poznámky pod čarou č. 39 a 40 znějí: 
„39) § 22 občanského zákoníku. 
40) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.“. 
 
255. V § 105 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Účastník řízení, který prohlásí, že neovládá 

jazyk, jímž se vede jednání, si na své náklady obstará tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků 

a překladatelů.“. 
 
256. V § 106 se odstavec 1 zrušuje. 

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2. 
 
257. V § 106 odst. 1 se slova „a nejde-li o skutečnosti podle odstavce 1“ zrušují. 
 
258. V § 106 odst. 2 se slova „odstavců 1 a 2“ nahrazují slovy „odstavce 1“. 
 
259. V § 106 se doplňuje odstavec 3, který zní: 
 „(3) Úřad ustanoví znalce rozhodnutím, které se znalci doručí. O ustanovení znalce Úřad 

účastníka řízení vyrozumí. Proti rozhodnutí o ustanovení znalce nelze podat rozklad.“. 
 
260. V § 107 odst. 2 se slova „; k ověření identity účastníka řízení může požádat příslušnou 
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zpravodajskou službu, popřípadě policii“ zrušují, za slova „policie k účastníkovi řízení“ vkládají 

slova „, k manželovi (manželce) nebo k partnerovi (partnerce)52)“ a na konci odstavce se doplňuje 

věta „Úřad v žádosti vymezí skutečnost, ke které má být šetření provedeno.“. 

CELEX 32013D0488 
 
261. V § 107 se odstavec 4 zrušuje. 

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4 a 5. 
 
262. V § 107 odstavec 4 zní: 
  „(4) Pokud informace získané úkony v řízení o vydání osvědčení fyzické osoby pro stupeň 

utajení Důvěrné nepostačují pro zjištění stavu věci, je Úřad oprávněn provést úkony podle odstavců 

2 a 3. Pokud informace získané úkony v řízení o vydání osvědčení fyzické osoby pro stupeň utajení 

Tajné nepostačují pro zjištění úplného stavu věci, je Úřad oprávněn provést úkony podle odstavce 3. 

V těchto případech si Úřad vyžádá písemný souhlas účastníka řízení a zároveň jej poučí o právních 

následcích, které nastanou, jestliže Úřad písemný souhlas neobdrží [§ 113 odst. 1 písm. e)]. Úřad 

v žádosti zpravodajské službě nebo policii vymezí skutečnost, ke které má být šetření provedeno.“. 
 
263. V § 107 se za odstavec 4 vkládá nový odstavce 5, který zní: 
 „(5) Za účelem šetření prováděného zpravodajskou službou nebo policií podle odstavců 2 až 4 

poskytne Úřad informace, kterými k předmětu šetření disponuje. Žádosti Úřadu jsou zpravodajské 

služby a policie povinny vyhovět a podat Úřadu zprávu o výsledcích požadovaných šetření.“. 

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6. 
 
264. V § 107 odst. 6 se slova „až 5“ nahrazují slovy „až 4“, slova „odstavce 5“ se nahrazují slovy 

„odstavce 4“ a slovo „druhé“ se nahrazuje slovem „třetí“. 
 
265. V § 108 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Úřad v žádosti vymezí skutečnost, ke které má 

být šetření provedeno.“. 
 
266. V § 108 se na začátek odstavce 6 vkládá věta „Za účelem šetření prováděného zpravodajskou 

službou nebo policií podle odstavce 5 poskytne Úřad informace, kterými k předmětu šetření 

disponuje.“. 
 
267. V § 110 odst. 1 se za slovo „pomoci“ vkládá slovo „nezbytných“. 
 
268. V § 110 se doplňuje odstavec 3, který zní: 
 „(3) Fyzická osoba nebo podnikatel jsou povinni poskytnout nezbytnou součinnost pro postup 

Úřadu podle odstavce 1.“. 
 
269. V § 112 odst. 1 písmeno c) zní: 
„c) účastník řízení byl Úřadem vyzván, aby ve stanovené lhůtě určil odpovědnou osobu,“. 
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270. V § 112 odst. 1 písm. e) se za slova „60 dnů“ vkládají slova „; účastník řízení však může 

požádat o přerušení řízení nejvýše dvakrát“. 
 
271. V § 112 odst. 1 písmeno f) zní: 
„f) Úřadem bylo vydáno rozhodnutí o ustanovení znalce pro vypracování znaleckého posudku.“. 
 
272. V § 112 odst. 4 se na konci textu věty druhé doplňují slova „, s výjimkou pokračování řízení 

provedením pohovoru“. 
 
273. V § 112 odst. 5 se za text „§ 117“ vkládá text „, § 129 odst. 3“. 
 
274. V § 113 odst. 1 písm. b) se slova „písm. a), b) nebo c)“ nahrazují slovy „písm. b), c) nebo d)“. 
 
275. V § 113 odst. 1 písm. e) a v § 117 odst. 8 se text „odst. 5“ nahrazuje textem „odst. 4“. 
 
276. V § 113 odst. 1 písm. f) se slova „nedosáhl shody v jednání odpovědných osob, popřípadě k 

jednání nepověřil pouze jednu odpovědnou osobu“ nahrazují slovy „neurčil odpovědnou osobu“. 
 
277. V § 113 odst. 3 se slovo „bezpečnostní“ zrušuje. 
 
278. V § 116 odst. 1 písm. b) a v § 118 odst. 2 se text „odst. 7“ nahrazuje textem „odst. 6“. 
 
279. V § 116 se odstavec 3 zrušuje. 
 
280. V § 117 se odstavec 6 zrušuje. 

Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce 6 a 7. 
 
281. V § 118 odst. 1 se slova „až 6“ nahrazují slovy „a 5“ a na konci textu odstavce 1 se doplňují 

slova „s uvedením důvodů pro nedodržení těchto lhůt“. 
 
282. V § 118 odst. 4 se slova „příslušného stupně“ nahrazují textem „(§ 117)“. 
 
283. V § 119 odst. 1 se za slovo „nejbližší“ vkládá slovo „následující“. 
 
284. V § 120 odst. 1 se za slova „do zahraničí se“ vkládá slovo „zpravidla“. 
 
285. V § 120 odst. 3 se slova „ačkoliv se v místě doručení zdržuje,“ zrušují. 
 
286. V § 120 se odstavec 4 zrušuje. 

Dosavadní odstavce 5 až 10 se označují jako odstavce 4 až 9. 
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287. V § 120 odst. 4 se slovo „pobytu“ zrušuje. 
 
288. V § 120 odst. 8 se číslo „10“ nahrazuje číslem „9“. 
 
289. V § 121 odst. 4 se text „písm. b)“ nahrazuje textem „písm. c)“. 
 
290. V § 122 odst. 1 se věta poslední zrušuje. 
 
291. V § 122 odst. 2 se věta čtvrtá nahrazuje větou „Je-li účastníkem řízení podnikatel, označuje se 

firmou nebo názvem, nebo jménem a příjmením a identifikačním číslem.“. 
 
292. V § 124 odst. 2 se číslo „15“ nahrazuje číslem „11“ a na konci odstavce se doplňuje věta 

„Zpravodajské služby vyřazují své bezpečnostní svazky nejdříve po uplynutí 11 let od data 

posledního pravomocného rozhodnutí v řízení.“. 
 
293. V § 127 odst. 2 se slova „podnikající právnickou osobou“ nahrazují slovem „podnikatelem“, 

slovo „její“ se nahrazuje slovem „jeho“ a na konci textu věty první se doplňují slova „; je-li 
podnikatel podnikající fyzickou osobou, musí rozklad obsahovat její jméno a příjmení, nebo firmu, 

rodné číslo, bylo-li přiděleno, popřípadě identifikační číslo a adresu místa podnikání nebo adresu 

pro účely doručování“. 
 
294. V § 135 se na konci textu písmene b) doplňují slova „a b)“. 
 
295. V § 135 písm. d) se slova „rozsah údajů dotazníku fyzické osoby v případě žádosti podle § 94 

odst. 5, dotazníku v případě žádosti podle § 99 odst. 5,“ zrušují. 
 
296. V § 135 se písmeno e) zrušuje. 

Dosavadní písmena f) až k) se označují jako písmena e) až j). 
 
297. V § 135 písm. f) se za slova „jejich náležitosti“ vkládají slova „, rozsah údajů podle § 97 písm. 

j)“ a slova „§ 97 a“ se nahrazují textem „§ 97,“. 
 
298. V § 135 písm. g) se text „písm. c)“ nahrazuje textem „písm. b)“. 
 
299. V § 135 písm. h) se za text „§ 94 odst. 1,“ vkládá text „§ 94 odst. 2 písm. f),“ a slova „a § 99 

odst. 1“ se nahrazují slovy „, § 99 odst. 1 a § 99 odst. 2 písm. f)“. 
 
300. V § 135 písm. i) se text „odst. 2“ nahrazuje textem „odst. 3“. 
 
301. V § 135 písm. j) se text „§ 94 odst. 2 písm. g)“ nahrazuje textem „§ 94 odst. 2 písm. e)“ a text 

„§ 99 odst. 2 písm. d)“ se nahrazuje textem „§ 99 odst. 2 písm. c)“. 
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302. V § 137 písmeno f) zní: 
„f) vydává na základě písemné žádosti odpovědné osoby nebo bezpečnostního ředitele kurýrní listy 

a v odůvodněných případech zajišťuje přepravu utajovaných informací, s výjimkou utajovaných 

informací poskytovaných podle § 78 odst. 1,“. 
 
303. V § 137 písm. j) se slova „zákonem a“ nahrazují slovem „zákonem,“. 
 
304. V § 137 se na konci písmene k) tečka nahrazuje slovem „, a“ a doplňuje se písmeno l), které 

zní: 
„l) zajišťuje výzkum a vývoj v oblasti ochrany utajovaných informací.“. 
 
305. V § 137a písm. e) se za slovo „certifikace“ vkládají slova „a akreditace“. 
 
306. V § 138 odst. 1 písmeno f) zní: 
„f) nahlížet do trestních a soudních spisů a dále do spisů vedených jiným orgánem státu v rámci 

výkonu jeho působnosti a pořizovat si z nich výpisy a kopie,“. 
 
307. V § 138 odstavec 2 zní: 
 „(2) Úřad poskytuje 

a) zpravodajským službám a Ministerstvu vnitra jedenkrát měsíčně seznam  
1. osvědčení fyzických osob, osvědčení podnikatelů a dokladů s uvedením informace o datu 

platnosti a datu zániku jejich platnosti, 
2. osob, u kterých rozhodl o nevydání veřejné listiny uvedené v bodu 1, nebo kterým byla platnost 

této listiny zrušena, a 
3. podnikatelů, k nimž obdržel podle § 15a odst. 2 nebo 3 prohlášení podnikatele, a 

b) policii, Generální inspekci bezpečnostních sborů, Celní správě České republiky a Vojenské 

policii jedenkrát měsíčně seznam podle písmene a) bodu 1 a 3.“. 
 
308. V § 138 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: 
 „(3) Úřad vydá zaměstnanci služební průkaz, který osvědčuje, že jeho držitel je zaměstnancem 

Úřadu. Vzor služebního průkazu Úřad stanoví vyhláškou.“. 

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4. 
 
309. Za § 138b se vkládá nový § 138c, který zní: 

    „§ 138c 

 Ministerstvo vnitra, policie, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Vojenská policie a Celní 

správa České republiky oznámí neprodleně Úřadu okolnosti nasvědčující tomu, že držitel osvědčení 

fyzické osoby, držitel osvědčení podnikatele nebo držitel dokladu přestal splňovat podmínky pro 

jeho vydání.“. 
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310. § 139 zní: 

„§ 139 

 Vláda stanoví nařízením katalog oblastí utajovaných informací. Katalog oblastí utajovaných 

informací stanoví jeden nebo více stupňů utajení, kterými lze klasifikovat utajovanou informaci.“. 
 
311. V § 140 odst. 1 písm. a) se slova „nebo pracovního poměru“ nahrazují slovy „poměru nebo 

základního pracovněprávního vztahu“ a na konci textu písmene se doplňují slova „; za fyzickou 

osobu podle věty první se považuje též osoba, která žádá o zařazení do aktivní zálohy, bývalý voják 

z povolání, který má být zařazen do aktivní zálohy, a voják v aktivní záloze, pokud mají vykonávat 

službu ve služebním zařazení u Vojenského zpravodajství a nejsou zároveň držiteli osvědčení 

fyzické osoby vydané Úřadem“. 
 
312. V § 140 odst. 2 se za slova „podle odstavce 1“ vkládá text „písm. a)“. 
 
313. V § 140 odst. 4 písm. i) se slovo „a“ nahrazuje čárkou. 
 
314. V § 140 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena k) a l), která 

znějí: 
„k) v souvislosti s postupem podle odstavce 1 písm. a) požadovat další informace nad rámec 

položek dotazníku podle § 95 odst. 1 v rozsahu nezbytném pro ověřování podmínek pro vydání 

osvědčení fyzické osoby a 

l) nahlížet do trestních a soudních spisů a dále do spisů vedených jiným orgánem státu v rámci 

výkonu jeho působnosti a pořizovat si z nich výpisy a kopie.“. 
 
315. V § 140 se doplňují odstavce 7 a 8, které znějí: 
 „(7) V rámci řízení podle odstavce 1 písm. a) se ustanovení § 105 odst. 7, § 112, 114 a 120 
použijí přiměřeně. 

 (8) Je-li to nezbytné z důvodu ohrožení činnosti při plnění úkolů v působnosti zpravodajské 

služby podle jiného zákona, může zpravodajská služba používat při ochraně utajovaných informací 

zvláštní postupy v oblasti administrativní bezpečnosti, fyzické bezpečnosti, bezpečnosti 

informačních nebo komunikačních systémů a kryptografické ochrany. Zvláštní postupy stanoví 

vláda; návrh zvláštních postupů předkládá vládě zpravodajská služba prostřednictvím příslušného 

člena vlády, a to po souhlasu Úřadu a jde-li o zvláštní postupy v oblasti bezpečnosti informačních 

nebo komunikačních systémů a kryptografické ochrany, Národního úřadu pro kybernetickou a 

informační bezpečnost. Použitím zvláštních postupů nesmí být ohrožena ochrana utajovaných 

informací. Zvláštní postupy nelze používat při nakládání s utajovanými informacemi Evropské unie 

a Organizace Severoatlantické smlouvy a utajovanými informacemi vyžadujícími zvláštní režim 

nakládání.“. 
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316. V § 141 odstavec 3 zní: 
 „(3) Ministerstvo vnitra je při plnění úkolů podle tohoto zákona dále povinno provádět na žádost 

Úřadu opatření k evidenční ochraně osobních údajů držitele osvědčení fyzické osoby nebo jeho 

manžela (manželky) nebo partnera (partnerky)52), dítěte a rodičů nebo osoby žijící s ním ve společné 

domácnosti a údajů o vozidle provozovaným nebo vlastněným těmito osobami.“. 
 
317. V § 141 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní: 
„g) nahlížet do trestních a soudních spisů a dále do spisů vedených jiným orgánem státu v rámci 

výkonu jeho působnosti a pořizovat si z nich výpisy a kopie.“. 
 
318. V § 141 odst. 7 se text „písm. b)“ zrušuje. 
 
319. V § 143 odst. 6 se slova „oblasti působnosti“ nahrazují slovy „působnosti v rámci“. 
 
320. V § 144 odst. 4 se věta poslední zrušuje. 
 
321. V § 148 odst. 1 písm. a) se text „podle § 103 odst. 2 nebo údaje uvedeného v žádosti o doklad 

podle § 103 odst. 2“ nahrazuje textem „nebo v žádosti o doklad podle § 103 odst. 3“. 
 
322. V § 148 odst. 1 písm. e) se za text „odst.“ vkládají slova „4 nebo“. 
 
323. V § 148 odst. 1 se na konci písmene i) slovo „nebo“ zrušuje. 
 
324. V § 148 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „, nebo“ a doplňuje se písmeno k), 

které zní: 
„k) písemně nepotvrdí, že si je vědoma povinnosti zachovávat mlčenlivost o utajovaných 

informacích, ke kterým měla přístup, a neumožnit k nim přístup neoprávněné osobě, pokud jí v tom 

nebrání zvlášť závažné okolnosti, podle § 11a.“. 
 
325. V § 148 odst. 4 se na konci textu písmene a) doplňují slova „nebo k)“. 
 
326. V § 149 odst. 1 písm. g) se slovo „Úřadem“ nahrazuje slovy „nebo akreditován Národním 

úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost“. 
 
327. V § 149 odst. 1 písm. h) se slovo „Úřadem“ nahrazuje slovy „Národním úřadem pro 

kybernetickou a informační bezpečnost“. 
 
328. V § 149 odst. 1 písm. j) se slovo „nebo“ zrušuje. 
 
329. V § 149 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „, nebo“ a doplňuje se písmeno l), které 

zní: 
„l) neoznámí ztrátu nebo neoprávněné zničení nosiče obsahujícího utajovanou informaci.“. 
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330. V § 149 odst. 3 písm. a) se slova „nebo h)“ nahrazují slovy „, h) nebo l)“. 
 
331. V § 150 odst. 1 písm. b) a e), § 152 odst. 1 písm. b) a v § 155 odst. 1 písm. b) a f) se slova 

„nebo odcizení“ nahrazují slovy „, odcizení nebo poškození“. 
 
332. V § 150 odst. 1 písm. d) a v § 155 odst. 1 písm. e) se text „odst. 8“ nahrazuje textem „odst. 

10“. 
 
333. V § 153 odst. 1 se na konci textu písmene d) doplňují slova „nebo obsadí funkci 

bezpečnostního ředitele v rozporu s § 71 odst. 4“. 
 
334. V § 153 odst. 1 písm. g) se slovo „vyznačí“ nahrazuje slovy „klasifikuje a označí“. 
 
335. V § 153 odst. 1 písm. g) a p) se slova „seznamu utajovaných informací“ nahrazují slovy 

„katalogu oblastí utajovaných informací“. 
 
336. V § 153 odst. 1 se na konci písmene q) doplňují slova „anebo po obdržení výzvy podle § 22 

odst. 9,“. 
 
337. V § 153 odst. 1 písm. ee) se slovo „nebo“ zrušuje. 
 
338. V § 153 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena gg) až ii), která 

znějí:      
„gg) nezpracovává a nevede přehled míst nebo funkcí podle § 69 odst. 1 písm. b), 

hh) nezajistí zaslání jednoho stejnopisu poučení podle § 11 odst. 2 Úřadu, nebo 

ii) umožní přístup k utajované informaci neoprávněné osobě.“. 
 
339. V § 153 odst. 2 písm. a) se slova „nebo g)“ nahrazují slovy „, g), gg) nebo hh)“. 
 
340. V § 153 odst. 2 písm. c) se slova „nebo ee)“ nahrazují slovy „, ee) nebo ii)“. 
 
341. V § 154 odst. 1 písm. e) se slovo „Úřadu“ nahrazuje slovy „Národního úřadu pro 

kybernetickou a informační bezpečnost“. 
 
342. V § 155 odst. 1 písm. c) se slova „nebo p)“ nahrazují slovy „nebo q)“. 
 
343. V § 155 odst. 1 se na konci písmene f) slovo „nebo“ zrušuje. 
 
344. V § 155 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „, nebo“ a doplňuje se písmeno h), 

které zní: 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNBQDB3XGA)



 

37 
 

„h) nezašle podle § 68 písm. f) rozhodnutí o schválení projektu přeměny podle zákona o přeměnách 

obchodních společností a družstev.“. 
 
345. V § 155 odst. 2 písm. a) se slova „nebo f)“ nahrazují slovy „, f) nebo h)“. 
 
346. V § 155 se doplňuje odstavec 3, který zní: 
  „(3) Pokuta od 10 000 Kč do 70 000 Kč se uloží, dopustí-li se podnikatel přestupku podle 

odstavce 1 písm. c), d) nebo f) opakovaně. Přestupek podle odstavce 1 písm. c), d) nebo f) je 

spáchán opakovaně, jestliže od nabytí právní moci rozhodnutí o stejném přestupku, z něhož byl 

obviněný uznán vinným, do jeho spáchání neuplynulo 12 měsíců.“. 
 
347. V § 155a odst. 1 se za slovo „Podnikatel“ vkládají slova „, právnická osoba nebo podnikající 

fyzická osoba“.  
 
348. V § 158 se za text „§ 75a odst. 4,“ vkládá text „§ 77 odst. 8,“ a text „odst. 5“ se nahrazuje 

textem „odst. 7“. 
 
349. V § 159 se za text „§ 116“ vkládají slova „a § 144 odst. 4“. 
 

Čl. II 
Přechodná ustanovení 

 
1. Podmínku bezúhonnosti podle § 13 nebo § 19a zákona č. 412/2005 Sb., ve znění účinném ode 

dne nabytí účinnosti tohoto zákona, splňuje rovněž fyzická osoba nebo podnikatel, pokud 

rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání, o podmíněném odložení podání návrhu na 

potrestání nebo o schválení narovnání nabylo právní moci přede dnem nabytí účinnosti tohoto 

zákona. 

2. Platnost oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení 

Vyhrazené vydané podle § 6 zákona č. 412/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti 

tohoto zákona, osobě uvedené v § 58a zákona č. 412/2005 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí 

účinnosti tohoto zákona, zaniká posledním dnem 3. měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, 

pokud do této doby nezanikla podle § 9 odst. 3 zákona č. 412/2005 Sb. 

3. Osoba uvedená v § 58a zákona č. 412/2005 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti 

tohoto zákona, musí být do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona poučena podle § 9 

odst. 1 zákona č. 412/2005 Sb. 

4. Osvědčení fyzické osoby, osvědčení podnikatele a doklad vydané přede dnem nabytí účinnosti 

tohoto zákona zůstávají v platnosti po dobu platnosti, která je v nich uvedena. 

5. Lhůta uvedená v § 124 odst. 2 zákona č. 412/2005 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí 

účinnosti tohoto zákona, se použije i na bezpečnostní svazky založené přede dnem nabytí účinnosti 

tohoto zákona. 
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6. Podnikatel, který je držitelem osvědčení podnikatele vydaného přede dnem nabytí účinnosti 

tohoto zákona, přestane po uplynutí doby 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona 

splňovat podmínku pro vydání osvědčení podnikatele podle § 16 odst. 1 písm. d) zákona 

č. 412/2005 Sb., pokud odpovědná osoba určená podle § 2 písm. e) bodu 13 zákona č. 412/2005 

Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, není  

a) jeho individuálním statutárním orgánem, nebo  

b) členem jeho kolektivního statutárního orgánu. 

 7. U podnikatele, který je držitelem osvědčení podnikatele vydaného přede dnem nabytí účinnosti 

tohoto zákona, počíná dnem nabytí účinnosti tohoto zákona běžet období rozhodné pro hodnocení 

naplnění podmínek uvedených v § 17 odst. 1 písm. d) a v § 17 odst. 2 písm. e) a f) zákona 

č. 412/2005 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 
 
 

Čl. III 
Účinnost 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2021, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 160, 

které nabývá účinnosti dnem 1. července 2023. 
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