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VII. 

 

Teze prováděcích právních předpisů k navrhované právní úpravě 

 

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

informací, ve znění pozdějších předpisů, bude reagovat na změnu definice utajované informace, 

podle níž musí být každá utajovaná informace mimo jiné uvedena v katalogu oblastí utajovaných 

informací, respektive musí do některé z oblastí spadat. 

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

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

návrhu zákona, zejména pak přesun osobnostní způsobilosti do dotazníku fyzické osoby, samostatné 

zdůvodnění nutnosti přístupu k utajované informaci a k výkonu citlivé činnosti ze strany odpovědné 

osoby jakožto nová příloha k žádosti fyzické osoby o vydání osvědčení nebo dokladu. Současně se ve 

vyhlášce zohlední vypuštění tzv. opakované žádosti, kdy se v případě potřeby dalšího přístupu 

k utajované informaci po skončení platnosti dosavadního osvědčení fyzické osoby bude podávat 

žádost totožná jako při prvotní žádosti o vydání osvědčení. Zásadní změnou je rovněž změna položek 

dotazníku fyzické osoby, která zahrnuje zejména zdravotní a jinou odbornou péči související se 

zdravotním stavem fyzické osoby. 

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

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

které jsou uvedeny v návrhu zákona. 

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

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

utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů, a to pokud jde o vyznačování náležitostí na 

takové utajované dokumenty. 

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

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

podle evropských technických norem. 

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

vyhláškou vzor služebních průkazů zaměstnanců Národního bezpečnostního úřadu. 
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